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Emlékezés 55 évvel ’56 után

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

„Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”

(Márai Sándor)
Kunsziget Község Önkormányzata tiszte-

lettel meghívja Önöket az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából 
rendezendő ünnepi megemlékezésünkre 
2011. október 22-én szombaton 17 órára a kul-
túrház nagytermébe. Az ünnepi műsorban 
közreműködnek a Kunszigeti Két Tannyelvű 
Általános Iskola tanulói és a Szigetgyöngye 
Nyugdíjas Klub énekkara.

Átadták a megújult 
kultúrházat

Szüreti nap 
sok muzsikával

Körjegyzőségbe lép Kunsziget
- VARGA JÓZSEF -- VARGA JÓZSEF -

Kunsziget Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2011. szeptember 19-én dön-
tött arról, hogy önkormányzati igazgatási és 
államigazgatási feladatait 2011. november 
1-jétől Dunaszeg és Dunaszentpál községek 
önkormányzataival közösen létrehozott kör-
jegyzőség útján látja el. 

A kormány májusban nyilvánosságra hozott, 
az önkormányzati rendszer átalakítására 
vonatkozó koncepciója szerint egy átfogó 
államreform szerves részét kell, hogy képezze 

az új önkormányzati törvény. A tervezet szerint 
2013. január 1-jétől felállnak a járási hivatalok. 
A járási kormányhivatalok felállításával a 
jegyzők által vezetett polgármesteri hivatalok 
államigazgatási feladatainak körülbelül 2/3-
át elvonják, és a járási hivatalokhoz telepítik, 
de a jelenleg kötelező önkormányzati feladat, 
az általános iskolai oktatás is állami feladattá 
válik. A döntéstervezet hátterében az áll, 
hogy a kormány véleménye szerint az eddigi 
önkormányzati, illetve jegyzői feladatokat az 
állam magasabb színvonalon tudja ellátni.

Kunszigetiek a Vágtán
Saru Zsolt és Szalay Balázs, valamint Varga 

Péter révén kunszigeti résztvevői is voltak a 
szeptemberben a budapesti Hősök terén rende-
zett Nemzeti Vágtának.

A lovassport berkeiben való ismertségüknek 
köszönhetik a kunszigetiek, hogy részesei 
lehettek életük egy nagy élményének, és részt 
vehettek a Nemzeti Vágtán. A két kunszigeti 
fogat közül Saru Zsolt és segédhajtója, Szalay 
Balázs negyedik helyen végeztek a Vágtán 
debütáló fogatvágtán. 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Közel egy évig tartottak a felújítási és átépí-

tési munkálatok, amelynek végén szeptember-
ben ünnepélyes keretek között adták át a kun-
szigeti Integrált Közösségi Szolgáltató Teret, 
vagyis a kultúrházat. Az ünnepélyes avatóra 
megtelt az épület - azóta ugyancsak megújult 
- belső udvara is.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A zord időjárás ellenére remek hangulatú 

volt az idei szüreti nap Kunszigeten.

Bár a szőlőtermesztésnek és a borászatnak 
nincs évszázados hagyománya, az egész 
évben végzett munkát, a betakarítást ünnepli 
a község a szőlő érésének őszi köszöntésével. 
Október 8-án zenés-táncos menet járta a falu 
utcáit, a kisbíró pedig mindenkinek tudtára 
adta: szüreti nap van Kunszigeten..

Délutáni életkép a szüreti napon. Fotó: Szalai Viola
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A kormány elképzelése az, hogy a helyi 
önkormányzatok csupán azokat a feladatokat 
lássák el, melyek a lakosság széles körének 
közszükségleteit elégítik ki a helyi sajátosságok 
fi gyelembevételével. Az önkormányzati 
feladatokat az önkormányzatok 
teljesítőképességéhez igazodva újratelepítik. 
Vannak olyan alapszolgáltatások, melyeket 
a legkisebb településeken is biztosítani kell a 
tervezet szerint. A kormány véleménye szerint 
az új rendszerben valóban csak azok a helyi 
közügyek maradnak az önkormányzatoknál, 
melyek kizárólag helyben oldhatóak meg 
gazdaságosan és melyek ellátása biztonsággal 
fi nanszírozható. Ide sorolhatóak a 
településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, 
közutak, parkolás, közparkok fenntartása, stb.), 

Az IKSZT szeptember 16-i ünnepélyes 
átadásán a nemzeti színű szalagot Kara 
Ákos országgyűlési képviselő és Légrády 
Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal Győr-Moson-Sopron megyei 
kirendeltségének vezetője vágta át Lendvai 
Ivánné polgármesterrel együtt. Az épületet 
Winkler Zsolt plébános áldotta meg. Kara 
Ákos az üdvözlőbeszédében kiemelte, hogy 
Kunszigeten érződik, hogy a közösség 
magáénak érzi a felújított épületet. Lendvai 
Ivánné polgármester a felújításról, Bábics 
Norbert az épület hasznosításáról beszélt.

