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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 
450 példányban. 

Középcsapattá érett 
a serdülőcsapat

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Hullámzó teljesítménnyel a kunszigeti U16-

os csapat a tabella középmezőnyében áll a hete-
dik forduló után.

Két év után újra a mosonmagyaróvári cso-
portban szerepel a csapatunk. Magabiztos 
győzelemmel kezdtünk Halászin, aztán szoros 
mérkőzésen Dunaszeg ellen is nyerni tudtunk. 
Sajnos ezután két komoly vereség következett, 
míg Győrladamér ellen újra nyerni tudtunk. 
A két legutóbbi mérkőzésen küzdelmes mecs-
csen végül alulmaradt a kunszigeti csapat.

A gólszerzőkön túl ki kell emelni, hogy so-
kat jelent, ha összeszokott védelem játszhat 
egy-egy mérkőzésen. Nagy Alex több mér-
kőzésen is remek formában védett, ahogy a 
védekező játékosok is összeszokott, jó játékot 
mutatnak több mérkőzésen (sérülés miatt saj-
nos Kuller Martin egy ideig nem játszhat). A 
legkisebbekre Fazekas Miklós edző főként a 
támadósorban vagy a széleken számít, a kicsik 
remekül helyt állnak a mérkőzéseken.

Eredmények: Halászi-Kunsziget 0-11 (0-
0). Gsz.: Szalai Cs. (2), Szeredi A. (5), Roll M., 
Mészáros Á., Saru R. (2). Kunsziget-Duna-
szeg 6-5 (3-2). Gsz.: Szeredi A. (5), Vikidár 
M. Abda-Kunsziget 11-2. Gsz.: Szeredi A., 
Szalai M. Kunsziget-Jánossomorja 0-16. 
Győrladamér-Kunsziget. 1-6 Gsz.: Csányi 
D. (2), Luka D., Szeredi A., Horváth Cs., 
Mészáros Á. Öttevény-Kunsziget 3-2 (0-2). 
Gsz.: Szeredi A., Vikidár M. Kunsziget-Raj-
ka 2-3 (0-1). Gsz.: Szeredi A. (2)

M. II. o.: Egyetlen győzelem
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Nem megy a megyei II. o csapatunknak: 10 
mérkőzésből csak egyet tudtunk megnyerni, 
ötször játszottunk döntetlent.

Hegyeshalomban - ugyancsak döntetlenszagú 
mérkőzésen - alulmaradtunk.

Az akarattal nincs gond, a csapatunk több-
nyire jól játszik, és sorra alakítja ki a gólhely-
zeteket. A gond a befejezéssel van és azzal, ha 
a görcsös góllövési kényszer miatt kinyílik a 
csapat és lekontráznak minket. Sajnos gyak-
ran kaptunk gólokat szöglet vagy szabadrúgás 
után is.

Reméljük, most már jönnek a győzelmek.

Eredmények: Kunsziget-Enese 1-2 (0-0). Gsz.: Szabó Gy. Károlyháza-Kunsziget 4-3 (0-1). 
Gsz.: Molnár A., Takács R., Fazekas P. Kunsziget-Dunasziget 0-0. Püski-Kunsziget 1-1 (1-0). 
Gsz.: Hálám R. Kunsziget-Rajka 0-3 (0-0). Dunakiliti-Kunsziget 3-5 (1-2). Gsz.: Fazekas P. 
(3), Hálám R., Takács R. Kunsziget-Győrsövényház 1-1 (1-0). Gsz.: Hálám R. Bősárkány-
Kunsziget 1-1 (0-0). Gsz.: Horváth G. Kunsziget-Rábapatona 2-2 (2-0). Gsz.: Horváth G., 
Hálám R. Hegyeshalom-Kunsziget 2-0 (0-0)

U21: Gólzáporos sikerek

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A tavalyi sikertelenség után remekül megy 

az ifi csapatnak: 10 forduló után a dobogó kö-
zelében állunk.

Remekül kezdődött a szezon a csapa-
tunk számára. Három győzelem után azon-
ban három vereség következett, míg végül 
Győrsövényház ellen újra nyerni tudtunk. 
A listavezető Bősárkány elleni döntetlen is 
nagyszerű eredmény. A két legutóbbi mecs-
csen Kunsziget nyert.

Ha nem hiányos, akkor ötletes, és főként 
eredményes játékot játszik a csapat, és megér-
demelten tanyázik a tabella első felében.

Eredmények: Kunsziget-Enese 9-1 (4-0). 
Gsz.: Kuti P. (4), Horváth Cs., Szalai Á (3), 
Eperjesi D. Károlyháza-Kunsziget 2-6 (1-
2). Gsz.: Kuti P. (6). Kunsziget-Dunasziget 
3-2 (2-1). Gsz.: Strobl G., Hécz A., Hécz 
Á. Püski-Kunsziget 3-0 (2-0). Kunsziget-
Rajka 0-2 (0-1). Dunakiliti-Kunsziget 5-0 
(2-0). Kunsziget-Győrsövényház 3-0 (2-0). 
Gsz.: Kuti P., Hécz Á., Szalai S. Bősárkány-
Kunsziget 2-2 (1-0). Gsz.: Takács R., 
Szalai S. Kunsziget-Rábapatona 4-1 (2-0). 
Gsz.:  Eperjesi D., Gondár G., Hécz Á. (2). 
Hegyeshalom-Kunsziget 1-2 (1-2). Gsz.: 
Szalai Á., Kuti P.

Két szoros vereséggel kezdett a csapatunk, 
aztán két döntetlen következett. Rajkától saj-
nos simán kikaptunk, míg végre Dunakilitin 
jó arányban használtuk ki a helyzeteinket és 
nyerni tudtunk. Három újabb döntetlen után 
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Via Matris – stációk 
a kápolnában

- WINKLER ZSOLT -- WINKLER ZSOLT -
A Szűzanya fájdalmas útjának állomása-

ival gazdagodott a Szent Antal tiszteletére 
emelt fogadalmi kápolnánk. Az „önmagában 
is majdnem megszólaló, beszédes”, dombor-
mű-szerű, hét képből álló sorozatot Kónyáné 
Kovács Ildikó művésznő készítette és ajánlot-
ta fel. A „gondolat” falunk szülöttjétől, Szalai 
Ferenctől való, aki a szervezésben is jelentő-
sen kivette a részét. 

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Varga Péter 
világbajnok lett

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Kecskeméten rendezték az idei kettesfogat-

hajtó világbajnokságot. Első helyezést mindösz-
sze egyetlen magyar versenyző ért el: akadály-
hajtásban a kunszigeti Varga Péter világbajnok 
lett.

A Varga Péterrel készült interjút a Kunszi-
geti Hírmondó 5. oldalán olvashatják, amely-
ben a bajnok a kecskeméti élményein túl be-
mutatja a sportágat, és a teveiről is beszél.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON >>

Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseményeire és mártírjaira 2009. október 23-án         

17 órától a kunszigeti kultúrházban! 
Az iskola 7. osztályosai ünnepi összeállítással készülnek.

„...egy nép kiáltott...”

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Az 53 évvel ezelőtti eseményekre emléke-

zünk október 23-án.

Az elnyomás, a demokrácia sárba tiprá-
sa, a diktatúra, a zsarnokság ellen emelte fel           
szavát a magyar nép 1956-ban. Sztálin halá-
la és a belpolitika visszásságai után már-már 
kezdték elhinni, hogy lehet másként, lehet 
igazságosabban is szocializmust építeni. Nagy 

Imréék ebben hittek, ezért álltak a forradalom 
ügye mellé. A Szovjetunió azonban másként 
látta a szabadságért a harcot is vállalni merő 
magyarok ügyét: a forradalmat 12 nappal 
később katonai erővel leverték. Súlyos vérál-
dozatokat hozott a szabadság hitének vissza-
állításáért Magyarország. Segítséget vártunk: 
bíztatást kaptunk, mást nem. Ahogy Márai 
Sándor írja: ...egy nép kiáltott, aztán csend 
lett.”

Polgárőrnap 
harmadszor

CIKK A 7. OLDALON

Kunsziget Község 
Polgárőrsége a he-
lyi általános iskolával 
közösen harmadszor 
rendezte meg az ”Egy 
iskola, egy polgárőr” 
elnevezésű egész napos 
programot. 

Fotó: Tilai Zoltán
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Felújításra vár a Bolgányi híd
A Kunsziget megközelítését Szigetköz 

irányából biztosító híd állapota erősen 
megromlott. Vis maior támogatással és ön-
résszel gyors beavatkozásra van lehetőség. 
községünk az önrészből 1,5 millió forintot 
biztosít, mely az ipari üzemek (Sick Kft , 
Federal Mogul Hungária Kft .) és az Önkor-
mányzat közös anyagi hozzájárulása.

Családi napközi
„Manóvár” – Családi Napközi kialakítá-

sát pályázzuk a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium felhívására. A családi napközi 
biztosítaná az óvodás kor előtt a gyermekek 
elhelyezését (a gyes és gyed változása 2010-
re várható), valamint az óvodai, iskolai 
ellátáson túl a gyermekek felügyeletét. Az 
eredmény 2009 decemberében várható.