Az ünnepélyes átadáson Pingiczer 
Csaba, a Győri Nemzeti Színház kunszigeti 
gyökerekkel rendelkező színművésze lépett 
először a nagyterem új színpadára. Aztán a 
Tündérvár Óvoda óvodásai, a Kunszigeti Két 
Tannyelvű Általános Iskola tanulói és a helyi 
fi atalok nevében Szalai Ildikó következett, a 
műsor végén a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
énekei hangzottak el. 

a településrendezés (közterek-, parkok-, utak 
elnevezése - kialakítása, övezeti besorolások 
meghatározása, stb.), a településfejlesztés, a 
helyi adó ügyek – helyi gazdaságszervezés, a 
helyi szociális ügyek – közfoglalkoztatás, és a 
helyi sport és kulturális ügyek is.

A nyilvánosságra hozott tervek szerint 
2013. január 1-jétől a 3000 fő lélekszámot 
meg nem haladó településeken az önálló 
polgármesteri hivatalok megszűnnek, ezen 
önkormányzatok működését az egymással 
szomszédos települések által létrehozott közös 
hivatal fogja biztosítani.

Dunaszentpál, Dunaszeg és Kunsziget 
községek már 2010. július 1-je óta 
együttműködnek a jegyzői feladatok 
ellátásában. 2010. december 15-ig Kunsziget 
község támogatta a másik két település 

munkáját azzal, hogy helyettes jegyzőt 
biztosított, mely segítséget Kunsziget két 
szomszédja a mai napig viszonozza.

Ezen kormányzati tervek ismeretében 
döntött Kunsziget, Dunaszeg és Dunaszentpál 
képviselő-testülete a 2011. szeptember 19-i 
együttes ülésén arról, hogy megalapítják 
Dunaszeg-Dunaszentpál-Kunsziget Közsé-
gek Körjegyzőségét. A körjegyzőség 
kirendeltségeként a kunszigeti hivatal 
változatlanul, a korábbiaknak megfelelően 
várja az ügyfeleket. A körjegyző Kunszigeten 
keddenként 8 és 12 óra között, csütörtökönként 
13 és 16 óra között tart ügyfélfogadást.

Célunk továbbra is az, hogy olyan szervezeti 
felállásban lássuk el Kunszigeten az igazgatási 
feladatokat, mely a lakosságnak biztosítja a 
kényelmes, gyors, szakszerű ügyintézést.

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Kunsziget Község Önkormányzata a Nemze-

ti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 
2011-ben is kiírja a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot 
felsőoktatási hallgatók (A típusú) 2011/2012. 
tanév II. féléve és a 2012/2013. tanév I. féléve, 
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fi atalok (B típusú) számára a 2012/2013. 
tanévtől kezdődően három tanév vonatkozásá-
ban (sikeres felvételi esetén).

A pályázat célja az esélyteremtés, a 
szociális szempontból hátrányos helyzetű 

fi atalok felsőoktatási intézmények nappali 
tagozatán történő továbbtanulásának 
elősegítése és a lakóhelytől távoli felsőoktatási 
intézményekben való tanulás támogatása, 
a hallgatói mobilitás elősegítése, főként a 
kistelepülésekről származó hallgatók esetén. 

Biztosítani kívánjuk a kistelepülések 
folyamatos gazdasági, kulturális fejlődését 
a humánerőforrás állandó és minőségi 
utánpótlásával, valamint segítjük Kunsziget 
község fi atalságának az egyetemen, főiskolán 
való tanulását, a diploma megszerzését. 

Az ösztöndíjrendszerrel a gazdasági-
társadalmi beilleszkedést, kívánjuk elérni a 

komplexitás elősegítésével, amely koncepciónk 
alapja.

A pályázat benyújtási határideje: 
2011. november 14. 

A részletes pályázati kiírás és az adatlapok 
letölthetők a www.kunsziget.hu és a www.
wekerle.gov.hu honlapokról, és beszerezhetők 
a Polgármesteri Hivatalban is.

A pályázatra vonatkozó bővebb 
információval Stoller Ernőné főelőadó (485-
040) áll rendelkezésükre a Polgármesteri 
Hivatalban.

Megújult és kibővült a kultúrház

Elkészült a Kultúrház belső udvara is (felvételünkön). Térkő borításával lehetőséget ad rendez-
vények tartására, baráti beszélgetésekre. A kivitelező Rebenek Árpád vállalkozó volt, munkáját 

segítették az ÖTE tagjai és Jursics János, melyet ezúton köszönünk. A kandeláberes világítása 
esztétikumán kívül a biztonságot is növeli. Kérjük, óvják az udvar állagát, hogy betöltse funkcióját, 

kerékpárt, motorbiciklit hagyják a parkolóban.

Körjegyzőség Dunaszeggel és Dunaszentpállal

Köszönjük Szalai Sándorné, Tóth István, 
Hajczinger Ferenc vállalkozók és Horváth 

Krisztián a megnyitó alkalmával végzett 
segítségét.
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pályázatot ad be a „Helyi és térségi csapadékvíz 
elvezetés” megvalósítására, mely magában 
foglalja az árokrendszer kiépítését, átereszek 
kialakítását. 

A pályázathoz kapcsolódó kérdőívvel 
hamarosan Önökhöz fordulunk. 

Közmeghallgatás 
novemberben

A délutáni felvonuláson a fi atalok és a 
cigánylányoknak öltözött iskolások mellett 
idén a kimlei harmonikások is részt vettek. A 
kisbíró Vikidár Márk volt, a falu több pontján 
is felolvasta, hogy miért is érdemes délután a 
sportpályára látogatni. A felvonulás színfoltja 
volt a bolond pár is, akik külön hintón vezették 
a menetet. 

Jól érezte magát, aki a hűvös idő ellenére részt 
vett a rendezvényen. Az iskolások és a fi atalok 

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Kunsziget Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete 2011. november 24-én, csütör-
tökön, 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart 
a Kultúrház nagytermében.

A napirend szerint beszámoló hangzik el 
Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2011. évi munkájáról és a 2012-es 
tervek ismertetése. 

A közmeghallgatásra tisztelettel várunk 
minden állampolgárt.

Áramszünet
- E.ON ZRT.- E.ON ZRT.

Hálózat-korszerűsítést végez az E.ON 
Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 
Kunszigeten. A munkák biztonságos 
elvégzése érdekében elengedhetetlen a 
vezeték időszakos feszültség-mentesítése. 
A szükséges munkák elvégzése érdekében 
Kunszigeten 2011. október 28-án 12 óra és 16 
óra között áramszünet lesz a Kossuth tér, Fő 
utca, Rákóczi utca és Ifj úság utca területén. A 
szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt az 
E.ON kéri fogyasztói szíves megértését.

Programajánló
október 21., péntek

19:00 Csepin Péter várpalotai lovas hagyo-
mányőrző előadása a kultúrház nagytermé-
ben 

október 22., szombat
14:00 Kunsziget - Győrladamér u16-os bajno-
ki labdarúgó mérkőzés
17:00 Október 23-i ünnepély a kultúrház 
nagytermében

október 23., vasárnap
15:00 Kunsziget - Dunaszentpál megyei III. 
osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés

október 29., szombat
10:00 MTE 1904 - Kunsziget u16

október 30., vasárnap
12:00 Mecsér - Kunsziget megyei III. osztályú 
tartalék bajnoki labdarúgó mérkőzés
14:00 Mecsér - Kunsziget megyei III. osztályú 
bajnoki labdarúgó mérkőzés

október 31., hétfő
17:00 Hősök napi szentmise, megemlékezés 
és koszorúzás a templomban és a templom 
előtti téren

november 2., szerda
14:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós u16

november 5., szombat
10:00 Öttevény - Kunsziget u16

november 6., vasárnap
14:00 Kunsziget - MTE 1904 II. megyei III. o.

november 7., hétfő
15:00 Kecskés Rózsa új könyvének bemutató-
ja a kultúrház nagytermében 

november 12., szombat
14:00 Kunsziget - Halászi u16-os
15:00 Idősek napja - az óvodások, iskolások és 
fi atalok műsora a kultúrház nagytermében

november 13., vasárnap
12:00 Kunsziget - Levél tartalék
14:00 Kunsziget - Levél megyei III. o. 

november 15., kedd
8:00 - 16:00 Nyílt nap az iskolában

november 16., szerda
16:00 Fogadóora az iskolában

november 19., szombat
13:00 Lipót - Kunsziget u16
18:00 Az óvodai és iskolai szülői munkakö-
zösségek közös bálja a Kisduna Vendéglőben

november 21., hétfő
15:00 „Tél hava hóval, faggyal jő” - a Szi-
getgyöngye Nyugdíjas Klub rendezvénye a 
könyvtárban

november 24., csütörtök
17:00 Közmeghallgatás a kultúrház nagyter-
mében

november 26., szombat
16:00 Adventi gyertyagyújtás és vásár a Kos-
suth téren

december 4., vasárnap
16:00 Mikulás érkezik a kultúrház nagytermé-
be

december 6., kedd
Iskolai Mikulás ünnep

táncokat adtak elő a színpadon, felléptek a 
kimlei harmonikások, majd a Cserefa együttes 
koncerttel egybekötött táncházat tartott. Majd 
lovas bemutató következett, amelynek láttán 
mindenki elismerően tapsolt. A programban 
részt vettek az abdai lovasok is, köszönjük 
Varga Zoltán, Preczinger József és Varga Péter 
részvételét is, akik segítettek igazi szüreti 
hangulatot varázsolni. Horváth Krisztián 
fi nom pörköltet készített a szüreti napra, az ő 
munkáját is köszönjük.

Szüreti nap sok muzsikával

Árokrendszer és járdaépítés

A színpadon a Cserefa együttes. Fotó: Jagadics Ármin

Aszfaltozásra kerül a Fő utcai és a József 
Attila utcai járdák egy-egy szakasza, folytatva 
ezzel a községünkben tavaly megkezdett 
munkát. 