Falumegújítási pályázat
„Falumegújítási Díj 2009. - Új energiák 

egy erős közösségért” címmel pályázatot 
adtunk be, melyben kiemeltük a civil szer-
vezetek munkáját, a komplex falufejlesztést. 
A díj birtokosai plusz pontot kapnak az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 
LEADER pályázatok során (emlékeztetőül: 
2007-ben kiváló minősítést kapott közsé-
günk). Köszönjük Horváth Attila vállalko-
zó munkáját a plakátok elkészítésében.

A pályázat sikeres volt, még idén sor kerül-
het az iskolában és óvodában az épület ablaka-
inak cseréjére.

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Sikeres ablakcsere-pályázat

Önkormányzatunk pályázatot adott be a 
tulajdonában levő iskola-óvoda épületének 
ablakcseréjére. A Nyugat-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács „CÉDE” alapjából 6,815 
millió forintot kaptunk a 10,3 millió forintos 
programra (ez a teljes költség 65 százaléka, az 
elnyerhető legmagasabb összeg). Az ablakcse-
re időpontja 2009 november. Az ablakok fá-
ból készülnek, az eredeti formában, olívazöld 
színben - a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal előírásai alapján. Az ablakcsere idejét úgy 
tervezzük, hogy az a tanítást, a gyermekek 
ellátást ne zavarja, és a fűtési szezonban, már 
energiát takarítsunk meg.

Hírek röviden

Exponálj 
nyereményekért!

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Őszi fotókból internetes fotópályázatot hir-

det a KIFE.

Kunsziget Község Ifj úsági Érdekegyeztető 
Fóruma az önkormányzattal közösen fotó-
pályázatot rendez kunszigetiek számára. Ter-
mészetképeket várunk, amelyeknek témája: 
Kunsziget ősszel. Egy pályázó egy legalább két 
és legfeljebb hat fotóból álló galériával nevez-
het a versenyre. A képeknek digitális képek-
nek kell lenniük JPG formátummal, legalább 
1024x768 pixeles felbontásban. A fotók utó-
lagos szerkesztése, montázzsá alakítása nem 
engedélyezett, csupán a képkivágás, a fény-
árnyék egyensúly, a színárnyalatok, élesség, 
kontraszt és a fényerő módosítása. A fotókat 
e-mailen várjuk a kife.foto@gmail.com címre 
november 13-ig. Az első három helyezettet 
zsűri választja ki, míg a közönségdíjról in-
ternetes szavazás dönt. Szavazni a kunsziget.
network.hu oldalon lehet (regisztráció után) 
november 14-én 16 órától november 27-én 
16 óráig lehet. A verseny díjazottjai pendrive-
okat, memóriakártyákat kapnak, a közönség-
díj egy mp4 lejátszó.

Erdélyi testvértelepülésünkre, Nyárádgálfalvára volt hivatalos Kunsziget. Fotónk a számos közös program 
egyikén, Tamási Áron emlékművénél készült. Fotó: Novitsné C. Erika

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

Önkormányzatunk, Lendvai Ivánné pol-
gármesterünk is nagyban segítette és támo-
gatta az elképzelést. Mindannyiukat köszönet 
illeti önzetlenségükért és a nemes és lelkeket 
gazdagító cél megvalósításáért!

Kápolnánk új kincsének megáldása ünnepi 
szentmise keretében történik 2009. október 
24-én, szombaton délután öt órakor. Az ünnepi 
szentmise főcelebránsa Dékány Ferenc atya, a 
megáldást pedig a Rómából érkező Boulanger 
Roch szervita atya végzi. Jelen lesznek, velünk 
imádkoznak, és a későbbiekben megtanítanak 
minket a Szűzanya fájdalmas útjának járásá-
ra a győri Szervita Nővérek. Nem véletlenül 
ők, hiszen rendjük, a Mária Szolgáinak Rend-
je feladatának tekinti a fájdalmas Szűzanya 
tiszteletének ápolását. Rendjüket 1233-ban 
hét gazdag és jámbor fi renzei férfi  alapította. 
Később női ága és harmadrendje is alakult a 
világi hívek számára. A megemlékezés Szűz 
Mária fájdalmáról és szenvedéséről tehát az ő 

nevükhöz kötődik és eredetileg Szent Kereszt 
felmagasztalása ünnepe utáni napon van. 

A stációk jövőjét is megterveztük már. Hi-
szen azért is készült az, és került fel a kápolna 
falára, hogy ez az „ékszerdoboz” még inkább 
az imádság háza legyen. Köszönet a Rózsafü-
zér Társulatnak, hogy felvállalta a rendszeres 
imaórák megtartását: tavasztól őszig, a hónap 
első vasárnapján az esti ájtatosság itt, a kápol-
nában lesz. Az első alkalom ettől eltér, mivel 
november első vasárnapja idén Mindenszen-
tek.  Tehát az első imaóra ideje 2009. novem-
ber 8. délután 5 óra.

Az ünnepségre és a rendszeres stációjárás-
ra is szeretettel hívunk és várunk mindenkit, 
hogy a Szűzanya fájdalmával együtt érezve, 
az Ő hűséges krisztus-követéséből tanulva, és 
közbenjárását kérve mi is lelki megerősödést 
nyerjünk mindennapi gondjainkhoz, a ma-
gunk keresztútjához. Legyen minden kunszi-
geti és idelátogató testvérünk lelki hasznára a 
Via Matris!

Via Matris - stációk a kápolnában

Fotó: Bábics 
Norbert

2009. 6. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ SPORT - 11. OLDAL

Két versenyzőnk részt vett a Rába Kupán, 
és jó eredményt értek el. Németh István a kö-
zépmezőnyben végzett 500 fával, Virág Péter 
pedig harmadik lett 577 fával, s egy gyönyörű 
kupával gazdagabb. Gratulálunk!

A Golden Kupán csapatunk a középme-
zőnyben, a 10. helyen végzett. A 64 induló-
ból Gacs Gábor egyéniben 11. lett 455 fával, 
Fincicki Zoltán a 45. (406 fa), Szalai Balázs az 
50. (397 fa), míg Németh István az 57. helyen 
végzett (386 fa). A Nyárzáró Kupán a 38-as 
mezőnyben Fincziczki Tamás a 6. lett 570 fá-
val, Virág P. a 24. 514 fával, Németh I. 25. 511 
fával, míg Fincicki Z. a 26. lett 507 fával.

Sajnos két remek dobónk más csapatot erő-
sít az ősztől. Fincziczki Tamás kölcsönben ját-
szott nálunk, visszatért a Komszol csapatához, 
Virág Péter ugyancsak oda igazolt. Ezek után 
minden versenyző pontos megjelenésére fel-
tétlenül számítunk, mert csak így képzelhető 
el jó játék és győzelem.

Megyei I. o. eredmények:
Károlyháza-Kunsziget 3:5 (2391-2392 fa)

Ld.: Farkas Attila 423 fa, Gacs G. 420 fa, 
Fincicki Z. 400 fa

Ha csak egy fával is. de nyertünk. 
Kunsziget-Pér 2:6 (2321-2418 fa)

Ld.: Németh I. 409 fa, Farkas A. 394 fa.
400-as dobók hiányában a győzelem el-

úszott. 

A Takko Fashion német tulajdonú divatáru üzlethálózat Európa szerte már több mint 1300 üzlettel rendel-
kezik. Magyarországon jelenleg 55, ebből Győrben 2 üzlet található, az Árkádban és a Family Centerben. A 
Takko barátságos, családosok által is megfi zethető árakkal, és kiváló minőségű divatos termékekkel várja 

vásárlóit, kicsitől, az idősebb korosztályig. Rendszeres akciókkal, többek között a negyedévente megrende-
zésre kerülő családi nappal kedveskedünk régi és új vásárlóinknak. Ezen a napon, aki töltött már ki nálunk 

információs kártyát, minden termékünkből 30% engedményt kap. Mindemellett a Takko rendszeresen 
támogat iskolákat gyerekeket. Magyarországon évente egy alkalommal ajánl fel mezeket ifi  csapatoknak. 

Idén minden üzletünk keresett fel iskolákat országszerte. Győri üzleteink egyik választása a Kunsziget 
serdülő csapatára esett. A mezátadásra a győri Family Centerben lévő Takko Fashionban került sor. Aki 

átadta a csomagokat: Sándor-Virág Violetta az Árkádban lévő Takko Fashion üzletvezetője és Bécsi Tímea a 
Family centerben található Takko Fashion üzletvezetője.

Teke: Ritkán négyszáz felett
- GUTLÉBER ZOLTÁN -- GUTLÉBER ZOLTÁN -

Elkezdődött a 2009/10-es idény. A „B” csa-
pat szép győzelmeket tudhat maga mögött.

M.szolnok-Kunsziget 6:2 (2425-2392 fa)
Ld.: Farkas A. 436 fa, Gacs G. 411 fa.
Ezt a meccset a Török család nyerte meg-

érdemelten - a Mosonszolnok legjobb dobói: 
Török László, Török Bálint és Török Balázs.

Kunsziget-Győrújfalu 6:2 (2315-2228 fa)
Ld.: Farkas A. 398 fa, Strobl Gergely 397 fa, 

Gacs G. 390 fa, Szalai B. 387 fa.
Könnyű győzelem az osztály gyengébb csa-

pata ellen. Szomorú viszont a tény, hogy nincs 
400-as dobónk.

Jobb Dáma-Kunsziget 5:3 (2364-2314 fa)
Ld.: Taufer Péter 402 fa, Szalai B. 398 fa, 

Gacs G. 393 fa.
Egyetlen 400-as dobónk, a II-es csapatból 

kisegítő Taufer Péter volt (szép volt!). 

Megyei II. o. eredmények
Kunsziget/B-Komszol/B 1:5 (1428-1592 fa)

Ld.: Strobl G. 369 fa.
Ezen a meccsen Virág P. már ellenfelünk 

volt, és jól dobott.
Bábolna/B-Kunsziget/B 5:1 (1499-1430 fa)

Ld.: Szalai Imre 368 fa.
K.sziget/B-Bősárkány/B 5:1 (1562-1429 fa)

Ld. Strobl G. 403 fa, Taufer P. 395 fa, Strobl 
Imre 383 fa.

Három kiváló dobó, és itt a győzelem.
Gy.újfalu/B-Kunsziget/B 1:5 (1345-1353 fa)

Ld.: Börzsei Arnold 355 fa, Taufer P. 352 fa, 
Strobl G. 345 fa.

Megtáltosodtak.
Kunsziget/B-Pér/B 1:5 (1384-1538 fa)

Ld.: Taufer P. 398 fa.

Teniszversenyek 
éjjel-nappal

- TÓTH RÓBERT -- TÓTH RÓBERT -
Augusztus végén befejeződött a III. Sziget 

Tenisz Kupa. A versenyre minden eddiginél 
több nevezés érkezett: 24 egyéni és 14 páros 
versenyző indult. 

Az április végétől augusztus végéig tar-
tó versenysorozatban az egyéni versenyt dr. 
Kovács Kornél (Győr) nyerte, második lett 
Tóth István (Kunsziget), harmadik Tóth Ró-
bert (Kunsziget). A párosok küzdelmében a 
Tóth István-Szalai Zoltán páros lett az első 
(Kunsziget), a Peitli András-Tóth Róbert duó 
(Kunsziget) a második, míg harmadik helyen 
az Antal Imre-Neuberger László páros (Mo-
sonmagyaróvár) végzett.

A tavalyi évhez hasonlóan ismét rendez-
tünk nyáron éjszakai teniszversenyt (Night 
Open). A tavalyi 16 induló után idén 22-en 
neveztek a csak páros mérkőzésekből álló vil-
lanyfényes tornára. A verseny jellegzetessége, 
hogy az indulók közül sorsolással kerülnek ki 
a párok. A 21.00 órától másnap reggel 6 órá-
ig tartó versenyen az első helyen a Horváth 
Zsolt-Schreiner Imre páros végzett, második 
lett Frank Noémi és Tóth István, míg a har-
madik helyet Strobl Imre-Fincziczki Tamás 
páros érte el.

A tenisz szakosztály tagjai nevében sze-
retnénk köszönetet mondani az alábbi, nem 
szakosztály tagoknak a teniszpályák 2009. 
évi karbantartásához és fejlesztéséhez nyúj-
tott segítségükért: Kopacsek Antal, Tánczos 
Gábor, Rebenek Árpád, Németh Csaba, Ta-
más Imre. Külön köszönjük Kunsziget Köz-
ség Önkormányzatának támogatását.



10. OLDAL - KÖSZÖNET, HIRDETÉS  KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2009. 6. SZÁM

Temetkezési előtakarékosság = 
Jószív Temetkezési Önsegélyező Pénztár

Jó szívvel ajánljuk a Pénztárt mindazoknak, akik nem akarják 
családjukat terhelni a temetés költségeivel és előre takarékos-
kodni szeretnének a saját vagy hozzátartozójuk temetésére. 

A legkisebb havi tagdíj 600,-Ft.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár vagyona már meghaladja 
a 220 millió forintot, ez a vagyon a tagok befi zetett tagdíjaiból 

gyűlt össze. Nem elhanyagolandó, hogy a mostani válságos 
körülmények között ez a vagyon biztonságos állampapírokban 

(kincstárjegyben, államkötvényben) kamatozik.

A Pénztár tagjai részére a Jószív Temetkezési Kft . az általa nyúj-
tott szolgáltatások díjából 3 hónapos tagság után 20% kedvez-

ményt nyújt.

Felvilágosítás kapható: 
Jursicsné Varga Andrea Tel: 30/427-2605
Kunsziget, Petőfi  tér 2. Tel: 96/485-801

Hálás szívvel mondunk köszönetet az 
egykori osztálytársaknak, akik a Kunszigeti 
Általános Iskola 40 és 50 éves osztálytalál-
kozójuk alkalmából

Lévai Imre
 és 

Szalai Györgyné 
(szül. Lévai Ilonka)

sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték.
Köszönettel: 

Lévai és Kalocsai család

Anyakönyvi 
hírek

„Akit meggyötört az élet, boldog, ha elpihenhet 
csendben, de bennetek él még a Szeretet, Szívetek így 
sohasem feledhet.”

Tisztelettel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik felejthetetlen halottunk, édes-
apánk

Nagy Gyula
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet vi-
rágait elhelyezték, gyászunkban osztoztak. 
Külön köszönetet mondunk Winkler Zsolt 
atyának a szívhez szóló búcsúztatásért, a 
nyugdíjas Klub énekkarának szép énekeiért, 
köszönjük Lendvai Ivánné polgármester asz-
szony önzetlen segítségét, Bíróné Kati éveken 
át tartó, önzetlen ápolását és segítségét, aki 
felejthetetlen halottunk életét betegségében 
könnyíteni próbálta.

Gyászoló család

Ezúton szeretnénk megköszönni a 40 éves 
osztálytalálkozó alkalmával a megemlékezést, 
hogy Férjem, Édesapánk sírjára virágot he-
lyeztek el.

Tisztelettel: Dubi család

Nagy Gyula 2009. 08. 06.
Puxbaum Józsefné (Tilinger 

Mária) 2009. 09. 23.
Stoller Péterné (Kovács Mária) 

2009. 10. 04.

Köszönet-
nyilvánítás

Születések: Köszönetet szeretnénk mondani mind-
azoknak, akik szeretett Édesapám, apósom, 
nagyapánk, nászom

Mészáros Lajos (abdai lakos)
temetésén részt vettek, a kegyelet virágait 
sírjára elhelyezték és utolsó útjára elkísérték.

Gyászoló család

Isten hozott benneteket!

Őszinte részvétünk!

Halálozások:

„Számunkra Ő sohasem lesz halott
Örökké él, mint a csillagok”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak akik szeretett édesanyánkat
Puxbaum Józsefnét (Tilinger Mária)

utolsó útjára elkísérték és mély fájdalmukban 
velünk éreztek. Tisztelettel megköszönjük 
Winkler Zsolt atyának a szép búcsúztatást, a 
Nyugdíjas klubnak és énekkarának, valamint 
a rózsafüzér társulatnak az őszinte segítséget, 
hogy utolsó óráit is széppé varázsolták édes-
anyánknak. Köszönet minden csepp köny-
nyért, és minden szál virágért!

Gyászoló család

Gessner Mike 07.20. 
an.: Szalai Melinda

Kozma Nárcisz 07.24.
an.: Virág Irén

Varga Eszter 09.08. 
an.: Udvardi Eszter

Kungl Anna 09. 27. 
an.: Kovács Anita

Varga Rita Klára és Farkas Attila 
2009.10.03.

Házasságkötés:

Sok boldogságot!