Kunsziget Község Önkormányzata 

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
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Egy szép nap a Bakonyban

Méltó helyet kap 
a tűzoltóautó

Őszi kirándulás a Dunakanyarban

- FÖRDŐS BOGLÁRKA, 7. OSZTÁLYOS TANULÓ -- FÖRDŐS BOGLÁRKA, 7. OSZTÁLYOS TANULÓ -
Izgatott gyerekeket láthatott az, aki október 

5-én a Bakony felé tartó vonaton ült. A kunszi-
geti iskolások túrázni készültek ezen a napon.

Egy órát vonatoztunk, amíg Porva-
Csesznekre értünk. Nagyon érdekes volt 
a Vasúti Múzeum, amely közvetlenül az 
állomásnál volt. Nekem a legjobban az tetszett, 
ahogy az alagutakat megépítették. 

Kisétálva a múzeumból átmentünk a Cuha-
patak feletti hídon. Attila bácsi azt mondta, 
hogy a táv 6 km lesz. Kissé megijedtünk, mert 
ez nagyon soknak tűnt, de Éva néni szerint 
ez semmiség, mert kiderült, hogy Ő egy profi  
túrázó. 

Felfelé vitt az út, és voltak nagyon meredek 
lépcsők, ahová fel lehetett mászni. A 
turistajelzést követtük a Cuha-patak mentén. 
A patakon háromszor keltünk át; egyszer a 
csúszós köveken kellett menni és szegény 
Viki néni megcsúszott, majd a  vízbe lépett. 
Szerencsére nem lett semmi baja. 

Sokszor álltunk meg 10 percre pihenni 
enni és inni. Igyekezett mindenki sokat enni, 
hogy minél előbb könnyítsen a hátizsákján. 
Csodálatos volt az őszi természet, nagyon 

szép fákat láttunk és gyönyörködtünk a szép 
levelekben. Azonban, ha mindez kevés lett 
volna, hallgathattuk Tamáska dalolását. 

Az alsósok is jól érezték magukat, végre 
nyugodtan futkározhattak, amennyit 
akartak. Nagyon szép volt a környezet, csak 
az hiányzott, hogy nem láttunk állatokat. 

Az egész napos séta végén visszaérkeztünk 
a faluba, ahol közös fénykép készült a nagy 
csapatról.

Hazafelé a vonaton már mindenki fáradt és 
álmos volt. 

Kár, hogy a tanórákat nem lehet a szabadban 
tartani, mert ez a nap csodálatos volt.

A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola diákjai a szeptemberi kiránduláson.

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
Verőfényes őszi vasárnap, szeptember 25-

én a Szigetgyöngye nyugdíjas Klub kirándu-
lást tett a Dunakanyarba. Komppal átkelve 
Pilismaróton Zebegénybe vitt az utunk.Való-
ban az egyik legfestőibb környezete van a te-
lepülésnek: a Visegrádi-hegység és a Börzsöny 
között áttörésre készülő Duna itt délnek fordul 
és öblöt formál.

A Havas Boldogasszony római katolikus  
templomba érve megcsodáltuk a Kós Károly-
Jánszky Béla tervezte szecessziós templomot 
- mely 100 éves elmúlt, a közelmúltban került 
felújításra.

A templomot - a magyar szecesszió 
jeles alkotóinak: Körösfői-Kriesch Aladár, 
Laszkovszky György és tanítványainak 
remekét -  Vitéz Kapás László tb kanonok, 
Zebegény díszpolgára mutatta be.

Rövid séta után a Szőnyi István 
Emlékmúzeumba látogattunk. A festő a 
Dunakanyar egyik legjelesebb alkotója volt.
Választékos polgári ízléssel berendezett háza 
ma múzeum. A tárgyak és a képek megjelenítői 
egy tehetséges alkotónak. Megilletődötten 
vettünk részt a tárlatvezetésen. E házban 
sok barát megfordult - akik szintén nagyon 
szerették Zebegényt, itt töltötték nyaraikat: 
Aba Novák Vilmos, Berény Róbert, Szobotka 
Imre, Bernáth Aurél. Műveikből időszaki  
kiállítás nyílt.

Esztergomba, a magyar katolikusság 
központjába vitt az utunk. 

Rövid pihenő és ebéd után a Duna 
Múzeumba látogattunk. A kiállítást készséggel 
mutatták be a múzeum munkatársai. Működés 
közben láthattunk gépeket, szerkezeteket - 
mindent, ami vízzel működik: vízimalom, 
vízierőmű stb. 

Itt nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek 
is szívesen játszhatnak és kipróbálhatnak 
mindent: járhatnak múzeumi papucsban, 
nagyítóval a kezükben hazánk vízrajzi 
térképén, beülhetnek egy repülőgépbe és 
láthatják a folyóinkat, fi lmet nézhetnek 
vizeinkről, megcsodálhatják vizeink 
élővilágát, elképzelhetik a város föld alatti 
csatornarendszerét.

A tartalmas nap befejezéseként hazánk 
legnagyobb, legforgalmasabb templomába: a 
Mária Mennybemenetele főszékesegyházba, 
Prímási Székesegyházba látogattunk. 
Impozáns méreteivel, szép oltárképével 
lenyűgöző hatást vált ki az emberekből.