2009. 6. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ AKTUÁLIS - 3. OLDAL

Programkalauz
október 23., péntek

17:00 Október 23-i ünnepély
október 24., szombat

17:00 Szent Antal kápolna stációjának fel-
szentelése
10:00 Dunakiliti - Kunsziget u16

október 25., vasárnap
09:00 Fortuna - Kunsziget teke
12:00  Kunsziget - Mosonszolnok u21
14:00  Kunsziget - Mosonszolnok m2
14:00 15 éves a Nyugdíjas Klub Énekkara

október 28., szerda
10:00 Kunsziget - Lébény u16

október 30., péntek
17:00 Hősök napi szentmise és ünnepély

október 31., szombat
10:00 Kunsziget - Kimle u16

november 1., vasárnap
12:00 Hédervár - Kunsziget u21
14:00 Hédervár - Kunsziget m2

november 5., csütörtök
18:00 Dél-Amerika - Pápai Szabolcs előadása

november 7., szombat
10:00 Hegyeshalom - Kunsziget u16
14:00 Idősek Napja
16:00 Kunsziget - Tekecenter teke

november 8., vasárnap
12:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós u21
14:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós m2

november 9., hétfő
15:00 Nyugdíjas Klub foglalkozása

november 14., szombat
19:30 Az iskola és az óvoda Szülői Munkakö-
zösségi bálja a Kis Duna Vendéglőben

november 15., vasárnap
09:00 Dunaszeg - Kunsziget teke
12:00 Máriakálnok - Kunsziget u21
14:00 Máriakálnok - Kunsziget m2

november 21., szombat
12:00 Kunsziget - Dunaszeg u21
14:00 Kunsziget - Dunaszeg m2

november 23., hétfő
15:00 Nyugdíjas Klub foglalkozása

november 27., péntek
18:00 Lajta-Hanság B - Kunsziget teke

november 28., szombat
16:00 Adventi gyertyagyújtás

november 29., vasárnap
A Nyugdíjas Klub kirándulása a Vörsre

december 5., szombat
16:00 Kunsziget - Ásványi Talizmán teke

december 6., vasárnap
15:00 Mikulás

december 7., hétfő
15:00 Nyugdíjas Klub foglalkozása

Kunsziget Község Önkormányzata az Okta-
tási és Kulturális Minisztériummal együttmű-
ködve 2009-ben is kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pá-
lyázatot felsőoktatási hallgatók (A típusú) 
2009/2010. tanév II. féléve és a 2010/2011. 
tanév I. féléve, illetve felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fi atalok (B típusú) 
számára a 2010/2011. tanévtől kezdődően 
három tanév vonatkozásában (sikeres felvételi 
esetén).

Cél, hogy a szociális szempontból hátrányos 
helyzetű fi atalok felsőoktatási intézmények 
nappali tagozatán történő továbbtanulásá-
nak segítsék, a lakóhelytől távoli felsőoktatá-
si intézményekben való tanulás támogassák, 
a hallgatói mobilitást elősegítsék, főként a 
kistelepülésekről származó hallgatók esetén. 
Fontos a kistelepülések folyamatos gazdasági, 
kulturális fejlődésének biztosítása a humán-
erőforrás állandó és minőségi utánpótlásával. 
Kunsziget község fi atalságának az egyetemen, 
főiskolán való tanulásának segítése, diploma 
megszerzése. Az ösztöndíj rendszerrel előse-
gítik a gazdasági-társadalmi beilleszkedést, 
komplexitást. A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2009. október 30. A részletes pályázati 
kiírás és az adatlapok letölthetők a www.kun-
sziget.hu és a www.bursa.hu honlapokról, de 
beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban is. 

A pályázatra vonatkozó bővebb informáci-
óval Stoller Ernőné (485-040) áll rendelkezé-
sükre.

Bursa Hungarica
- POLGÁRMESTERI HIVATAL -- POLGÁRMESTERI HIVATAL -

Köszöntő az Idősek 
világnapján

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Tisztelt Idősödő Emberek!
Köszöntöm Önöket, az Idősek Világnapján, 

amikor ismételten Önök felé tárul a fi gyelem, 
hogy megköszönjük életük munkáját. Megtisz-
telő számomra, hogy részt vehettem a Parla-
mentben megrendezett 6. Országos Idősbarát 
Önkormányzati Konferencián, mint az Idősb-
arát Önkormányzati cím birtokosa és képvisel-
hettem falunkat. „Idős embernek 

lenni nem állapot 
Lehetőség melyben 

benne van
A múlt, jelen, jövő”

(Goethe)

Többször felme-
rül a kérdés mit is 
teszünk az időse-
kért, mit teszünk 
Egymásért. Anyagi 
helyzet és politika 
kérdése az idősügy? Nem, hanem belső érték-
rend, társadalmi érték, amikor mindannyian 
segíteni szeretnénk. Sok esetben nem az a fon-
tos, ki segít, ki ér oda elsőként. Falunkban sokan 
vagyunk szerencsére, akik elsőnek szeretnének 
odaérni, hiszen megváltozott életünk. Ma foko-
zottan szükség van Önökre, mint családfenn-
tartóra, nagyszülőre, dédire: idős emberre.

Odafi gyeléssel számos probléma megelőzhe-
tő. 

Köszönöm az egyesületeknek, gondozóknak, 
gyermekeknek, fi ataloknak, hogy napjaik Értük 
is szólnak. Munkájuk folytatásához jó egészsé-
get kívánok, az Idősödő Embereknek pedig bol-
dogságot, békességet és hosszú életet.

Falumegújító találkozóra Alsómocsoládra hívták Kunsziget képviselőit októberben. A tavaszi kunszigeti 
találkozó kedvező tapasztalatai után örömmel fogadtuk a meghívást. Munkájuk elismeréseként civil szer-

vezetek vezetői, a polgármesteri hivatal dolgozói és helyi vállalkozók képviselték községünket. A küldöttség 
tagjai két nap alatt lehetőséget kaptak arra, hogy tapasztalatokat szerezzenek, melyet helyben is hasznosí-

tani lehet. Képünk az alsómocsoládi Európa Parkban készült. Fotó: Tilai Zoltán
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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

Már korábban hírt adtunk arról, hogy Kun-
sziget Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta az állattartás helyi szabá-
lyairól szóló önkormányzati rendeletét.

Fontos szabály, hogy az eb tulajdonosa kö-
teles a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon be-
lül (elektronikus) azonosítóval ellátni, ezután 
az azonosító számot 8 napon belül a jegyző-
nek bejelenteni. Be kell jelenteni, ha az állat 
elérte a három hónapos kort, elhullott vagy 
elveszett, tartási helye három hónapnál hosz-
szabb időre megváltozott, vagy új tulajdonos-
hoz került. A bejelentő nyomtatvány letölthe-
tő a www.kunsziget.hu-ról, vagy beszerezhető 
a Polgármesteri Hivatalban.

Az ebet közterületen, illetve a lakóház kö-
zös használatú helyiségeiben és annak udva-
rán biztonságos – vezetésre alkalmas – pó-
rázon kell tartani, a harapós vagy támadó 
természetű ebet szájkosárral is el kell ellátni. 
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani 
tilos. A tulajdonos köteles gondosodni arról, 
hogy az eb a tartási helyét ne hagyhassa el, ha 
ez nem biztosítható, az ebtartás korlátozható.

2008. december 31-éig kellett eleget tenni 
a következő két előírásnak. Amennyiben az 
állattartó az ebet kennelben tartja, annak leg-
kisebb alapterülete 2x2 méter. Amennyiben a 
kertben kennel nem létesíthető, a mozgástér 
biztosítása érdekében legalább 4 m hosszúsá-
gú huzalhoz csatlakozó legalább 2 méter hosz-
szúságú lánccal lehet az ebet kikötni.

Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, 
ha a kerítés az eb közterületre való kijutását, 
szomszédos ingatlanokra történő bejutását, 
valamint a kerítés résein történő kiharapását 
megakadályozza. Harapós, támadó vagy ki-
számíthatatlan természetű eb tartása esetén 
az ingatlan vagy a ház bejáratán erre utaló fi -
gyelmeztető táblát kell elhelyezni.

A kunszigeti kutyák utcán való kóborlá-
sának megakadályozása az állattartók köte-
lessége. Az ebtartásra vonatkozó előírások 
betartását 2009. december 31-éig fokozottan 
ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal.

Az ebtartás szabályai
- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -

Kunsziget Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 2008. június 1-jétől hatályos 
8/2008. (V.30.) Kt. rendeletében szabályozza 
a kunszigeti közterületek elnevezésének és 
a házszámozásnak rendjét. A rendelet értel-
mében házszámmal kell ellátni a névvel ren-
delkező közterületeken az arra a közterületre 
néző, minden helyrajzi számmal rendelkező 
épületet és építményt (lakóház, ipari és szol-
gáltató létesítmény, stb.), valamint minden 
önálló beépítetlen építési telket. Az ingatlan 
házszámának megállapítása után a házszám 
megjelölésére házszámtáblát kell elhelyezni. 
A házszámtáblát főszabály szerint az épület 
közterülettel érintkező homlokzatán, annak 
bejárat felőli részén kell elhelyezni. A ház-
számtábla mérete - a településrész-nevet is 
tartalmazó megjelölés kivételével - alapszám 
esetén legfeljebb 20 cm magas és 20 cm szé-
les lehet, de házszám-alátörés alkalmazásakor 
vagy helyrajzi szám feltüntetésekor csak a 
házszám jól olvasható megjelenítéséhez szük-
séges mértékben nagyobbítható. A házszám-
táblák kihelyezéséről 2008. október 31-éig 
kellett gondoskodni. Mivel a határidő lejárt, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói folyamato-
san ellenőrzik a házszámtáblák kihelyezését, 
szükség esetén – határidő kitűzésével – fi gyel-
meztetik a házszámtábla nélküli ingatlan lakó-
it. A felhívásra sok ingatlantulajdonos eleget 
tesz kötelezettségének. Közreműködésüket 
köszönjük, hiszen a házszám kihelyezésével 
Kunsziget rendezettebb képének kialakításá-
hoz járulnak hozzá.

Fák, bokrok lógnak a járdákra
Kunsziget község területén több helyen 

tapasztalható, hogy a járdákra benyúló 
faágak, a járdák melletti növényzet elter-
jedése, szétterülése miatt lehetetlen a gya-
logosközlekedés. Kérjük, hogy a biztonsá-
gos közlekedés érdekében a járdák, az utak 
mellett és a kereszteződésekben a növény-
zet levágásáról, metszéséről, megfelelő ápo-
lásáról gondoskodni szíveskedjenek!

A házszámozásról
- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -

A fi atalok lakáshoz jutását támogatják
- POLGÁRMESTERI HIVATAL -- POLGÁRMESTERI HIVATAL -

Kunsziget önkormányzata a helyi fi atalok 
első lakáshoz jutását, Kunszigeten történő 
letelepedését 700.000 Ft egyszeri, vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatásban ré-
szesíti a rendeletében meghatározott feltételek 
alapján. A lakáscélú támogatás iránti kérelmet 
első alkalommal 2009. október 31-ig lehet be-
nyújtani. A vissza nem térítendő önkormány-
zati támogatás lakásépítéshez (társas-, családi 
ház építéséhez) új vagy használt lakóingatlan 
vásárlásához adható, amennyiben a kérelme-
zőknek lakástulajdonuk nincs és nem is volt. 
Kivétel ha a lakástulajdont öröklés vagy aján-

dékozás jogcímen szerezték, mely haszonél-
vezettel terhelt és a lakóingatlanban a haszon-
élvező életvitelszerűen lakik. Támogatásban a 
40. életévüket be nem töltött fi atalok részesít-
hetők. 

A rendelet szövege, illetve a kérelem le-
tölthető a www.kunsziget.hu oldalról, illetve 
elérhető a hivatalban. A támogatásról bővebb 
tájékoztatás Varga József jegyzőtől (tel.: 485 
040, 20/287-80-00, e-mail: jegyzo@kunsziget.
hu), vagy a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól 
(tel.: 552-003, 20 2383949) kérhető.

2009. 6. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KUNSZIGETIEK - 9. OLDAL

- MOUSA AIDA -- MOUSA AIDA -

Nyugati parton és a Gázai-övezetben él, másik je-
lentős része pedig szétszóródva a Világban: Ameri-
kában, Európában. (őket nevezik palesztin értelmi-
ségi körökben diaszpóra palesztinoknak, számukat 
tekintve a második legnagyobb diaszpóra.) Nem 
áll módomban a palesztinok származását tekintve 
az összes teóriát felvázolni, hiszen napról-napra 
újabbnál-újabbak születnek, egyesek a palesztinok 
kánaánita, mások amorita vagy épp héber, megint 
mások pedig arab genetikai hasonlóságait kiemel-
ve. 

Származását és vallását tekintve is heterogén 
társadalom: a többség muzulmán és keresztény, a 
társadalom egy-két százaléka pedig zsidó vallású.  
A hivatalos nyelv a levantei arab, az arab nyelv egy 
dialektusa, amely arámi, héber és görög eredetű. 
Egyes kutatók amellett érvelnek, hogy a palesztin 
kultúra a kánaánita kultúra leszármazottja. Akár-
csak más ősi kultúrák esetében apáról-fi úra száll, 
azonban a szülőföld elvesztése miatt érzett trauma 
a kötődés a palesztin fi atalok esetében az ősi kultú-
rához erősebb.

Jeruzsálem, Betlehem, Jerikó, Jenin, 
Ramallah 

volt. Különösen híres olajfáiról. Ezt követően egy 
pár órás nézelődés erejéig megismerkedhettünk 
Ramallahhal, mely a Palesztin állam jelenlegi, nem 
hivatalos fővárosa ( az alkotmány szerint Jeruzsá-
lem az állam központi városa), egy pezsgő város-
hoz volt szerencsénk. Multikulturális, heterogén 
lakossággal rendelkezik, mely annak is köszön-
hető, hogy a Világ számos részéről visszatelepülő 
palesztinok többnyire ide költöznek. Az idelátoga-
tók megtekinthetik az állam főbb minisztériumait, 
a palesztin vezető Jasszer Arafat sírját. Utazásunk 
záróakkordja pedig a szent város, Jeruzsálem fel-
keresése volt. Megtekintettünk a három monoteis-
ta vallás szent helyeit, s Szent Sír Bazilikát, a hely 
ahol a hagyomány szerint keresztre feszítették Jé-
zust, a Sziklamecsetet, ahonnan a legenda szerint 
Mohamed próféta a mennybe szállt, a Siratófalat 
ahonnan a zsidó vallás szerint a Messiás eljövetele 
várható. Végig sétáltuk a Via Dolorosát, Jézus pas-
siójának állomásait, és átadtuk magunkat annak a 
bizonyos Jeruzsálem-érzésnek, ami a történelem 
folyamán már annyi utazót magával ragadott. 

A csodás, megható élményeken túl azonban sok-
szor kellett realizálnunk magunkban, hogy a Világ 
egyik tán legtöbb problémával sújtotta gócpontján, 
vagyunk, elég, ha az utunk folyamán folyamatosan 
fel-felbukkanó betonfalra gondolok, amely az iz-
raeli lakosságot, köztünk izraeli palesztinok ezreit 
választja el a Palesztinában élő emberektől. Az uta-
kon felállított ellenőrző-pontokra, melyeken nem 
épp toleranciájukról ismeretes kiskatonák állítják 
meg az áthaladni szándékozó személyeket, fájda-
lom és csalódottság mindkét oldalon, ami a több 
mint hatvan éve tartó intézkedések, háborúskodá-
sok következménye.

Ennek ellenére mikor az ember péntek késő dél-
után Jeruzsálem az idők folyamán agyon taposott 
macskakövein sétálva látja, ahogy a helyi muzul-
mánok a Sziklamecsethez, a zsidók a Siratófalhoz, 
a keresztények pedig templomaikba sietnek esti 
imára, úgy érezheti, hogy igen, itt van a világ egyik 
legtöbbet emlegetett és leginkább misztifi kált vá-
rosában. Ez az a szent hely, ahol ha jelenleg nem 
is, de a jövőben újra béke fog beköszönteni, a há-
rom vallás híveinek legtökéletesebb együttélésével, 
fegyverek, falak, és beteg eszmék nélkül, és ahogy 
a helyi palesztinok szokták mondani „insallah” (ha 
Isten úgy akarja) akkor majd én is megint ott lehe-
tek „legközelebb Jeruzsálemben”. 

Szentföldi 
utazás

Palesztina (ami Ciszjordániát és a Gázai-öve-
zetet foglalja magában), Izrael állam, valamit 
Jordánia bizonyos régiói képzik azt a területet, 
amit a köznyelvben Kánaánnak, azaz Szent-
földnek neveznek. Ez az alig 28 000 km2-es te-
rület mindig is meghatározó szerepet játszott 
és játszik az emberiség tudatában, illetőleg a 
nemzetközi politika színterén.

Vajon miért is olyan kiemelkedő fontosságú 
e terület, miért tud alapvető faktor maradni 
számos nagyhatalmi döntés meghozatalánál?

A következőkben a teljesség igénye nélkül 
szeretnék tavalyi úti élményeim alapján egy ki-
sebb személyes beszámolót nyújtani.

2008 augusztusában és szeptemberében egy pár 
hetes utazásban vettem részt édesanyám társasá-
gában a Közel-Keletnek ezen részén. Mint félig 
palesztin származású utazónak különösen nagy 
élmény volt számomra bejárni azokat a városokat, 
amelyeket eddig csak elmesélésekből, könyvekből 
ismertem. Egy kulturális útnak voltam a részese, 
mely révén megismerkedhettem a palesztin kul-
túrával, identitással, személyesen tapasztalhattam 
meg az izraeli-palesztin együttélés keserédes mi-
voltát.

Hogy milyen is a palesztin kultúra, „kik is azok 
a palesztinok”, mitől olyan keserédes az izraeli-pa-
lesztin együttélés?

A palesztin kultúra egy sok évszázadra vissza-
nyúló kultúra, mely a közel-keleti nacionalista hul-
lám hevében kapott új erőre az 1960-as években. 
Természetesen ennek hátterében fontos tényező a 
száműzetés, és a Katasztrófa (Nakba), ami érte a 
palesztin népet. Ezen időponttól különült el szá-
mos tényező tekintetében is a többi közel-keleti 
kultúrától. A palesztinok eredetéről, őseiről számos 
teória létezik. A hivatalos defi níció szerint (ami 
alatt a Palesztin Nemzeti Charta által megfogal-
mazottakat kell érteni) a mai palesztin nemzethez 
azon palesztinai arabok tartoznak, akik 1947 előtt 
Palesztina területén éltek, függetlenül attól, hogy 

utána elhagyták az országot, vagy ott maradtak. 
Továbbá azon másod illetve harmadgeneráci-
ós palesztinok, akik a Világ bármely pontján 
születtek, és palesztin felmenővel rendelkez-

nek. Ma egyes kutatások sze-
rint 9-10 millió magát a pa-
lesztin nemzethez tartozónak 
való személy él szerte a 

Világban. Több, mint 
fele a népességnek 

Izraelben, a 

Rövid utam során sajnos nem volt idő az összes 
szentföldi nagyobb város megtekintésére.