Melocco Miklós Kossuth-díjas 
szobrászművész Szent István koronázását 
ábrázoló szobor megtekintésével és Esztergom 
panorámájával búcsúztunk a várostól.

Utunkat pályázati úton a Kunszigeti 
Képviselőtestülete támogatta - Lendvai 
Ivánné polgármester asszonnyal az élen, 
amelyet ezúton is szeretnék megköszönni a 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub nevében.

 - TILAI ZOLTÁN -  - TILAI ZOLTÁN - 
Október 29-én szombaton 15 órakor ünne-

pélyes keretek között kerül átadásra az elké-
szült tűzoltóautó tároló szín, ami korszerű he-
lyet biztosít a tűzoltó egyesület IFA gépjármű 
fecsekendőjének. Az eseményre az egysület ez-
úton is tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

A két és fél hónappal ezelőtt kezdődött 
beruházás során alakították ki a helyiséget 
a sportcsarnok és a polgárőr klubszoba 
közötti részen, a régi buszmegálló helyén. 
A munkálatokat Rebenek Árpád vállalkozó 
végezte, amelynek során a kialakított 
épület villamosenergia ellátást, fűtést, külső 
szigetelést, térkő burkolatot, külső-belső 
festést, atutomata garázskaput kapott. A 
beruházás teljes költségét Kunsziget Község 
Önkormányzata fi nanszírozta, ugyanakkor 
több tevékenység is társadalmi munkában 
zajlott, így a fűtés és gipszkartonszerelés 
valamint a festés. Az egyesület köszöni a Jaga-
Szer Kft  munkáját, valamint Börzsei Arnold, 
Rebenek Balázs, Szalai Imre, Farkas Ferenc és 
Farkas Attila segítségét. Az ünnepélyes átadás 
során Winkler Zsolt plébános megáldja az 
épületet, a gépjárműfecskendőt valamint Szent 
Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát. Az 
eseményen képviselteti magát Győr Megyei 
Jogú Város Tűzoltósága is..
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XX. Nemzetközi Időstalálkozó, Sopron

Nyugdíjas mesemondó- és anekdotaverseny 

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
Szeptember 19-én hatodik alkalommal ke-

rült sor az Életet az Éveknek Országos Nyug-
díjas Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei, 
regionális szinten szervezett mesemondó- és 
anekdotaversenyre.

A felújított kultúrház nagyterme megtelt 
a megye különböző településeiről érkezett 
versenyzőkkel és kísérőikkel.

A hallgatóságot Lendvai Ivánné 
polgármester köszöntötte. A zsűri elnöke 
Kecskés Rózsa ny. középiskolai tanár, költő 
volt, a zsűri tagjai Kovács Kornélia ny. 
középiskolai tanár, a Nyugdíjasok Lébényi 
Egyesületének kulturális felelőse és Pingiczer 
Csabáné Venesz Klára, a Győri Nemzeti 
Színház friss nyugdíjasa voltak.

Az idei évben a fellépő új klubok 
képviseletében szerepeltek Mosonszentmiklós, 
Nyúl,  Petőháza és Táp versenyzői. A megyét 
tíz klub képviselte. Megfi gyelőként és 
kapcsolatteremtőként  részt vettek még  a 
budapesti Boldog Batthyány-Strattmann 
László Idősek Akadémiájának Irka Körének 
és a  Koroncói Nyugdíjas Klubnak  tagjai is. 

A mese kategóriában magyar- és külföldi 
népmesék és jeles íróink, költőink meséi 
egyaránt szerepeltek. Két versenyző saját 
meséjét adta elő.

A mesemondó verseny helyezettjei:
1. Ábrahám Ferencné (Petőháza) - Kovács 

Mihály (Győrújbarát) - Takács Tiborné (Táp) 
- Wittmann Elekné (Jánossomorja)

2. Gazdag Istvánné (Petőháza) - Horváth 
Jánosné (Győr-Ménfőcsanak) - Kóczián 
Jánosné (Nyúl)

3. Matics Istvánné (Szerecseny) - Ökrös 
Jánosné (Szerecseny) - Tánczosné Oláh 
Izabella (Nyúl) 

Különdíj: Gruber Miklós 
(Mosonszentmiklós)

Az anekdota verseny helyezettjei:
1. Németh Szilveszterné (Kapuvár)
2. Kiss Antal (Győrújbarát
Különdíj:
Dudás József (Öttevény)
Esztergomi Józsefné (Nyúl)

A zsűri egyénre szabott értékelést adott. 
A versenyzők saját fényképükkel ellátott 
emléklapot kaptak, a helyezést elértek pedig 
könyveket és emléktárgyakat.

A zárszót Zsámbokiné Buday Anna, 
az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas 
Klubszövetség megyei elnöke mondta.

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub tagjai 
saját készítésű, fi nom süteményekkel, 
szendvicsekkel, kertjükben termesztett  
gyümölcsökkel kínálták a vendégeket. A 
jó hangulatú esemény közös énekléssel, 
citeraszóval zárult.