Először Betlehemet kerestük fel, mely a Biblia 
szerint Jézus szülővárosa. Ma egy keresztények és 
muzulmánok, lakta palesztin település, amelyet 
érdemes felkeresni a régi emlékhelyeken túl is, hi-
szen kulturális központtá is vált a Nyugati-parton. 
Ezután Jerikó felé vezetett utunk, melyet a helyiek 
Arííhának neveznek. A Holt-tenger közelében, a 
Jordán-völgyében található város a Föld legmé-
lyebben fekvő, legrégebb óta lakott települése. 

Ezek után nagyszüleimet látogattuk meg az 
Észak-Galileai Jenin városában, és annak kör-

nyékében felkerestük azt a házat, ahol édes-
apám született. Ez a város a Palesztin Állam 
második legfontosabb városa, adminisztratív 

központ, az ősi korban a kánaániták fővárosa 
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- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Szeptemberben az élet sok területén „elkez-

dődik az év”, nem csak az iskolákban. Kezdődik 
a fociszezon is, de a Hírmondók számos civil 
kezdeményezésről is hírt adnak ekkortájt.

„- Valószínű, hogy Kunszigetnek én vagyok 
az utolsó plébánosa - mondja Érsek Sándor -, 
mert kevesen vállalják a papi hivatást, így las-
san eljutunk oda, hogy két-három községnek 
lesz egy plébánosa.” Ezek a sorok 1989 augusz-
tusában jelentek meg. Érsek Sándor 2004 feb-
ruárjában vonult nyugdíjba, utódja, Winkler 
Zsolt pedig Kunsziget mellett Öttevény és 
Mosonszentmiklós plébánosa is egyben. Rába 
László interjújában arról is szól Kunsziget plé-
bánosa, hogy az iskolai hitoktatásra jelentke-
zők száma már akkora, hogy a hitoktatásnak 
újra az iskola falai közé kellene kerülnie (80-
nál is több gyerek jelentkezett az 1989/90-es 
tanévben hitoktatásra, ez az általános iskolá-
sok több, mint háromnegyedét jelentette).

1989 szeptemberében adott hírt a Hírmon-
dó arról, hogy elkészült a kunszigeti teniszpá-
lya. Gundacker úr egy regensburgi hegesztő-
üzem tulajdonosaként adott megrendelést a 
téesznek, így az 1990 augusztusának legna-
gyobb híre az volt, hogy NSZK exportra ter-
melt a kunszigeti lakatosüzem. 140 ezer már-
kás szerződést írt alá a téesz és Gundacker úr.

1990 szeptemberében írta az újság: „14 év 
után újra van a községnek önálló, nyolc osz-
tályos általános iskolája. A nyár elején többen 
kételkedve mondták: annyi munkát nem lehet 
ilyen rövid idő alatt elvégezni. Lakosságunk be-
bizonyította, hogy igenis lehet, csak összefogás 
kell hozzá.” A tanév 110 tanulóval és 11 peda-
gógussal kezdődött meg. 

Érsek Sándor és Rába László Kunsziget 
történetével foglalkozó cikksorozatának első 
része az 1991 augusztusi Hírmondóban jelent 
meg. A falu középkori történetével foglalko-
zik az írás egészen 1797-ig. 

A kunszigeti fi atalok kezdeményezésére 
klubélettel telt meg az iskola pincéje 1993-
ban. Volt zene, videó mozi, és a fi atalok itt ké-
szültek a szüreti táncra is. A kezdeményezés 
nem volt hosszú életű, a pince aztán évekig 
funkció nélkül maradt. 2002-ben egy fi ata-
labb generáció nagy lendülettel otthonosabbá 
tette a pincét és néhány rendezvényt is szerve-
zett, a tartalmas folytatás azonban elmaradt. 
Végül 2007-ben táncteremmé alakították az 
iskola pincéjét, ahol ma az iskolások mellett 
az óvodások is rendszeresen próbálnak. 

1994. szeptember 25-én a tornacsarnokban 
Aradszky László, Madarász Kati és Ihos József 

szórakoztatta a közönséget.
1995-ben elsőként adományozott az önkor-

mányzat díszpolgári címet és „Kunszigetért” 
emlékérmet: Günter Hemmrich díszpolgári 
címet, Th omas Hemmrich, az AGS ügyve-
zetője és Th omas Eichner kivitelező pedig 
„Kunszigetért” emlékérmet kapott a falutól.

Stoller István kunszigeti nyugdíjas a „Szülő-
földünk” honismereti pályázaton kiemelt pá-
lyadíjért járó elismerést vehetett át Botos Gá-
bortól, a megyei közgyűlés elnökétől: az 1997 
szeptemberi Hírmondó címoldalán számolt 
be az örömhírről. Volt azonban egy szomorú 
hír is ebben a számban: néhány héttel a szá-
zadik születésnapja előtt meghalt Kunsziget 
akkor legidősebb lakója, Farkas Lajos bácsi.

A Kunszigeti Általános Iskola új igazga-
tója Balogh Ferenc lett 1998-ban. Ő számolt 
be arról, hogy az ország iskoláiban, így Kun-
szigeten is az 1998/99-es tanévben debütál a 
Nemzeti Alaptanterv. 

Önálló orvosi és gyermekorvosi körzete 
lett Kunszigetnek. Dr. Varga-Balázs Gábor 
az 1999 szeptemberi Hírmondóban mutat-
kozott be a falu lakóinak, s ekkor kezdte meg 
rendelését a nemrég átépített és kibővített 
orvosi rendelőben. Ugyancsak ekkor adták 
át az M1-es autópálya Győr és Hegyeshalom 
közötti szakaszát is, amelynek úthasználati 
díja meglehetősen borsos volt (az autósoknak 
egy felhajtás alkalmával 700 forintot kellett fi -
zetni). A kunszigetiek - mint térségben élők 
- kedvezményt vehettek igénybe, 1000 forint 
egyszeri díj befi zetése esetén 50 százalékos 
kedvezményt kaphattak az útdíjból.

2002-ben elkészült a Kertes utca aszfalto-
zott burkolata. Az utcában akkor még csak 
néhány ház állt, mára szinte teljesen beépült a 

terület. A Kultúrház udvara ugyancsak 2002-
ben kapott díszburkolatot. 

2005 szeptembere: megkezdődött a Ter-
málfalu építése a telkek közművesítésével. A 
sekrestyét is ebben az évben újították fel, és 
ekkor alakult meg a Kunszigeti Polgári Ha-
gyományőrző és Kulturális Egyesület.

2008-ban a Kunszigeti Ifj úsági Érdekegyez-
tető Fórum alakuló ülésére hívta az érdeklő-
dőket a szeptemberi Hírmondó.

Stoller István a „Szülőföldünk” honismereti pályázaton kiemelt pályadíjért járó elismerést vehetett át 1997-
ben. A Kunszigeti Hírmondó címlapon számolt be a sikerről.

Foci a hírmondó első tíz évéből
A labdarúgóink első négy mérkőzésükből 

kettőt elveszítettek 1989-ben, kettőt döntet-
lenre hoztak. 1990-ben hat forduló után egy 
győzelem és két döntetlen, valamint három 
vereség volt a mérlege a focistáinknak. A 
’91-es bajnokságot pocsékul kezdte a kun-
szigeti csapat, öt meccs alatt egyetlen dön-
tetlenre futotta. A folytatás sem lett jobb, 
utolsóként végzett a csapat a bajnokságban. 
Egy évvel később öt mérkőzés után két 
győzelme és egy döntetlenje volt a Kunszi-
getnek. 1993-ban az hatodik forduló után 
két döntetlenje és egy győzelme, 1994-ben 
ugyancsak hat meccs után három győzelme 
volt a csapatnak. Egy győzelem és egy dön-
tetlen: ez már az 1995-ös eredmény hét for-
duló után. 7-1-es siker Vámosszabadi ellen, 
2-0-ra vertük Gyirmótot, 1-0-ra Töltéstavát 
és 2-1-re Kajárpécet, háromszor viszont ki-
kapott a csapat az első hét fordulóban. Négy 
győzelem és egy döntetlen mellett két vere-
ség: így nyitott a csapat 1997 őszén. 1998-
ban nyolc forduló után 21 ponttal vezette 
csapatunk a tabellát. 1999-ben még ennél 
is jobbak voltunk: nyolc győztes meccsel 
kezdtük az évet.
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- Mikor kerültél először kapcsolatba a lo-
vassporttal? - kérdeztük a kunszigeti világ-
bajnokot.

- A Zöld Mező Mezőgazdasági Termelő-
szövetkezet csapatában, dr. Boros István se-
gédhajtója voltam 1990-ben. Akkor 18 éves 
voltam, fi atalabb korban nem is lehet verse-
nyen részt venni kettesfogatban. Aztán kisebb 
területi versenyeken vettem részt. 1994-től 
Fehér Mihály segédhajtója voltam három sze-
zonon keresztül. ’97-ben Vecsésre kerültem, 
aztán Tápiószentmártonba kerültem a Kin-
csem Lovasparkba. Most is tápiószentmártoni 
színekben versenyzek. 

- Milyen korábbi eredményeid vannak, 
melyekre büszke vagy?

- 2002-ben a Duna-Alpesi Kupán csapat-
ban elsők lettünk, ez az Európa-bajnokságnak 
felel meg. Csapatban többszörös magyar baj-
nok vagyok, de vannak ezüst és bronzérmeim 
is, egyéniben több ezüstérem és bronzérmek. 
Országos versenyeket már nyertem, nemzet-
közi szinten viszont egyértelműen a kecske-
méti világbajnokságon elért aranyra vagyok a 
legbüszkébb.

- Kérlek, röviden mutasd be a fogathajtást 
azoknak, akik nem ismerik!

- Létezik négyes- és kettesfogat is a fogat-
hajtáson belül. A kettesfogat a népszerűbb 
sport Magyarországon és - valljuk be: ol-
csóbb is. Maga a verseny három számból áll. 
Az első a díjhajtás. Ez egy 8-10 perces szám, 
ahol egy 100x40 méteres területen különbö-
ző fi gurákat, ügetési módokat kell bemutat-
ni. A bírák azt pontozzák, hogy a lovak és a 

hajtó mennyire dolgoznak összehangoltan. A 
maratonhajtás több részből áll, lényege, hogy 
időre kell teljesíteni, látványos akadályokat 
(vizesárok, sarok) kell leküzdeni. Az akadály-
hajtás a harmadik szám, bóják között egy ösz-
szetett akadálypályán kell végigmenni, időre, 
minél kevesebb hibával.

- Milyen volt a kecskeméti verseny? Milyen 
volt a mezőny?

- 1999 után most rendezhetett újra Ma-
gyarország világbajnokságot. Fantasztikus 
volt a hangulat. Egy 12 ezres stadion, tele 
szurkolókkal. Nagyon profi  volt a szervezés is, 
ezt a külföldi versenyzők is kiemelték. Voltak 
hollandok, németek, osztrákok, de érkeztek 
az Amerikai Egyesült Államokból is. A díj-
átadatáskor 10 perces vastaps zúgott, amely 
a magyar csapat összetett ezüstérmének és 

Lázár Zoltán egyéni összetett bronzérmének 
is szólt. 

- Hogyan zajlik a felkészülés? Mivel jár ez 
a te esetedben?

- Általában az egész nyarat Tápió-
szentmártonban töltöttük. A nyár a verseny-
szakasz. Hetente 5-6 napot edzünk, 2 órás 
edzés van a lovaknak. Csapatban dolgozunk, 
egy-egy ember 6-10 lóval dolgozik naponta. A 
jövőben szeretném, ha sikerülne Kunszigeten 
edzenem 6-8 lóval.

- Jövőbeli tervek?
- Olyan nincs, hogy valaki már túl idős le-

gyen a fogathajtáshoz. Alsó korhatár van (18 
év), de felső nincs. Nem korfüggő sport ez, 
vannak 70-80 éves indulók is a versenyeken. 
Én addig akarok a lovakkal foglalkozni, amíg 
csak lehet.

Fotó: lovasfoto.hu

Mesemondó idősek versenye negyedszer
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Negyedik alkalommal rendeztek mesemon-
dó és anekdota mesélő versenyt Kunszigeten.

A jó hangulatú délelőttre hét településről 
érkeztek idősek. A zsűri elnöke Kecskés Rózsa 
költő volt, munkáját Erdélyi János, egykori ta-
nítványa segítette. A mesemondók produkci-
óit a kunszigeti iskolások is meghallgatták. 

Benedek Elek 150 éve született, ebből az 
alkalomból sokan választottak olyan mesét, 
amelyet a „nagy mesemondó” gyűjtött, vagy 
írt.

A mesemondók első díját Wittmann 
Elekné (Jánossomorja) és Szabó Károlyné 
(Lébény) kapta, második lett Kovács Mi-
hály (Győrújbarát) és Horváth Jánosné 
(Ménfőcsanak), harmadik Matics Istvánné 
(Szerecseny, és negyedik Ökrös Jánosné 
(Szerecseny).

Az anekdotázók tréfás történetei közül a 
zsűri a legjobb előadásnak Karácsonyi Lajosné 

(Kunsziget) és Kiss Antal (Győrújbarát) törté-
netét ítélte, második lett Németh Szilveszterné 
(Kapuvár), harmadik Varga Ernőné és Venesz 

Gyuláné (mindketten Kunsziget), míg a ne-
gyedik helyezést Szalai Józsefné (Kunsziget) 
kapta.

Venesz 
Gyuláné

Varga 
Ernőné

Szalai 
Józsefné

Karácsonyi 
Lajosné

Kunszigeti versenyzőé a világbajnoki cím
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Őszi tanévkezdés az óvodában
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

Az augusztusi nyári szünet után újra vidám 
gyermekek töltötték meg az óvoda csoportszo-
báit.

A szünetben fertőtlenítő meszelések törté-
netek az oviban. Az ősz folyamán a sikeres-
nek bizonyult önkormányzati pályázatnak 
köszönhetően új ablakokra cserélik az elavult, 
rosszul hőszigetelő, régi ablakokat. Ezzel pár-
huzamosan kismértékű fűtéskorszerűsítést 
szeretnénk elvégeztetni, szintén a hatékony 
hőszigetelés, energiatakarékosság érdekében.

Szeptemberben 18 kiscsoportos, 22 közép-
sős, és 15 nagycsoportos kezdte meg az óvodai 
évet. A kiscsoportos korosztály folyamatosan 
töltődik fel, ahogy a gyermekek harmadik 
életévüket betöltik. 

Az idei évben Horváth Éva gyógypedagó-
gus-jelölt foglalkozik az sajátos nevelési igé-
nyű gyermekekkel, a logopédiai ellátást to-
vábbra is Kreiter Anna végzi.

Októberben elindult a fakultatív hit- és 
vallásoktatás az óvodások részére, valamint 
népi gyermekjáték- és néptánc foglalkozás is,  
a korábbi évekhez hasonlóan. Idén is úszás 
oktatáson vehetnek részt a győri sátras uszo-

dában azok a nagy-középső csoportos óvo-
dások, akiknek a szülei igénylik ezt gyerme-
kük számára. Szülői igények alapján az angol 
nyelv játékos megismerésére is lesz lehetőség 
az óvodában.

Szeptember 1-jén iskolába menőseinket kísértük az 
iskolai tanévnyitóra, izgatottan várva az iskolát.

Úticélunk Börcs volt, ahol az erdei iskolá-
ban már vártak minket a színes programok. 
Mindannyian örültünk a lehetőségnek, hogy 
az iskolán kívül tölthettünk el egy szép tartal-
mas napot.

A gyerekek nagy izgalommal várták a 
bicikliutat, hisz ritkán adódik alkalom arra, 
hogy ilyen hosszú távon együtt kerekezzenek. 

A sportpályára érve már vártak ránk az 
erdei iskola munkatársai. Rövid pihenő után 
kis csoportokban vettünk részt a foglalkozá-
sokon. 

A gyerekeket három csoportra osztottuk, 
míg az egyik csoport a fazekas mesterséggel 
ismerkedett, a második csoport pólóbatiko-
láshoz készülődött, a harmadik csoport pedig 
játékos sportvetélkedőn vett részt. 

A fazekas mester segítségével minden gye-
rek önállóan készíthetett egy tárgyat (bögrét 
vagy kistálat), ami legjobban tetszett neki. A 
tanév vége előtt ezeket az emlékeket a rajz-
órák keretében festettük, díszítettük. A tanu-
lók örömmel vitték haza szüleiknek az elké-
szült tárgyakat.

Ez alatt a batikoláshoz készülő tanulók fi -
gyelmesen, érdeklődően hallgatták Simon 
Enikő, az erdei iskola munkatársának szavait. 
Az általunk hozott fehér pólókat többféle mó-
don és mintázatban összekötözték a gyerekek, 
majd kiválasztották, hogy milyen színű felsőt 
szeretnének. A legkedveltebb szín a zöld volt, 
ami nem csoda, hiszen sok fi ú volt a csapat-

Iskola első féléves programjai
október 22. Halloween party
okt.23. ’56-os Ünnepi megemlékezés (17 ó) 
október 22-november 2. Őszi szünet
október 30. Hősök napja (17:00)
nov. 2. Értekezlet - tanítás nélk. munkanap
november 07. Idősek napja (14 óra)
november 10. Tanári fogadónap (16 óra)
november 14. Szülői Bál
november 28. Adventi vásár (16 óra)
december 4. Mikulásbuli
december 5. III. Voki focikupa
december 22. Karácsonyi műsor (17 óra)
december 23-január 3. Téli szünet
január 15. I. félév zárás
január 25. III. Körzeti matematika verseny

ban. Így batikolás után zöld-fehér pólót kap-
tak kézhez, amiben a legtöbb fi ú a Győri ETO 
egyik mérkőzésére készül. 