Köszönetemet szeretném kifejezni Lendvai 
Ivánné polgármesternek és Kunsziget Község 
Képviselő-testületének a személyes és anyagi 
segítségért, mellyel lehetővéségünk nyílt 
ismét egy  színvonalas rendezvényt tartanunk 
Kunszigeten.

Az ember és léte csoda, titok:
A művészet benne a szép varázs,

társ és múzsa; 
csillagpont szárnyalás...

- de örök és új: a jó alkotás.

Kecskés Rózsa

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
Hagyományosan, az idei évben kerek szám-

mal ünnepeltek a soproni rendezők, a fellépők 
- határon innen és -túl.

Nemes cselekedet  - és emberfeletti  feladat 
is egyben - megszervezni, összegyűjteni  
sok száz embert egy napra -ünnepelni, 
ajándékokkal kedveskedni. Dicséret illeti 
Horváth Gézánét, Jusztinát a „Lila Akác” 
Idősek Klubjának vezetőjét és társait, akiknek 
köszönhetően gördülékeny műsorfolyam, jó 
hangulat volt.

A z időstalálkozó résztvevőit Dr. 
Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város 
polgármestere köszöntötte.

A Kunszigeti Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
énekkara „Nemcsak a húszéveseké a világ „ 
címmel operett összeállítással - Karsai Klára 

vezetésével - kedveskedett a hallgatóságnak. 
Kálmán Imre  közismert dalaihoz a szép 
számú hallgatóság is csatlakozott és közös 
énekléssé vált a produkció. Taps is volt bőven, 
különösen  a műsort  befejező  Szenes Iván 
szám kapott az idősek  kedvenceként.

Énekkarunk több mint másfél évtizede 
rendszeres résztvevője e jeles találkozónak. 
Alkalmaira -  mint jelen esetben is - elkíséri 
Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere.

A fellépő együttesek közül felsorolásként 
is nehéz a kiemelés: Ménfőcsanak Nyugdíjas 
Klub Dalköre vidám dalokkal ; Hajdúné Csuta 
Terézia szavalattal  ; Kéknefelejcs Népdalkör 
: Nagymegyer; Cimborák - Alistál; Alistáli 
Nyugdíjas Népdalkör - gyönyörű csallóközi 
és csillizközi népdalokkal, katonanótákkal 
lépett fel. 

A Gödöllői Nyugdíjas Klub operett-, nóta és 

vidám jelenettel szórakoztatták a közönséget. 
Szép példája a közös barátságoknak: Phoenix 
Együttes - melynek két tagja: Komárom-és 
Révkomárom képviselőjeként lépett fel. A 
ménfőcsanaki citerás az alistáliakat kísérte - 
és hasonlók.

Természetesen módja volt a  nyugdíjas, 
tehetséges alkotóknak is bemutatkozniuk 
kézműves remekekkel, kiállítás formájában : 
szőttesekkel, kötéssel, horgolással, fafaragással, 
üvegfestéssel, kerámiával, grafi kával és még 
sorolhatnám.

Az énekkar tagjai a műsor megtekintése 
után soproni belvárosi sétát tettek.

Köszönetemet szeretném kifejezni 
valamennyiünk nevében Karsai Klára 
karvezetőnek a felkészítésért, Lendvai 
Ivánnénak és a Képviselő Testület tagjainak - 
szereplésünk pályázati támogatásáért.
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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; 11.00; 14.55; 16.40; 
18.40; 20.15; 22.45 

Orvosi rendelő 
Petőfi  tér 14.
Telefon: (96) 495-029 
Rendelési idő: 
hétfőn és szerdán: 8:00-11:00, 14:00-16:00
kedden és csütörtökön: 8:30-11:00
pénteken: 10:00 - 13:00

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 órá-

ig 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: hétfő 16-17, kedd 9-11, 

szerda 16-17, csütörtök 9-11, péntek 14-15 
óráig.

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 

nyári időszámítás idején 18 órakor, téli idő-
számításkor 17 órakor, vasárnap 11 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. 
Nyitva hétköznap 10:00-12:00 és 16:00-

21:00

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

Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Anyakönyvi hírek
„Hittünk, bíztunk, reménykedtünk, hogy tévedés talán,
rettenetes a fájdalmunk, hogy nem élhetünk együtt tovább.
Számunkra te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet a 
kedves rokonoknak, barátoknak, osztály-
társaknak, a kunszigeti képviselő-testü-
letnek, ismerősöknek, a falu lakosainak, 
akik drága szerettünk,

Fazekas Miklósné 
Anikó

temetésén részt vettek, sírjára a szerete-
tük és tiszteletük jeléül virágot helyeztek, 
mély gyászunkban velünk éreztek. Kö-
szönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik a gyászszertartáson való közremű-
ködésükkel hozzájárultak a méltó búcsú-
záshoz.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Varga Tivadar Miklós
temetésén részt vettek, gyászunkban ve-
lünk éreztek. Külön köszönjük a Sziget-
gyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának 
énekét.

Gyászoló család

Születés:
Varga Balázs 
2011. 09. 20.

 an.: Udvardi Eszter

Gede Emma Anna 
2011. 09. 22. 

an.: Horváth Mónika

Farkas Léna 
2011. 10. 15. 

an.: Beledi Noémi

Elhalálozás:

Virág Béla 
2011. 09. 17.

Varga Tivadar Miklós 
2011. 09. 27.

Virág Ferencné 
sz. Fömötör Mária

2011. 10. 13.

Páli Antalné
sz. Szalai Etel
 2011. 10. 11.

Köszönetnyilvánítás

Kunszigeti hősökre emlékezünk

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A két világháború kunszigeti áldozatairól 

minden évben megemlékezünk halottak napja 
közelében, így lesz ez idén is.

A templom falain emléktáblák vannak, 
amelyeken nevek olvashatók. Olyan kun-
szigetiek nevei, akik az első, vagy a második 
világháború következtében veszítették el az 
életüket. Rájuk emlékezünk katonai tisztelet-

adással 2011. október 31-én, hétfőn. A dél-
után 5 órakor kezdődő szentmisét a kunszige-
ti hősökért celebrálja Winkler Zsolt plébános. 
A mise után a templom előtti téren, az em-
léktáblák alatt megemlékezést tartunk a kun-
szigeti iskolások és a Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klub énekkarának műsorával, majd koszorút 
helyezünk el a hősök tiszteletére. A szentmi-
sére és a megemlékezésre tisztelettel hív meg 
mindenkit az önkormányzat.
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Labdarúgás: Veretlenül az élbolyban

- Óriási élmény volt tíz-húszezer ember 
előtt versenyezni - mondta a Kunszigeti 
Hírmondónak Saru Zsolt, aki jó pár éve 
foglalkozik már fogathajtással. - Személyre 
szóló meghívót kaptunk a rendezvényre, 
amelynek örömmel tettünk eleget. 

Összesen nyolc fogat vett részt fogathajtáson, 
amelyet idén először rendeztek a Nemzeti 
Vágtán. Saru Zsolték egy előfutamba kerültek 
szeptember 17-én Varga Péterékkel, ahonnan 
az előbbi fogat második legjobb eredménnyel 
került a másnapi döntőbe. A vasárnapi 
futam sajnos nem úgy sikerült a Saru-Szalay 
párosnak, ahogy szerették volna, így végül a 
negyedik helyen végeztek a döntőben.

- Külön erre a versenyre nem készültünk. 
Már csak azért sem, mert néhány héttel a 

verseny előtt kaptuk csak meg a meghívót.  Ha 
jövőre is meghívnak minket, szívesen vállaljuk 
a versenyt - árulta el Saru Zsolt.

A másik kunszigeti fogatot vezető Varga 
Péter az idei vb-n tartalék volt, a magyar 
bajnoki döntőn pedig hatodik helyen végzett.

Kunszigetiek is részt vettek a Nemzeti Vágtán

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A két mosonmagyaróvári csapattal együtt 

Kunsziget sem kapott ki még az idei bajnok-
ságban, három döntetlenünk miatt azonban 9 
forduló után csak a harmadik helyen állunk.

Megyei III. osztályú csapatunk Dunaszigeten 
simán, 5-0-ra nyert Eperjesi Dániel, Tilai Ákos, 
Sághy József és Fazekas Péter két góljával. A 
MITE ellen sajnos csak döntetlent értünk el 
- a 2-2-es meccsen Volner Gábor és Eperjesi 
lőtték a góljainkat. Újrónafőn gyenge játékkal 
is 4-0-ra nyertünk, góljainkat Fekete Máté, 
Takács Richárd és Fazekas Péter (2) lőtték. 
A Mosonduvar elleni 6-1-es kunszigeti siker 
inkább az ellenfelünk számára hízelgő. Bár a 
23. percben egyenlíteni tudtak a vendégeink, 
egyértelműen a Kunsziget játszott fölényben. 

Eperjesi és Fazekas Péter duplázott ezen a 
meccsen, Volner és Fekete is eredményes 
volt. A bajnokságban idén remekül szereplő 
Darnózseli ellen ugyan jól játszottunk, de a 
győzelmünket csak a mérkőzés hajrájában 
sikerült bebiztosítani. A kunszigeti gólokat 
Eperjesi, Fekete és Volner, no meg az ezúttal 
is duplázó Fazekas Péter szerezték. 

A 9. fordulót követően a harmadik helyen 
álló Kunszigetnek 21 pontja van, akárcsak a 
2. MTE 1904 II. csapatának. A bajnokságot 23 
ponttal a MITE vezeti. 

A következő meccsen hazai pályán 
Dunaszentpált fogadjuk. Aztán egy mecséri 
kiruccanás után a sorsdöntőnek ígérkező 
MTE 1904 II. elleni mérkőzés jön november 
6-án Kunszigeten. Az utolsó őszi meccsen 
Levél csapatát fogadjuk.

Tartalék csapatunk öt meccset játszott 
eddig ősszel. Dunaszigeten 8-4-re győztünk, 
két dunaszigeti öngól mellett Kopp András, 
dr. Kovács Kornél, Nagy Alex, Szalai Ádám, 
Sági Dávid és Mészáros Áron lőtt gólt. A 
MITE ellen Roll Máté, Szalai Ádám és Nagy 
Alex volt eredményes, így nyertünk 3-0-ra. 

A csapatnak két meccse van még hátra, 
október 30-án Mecsérre látogatunk, november 
13-án Levél együttesét fogadjuk. A csapat 12 
ponttal a 3. helyen áll; ha mindkét hátralévő 
meccset megnyerjük, az első helyről várhatjuk 
a tavaszt.

A kunszigeti serdülőcsapatnak még nem 
sikerült idén nyerni, így az utolsó helyen állunk 
a bajnokságban. Ami viszont bíztató, hogy a 
második forduló óta eddig minden meccsen 
sikerült gólt vagy gólokat rúgni. Mészáros 
Áron 6, Kuller Martin 2, Szalai Henrik és 
Magasházi Martin pedig 1-1 gólt lőttek eddig 
a 7 forduló alatt. Legutóbb Dunakiliti ellen 
nem sok hiányzott már a pontszerzéshez, a 
kilitiek 3-2-re győztek csak. 

U16-os együttestünk legközelebb október 
22-én Győrladamért fogadja. Pontszerzésre 
reális esély a hátralévő három idegenbeli 
meccsen lehet: október 29-én az MTE 1904 
ellen, november 5-én Öttevényen, valamint 
az utolsó mérkőzésen a Lipót ellen.

Tilai, Fekete, Volner és Fazekas gólöröme Újrónafőn, ahol Kunsziget 4-0-ra győzött. Volner és Fekete nem-
csak gólt rúgtak ezen a meccsen, de kölcsönösen ki is szolgálták egymást gólpasszal. Fotó: Bábics Norbert

Horváth Dominik, Saru Richárd és Börzsei Bálint a 
kunszigeti U16-os csapat sorfalában.
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
 Web: http://www.kunsziget.hu 

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 és képek: Bábics Norbert és Tilai Zoltán

Készült a BHM ’98 Stúdió nyomdájában 
550 példányban. 

A „Kunszigetért” Közalapítvány, a kunszigeti római katolikus egyházközség és Kunsziget Község Önkor-
mányzatának közös munkájaként sikeres volt a „Kunszigetért” Közalapítvány pályázata, melyet a kunszi-

geti plébánia külső felújítására adott be a LEADER vidéki örökség őrzése célterületre. Az elnyert támogatás 
összege 14,8 millió forint, melyből a tetőszerkezet, a nyílászárók és a lábazat részleges, míg a palafedés, az 
ereszcsatorna és az oromdeszkázat teljes cseréje valósul meg. Sor kerül még kisebb javításokra, a munka 

befejezése novemberre várható.  Fotó: Tilai Zoltán

Az Ikrényi Mikrotérségi Gyerekjóléti Szolgálat - Lehotzky József családgondozó meghívására Dr. 
Zacher Gábor főorvos, a Péterfy Sándor utcai Kórház klinikai toxikológiai osztályának vezetője 

tartott előadást a Kultúrházban szeptember 30-án. A népszerű - médiában is sokat szereplő - szak-
ember telt ház előtt tartott nagyon érdekes előadást „Új évezred régi-új szerek” címmel a droghasz-

nálat veszélyeiről és a család fontosságáról.

Egy iskola – 
egy polgárőr nap

- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET -- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET -
Immár 5. alkalommal került megrendezésre 

a már hagyományosnak mondható Egy iskola-
Egy polgárőr nap. 

Iskolánk tanulói a délelőtt folyamán hasznos 
és érdekes előadásokat hallgathattak meg. 
Nagy sikernek örvendett felsőseink körében 
Csapó Gábor előadása, amit elsősegély nyújtási 
és újra élesztési gyakorlatokkal színesített. Az 
alsósoknak a legjobban az ÖKOBUSZ nyert 
el tetszését, ami a szelektív hulladék gyűjtésre 
hívta fel a fi gyelmet. Délután folyamán öt 
település diákjai és polgárőrei mérhették össze 
gyakorlati és elméleti tudásukat. A versenyben 
a legjobb helyezést Pannonhalma csapata érte 
el, második helyezett Győrzámoly, harmadik 
helyezett Mosonszentmiklós, negyedik 
helyezett Kóny, ötödik helyezett Kunsziget 
csapata lett. A verseny ideje alatt iskolánk 
tanulói játékos feladatokkal és szabadtéri 
játékkal töltötték az időt. Nemcsak a versenyek, 
hanem több bemutató miatt is érdemes volt 
kilátogatni a sportpályára: Kunsziget Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének csapata 
tűzet oltott, a Sokoró RC pedig látványos 
modellbemutatót tartott.

Nagyon jó hangulatban telt a nap és 
bízunk abban, hogy jövőre is a hasznos tudás 
megszerzése mellett hasonlóan, kellemes 
délutánt tölthetünk együtt. Köszönjük Mujzer 
József és Szalai József vállakozók segítségét, 
Kunsziget Község Önkormányzatának 
támogatását, ifj abb Németh Csabának és 
segítőinek a fi nom pörköltet.