A nagy munkák után elfogyasztottuk az ele-
mózsiánkat. A szabad levegő, a foglalkozások 
és a kiadós mozgás mindenkinek meghozta az 
étvágyát. 

Kora délután indultunk haza. Annak el-
lenére, hogy vihart jósoltak, nem árnyékolta 
felhő a napunkat!

Köszönjük a lehetőséget a Kunszigeti Pol-
gári Hagyományőrző és Kulturális Egyesü-
letnek, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy 
támogatásukkal megismerkedjünk ezekkel az 
ősi mesterségekkel.

Május 23-án biciklire pattant Kunsziget alsó 
tagozata. Harminchat gyermek és négy nevelő 
vágott neki a tíz kilométeres távnak. 

- GYURKOVITS PÉTERNÉ -- GYURKOVITS PÉTERNÉ -

Látogatás a börcsi erdei iskolában
Szeretettel meghívjuk Önöket 2009. no-

vember 14-én, 19.30-tól a V. A. Kunszigeti 
Iskola és a Tündérvár Óvoda Szülői Munka-
közössége által megrendezésre kerülő Szülői 
bálra, melyet a kunszigeti Kisduna Vendéglő-
ben tartunk. A bál este fél nyolckor kezdődik, 
20 órától vacsora elfogyasztására is lesz lehe-
tőség. Éjfélkor a felajánlott tárgyakból tom-
bolasorolást rendezünk (felajánlását szívesen 
fogadjuk!). Hajnalig élőzene szórakoztatja a 
vendégeket.

A választható menü: A, Gordon bleu, rán-
tott szelet, vegyes köret, savanyúság; B menü: 
cigánypecsenye, rántott szelet, vegyes köret, 
savanyúság Kérjük, vacsoraigényüket az intéz-
ményekben péntekig jelezni szíveskedjenek! 
A helyszínen és az intézményekben pártolóje-
gyet lehet vásárolni, az ebből befolyt összeggel 
az iskolát és az óvodát támogatják.

Jótékonysági bál

Börzsei Bálint a fazekas foglalkozáson.
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Az út hosszú volt, de vidáman telt el. Na-
gyon tetszett a környék és a szállás, így bol-
dogan foglaltuk el a helyünket. Az első estét 
ünnepléssel töltöttük, mert az osztálytársunk-
nak, Nagy Daninak ezen a napon volt a 
szülinapja. Énekeltünk neki, tortát ettünk és 
kölyökpezsgőt ittunk. Reméljük, sohasem fe-
lejti ezt a napot. Az időjárás nem kedvezett 
nekünk, így másnap nem tudtunk fürdeni, 
helyette játékos vetélkedőn vettünk részt, ezen 
jól szórakoztunk. Szerdától jobb lett az idő és 
elmentünk fürdeni. Igaz a víz kicsit hideg volt, 
de élveztük a strandolást. A szülőkre gondol-
va ajándék hűtőmágneseket készítettünk.

Csütörtökön egész napos kiránduláson Ti-
hannyal ismerkedtünk. Kisvasút vitt minket 
fel a hegyre. A hegytetőn éppen bicikliver-
seny zajlott, sokáig néztük, közben egy jót 
fagyiztunk. Hazaérkezés után még egy jót fü-
rödtünk is.

A pénteki nap fürdéssel, énektanulással, 
esti tábortűzzel telt el. 

Szombaton délután már hazaindultunk, de 
még fürödtünk és pizzáztunk.

Ezen a héten nagyon jól szórakoztunk, 
jókat ettünk, nagyokat nevettünk. Ha jövőre 
lesz megint tábor szeretnénk ismét elmenni.

Moziünnep
Iskolánk tanulói szeptember 17-én is-

mét ellátogattak a győri Cinema City-be a 
moziünnep keretében. Az alsósok és az 5. 
osztály a G-Force-Rágcsávók c. fi lmet te-
kintették meg. A felsősök a Nász-Ajánlat 
c. fi lmet tekinteték meg. A fi lmek nagyon 
tetszettek és a gyermekeinknek.

Vonattal, sok átszállással, de végül szeren-
csésen megérkeztünk Balatonszemesre a Voki 
üdülőjébe. Sajnos az időjárás nem nekünk 
kedvezett, a víz is lehűlt egy kicsit. Aki nem 
merte belevetni magát a habokba, a partról 
követte a vízi csatákat. Vízibiciklizésre is nyílt 
alkalmunk - mindenki ki is próbálta.

Amikor az idő nem volt kegyes hozzánk, 
akkor bejártuk Szemest. Elmentünk a kikö-
tőbe és részt vettünk egy rövid hajókirándu-
láson, majd visszatérve szabadprogramként 
nézegettünk, vásároltunk a bazársoron. Egy 
este a kertmoziba is eljutottunk, sokan el sem 
tudtuk képzelni, hogy ott milyen lehet. A 
szálláson sem unatkoztunk, két szülinapost 
tortával köszöntöttek fel tanáraink, este pedig 
izgalmas versenyt rendeztek számunkra fi úk-
lányok között, melyen a lányok nyertek.

A búcsúestén elmentünk Siófokra, ahol 
langallót ettünk, majd a Coke Clubba men-
tünk, ahol jót buliztunk nevelőinkkel.

Másnap sajnos véget ért a tábor, néhány 
szülő már délelőtt megérkezett, egy közös piz-
zázás után elindultunk az állomásra.

Sok kellemes emlékkel értünk haza. Utólag 
szeretném megköszönni az összes táborozó 
nevében a fi nom ételeket és a remek progra-
mokat. Remélem jövőre is lesz lehetőségünk 
eljutni a táborba.

Idén az alsó tagozat után a felsősök is el-
jutottak egy hétre a Balatonra. A tábor július 
6-11-ig tartott.

- GYURKOVITS VERONIKA -- GYURKOVITS VERONIKA -

Táborozni voltunk

Június 22-én az alsó tagozat 23 tanulója - 
köztük mi negyedikesek is - , nyaralni indult a 
Balatonhoz.

- NEGYEDIKES FIÚK -- NEGYEDIKES FIÚK -

Balatonszemesen 
táboroztunk

2009. szeptember 25-én „Egy iskola egy 
polgárőr” polgárőrnapot rendeztünk isko-
lánkban az önkormányzattal és Kunsziget 
Község Polgárőrségével közösen. Délelőtt 
előadásokon vettek részt a tanulók, amelyek a 
polgárőrség, a katasztrófavédelem és a mentők 
munkájáról, ill. a drogmegelőzésről szóltak. 

Ebéd után a szép őszi időnek köszönhetően 
a futballpályán folytatódtak programjaink. A 
vidéki csapatok délután fél kettőre érkeztek 
meg. A Polgárőr versenyen Pannonhalma, 
Mosonszentmiklós, Nyúl és Kunsziget iskolás 
és polgárőr csapatai vettek részt . A verseny 
több megpróbáltatásból állt: foci, polgárőr 
totó, kerékpár ügyességi verseny és váltó-
futás. A versenyek mellett iskolánk tanulói 
sem unatkoztak, kézműves foglalkozáson és 
aszfaltrajzversenyen bizonyíthatták kreativi-
tásukat. A versenyszámok között egy rend-
hagyó bemutatót szervezett nekünk a Ka-
tasztrófavédelem, a Tűzoltóság és az Országos 
Mentő szolgálat: égő autóból mentettek ki egy 
embert, mely beavatkozást nagyon gyorsan 
kellett elvégezni. Mindhárom szervezet ki-
válóra vizsgázott a probléma megoldásában. 
Meglepetésként rendőrmotoron érkezett Tö-
rök Péter (Vica néni férje) a rendőrségtől, a 
bátrabbak egy körre is felülhettek Péter mögé. 
A nap vége felé a megéhezett résztvevők Gáli 
Szilárd polgárőr fi nom pörköltjét fogyasz-
tották el. Az idei Polgárőrnap helyezettjei: 1. 
Mosonszentmiklós, 2. Kunsziget 1. csapat, 
3. Pannonhalma, 4. Kunsziget 2., 5. Nyúl. A 
második hely miatt csalódott csapatunk, az 
ajándékok átvétele után már vidámabb lett. A 
vidéki csapatok jól érezték magukat, csapat-
kapitányok jelezték, hogy jövőre is szívesen 
jönnek hozzánk. Szeretnénk köszönetet mon-
dani Lendvai Ivánné polgármester asszony-
nak, a kunszigeti polgárőröknek, a Sportpálya 
Büfé dolgozóinak, továbbá mindenkinek, aki 
segítette és részt vett a rendezvényen.

Szeptember 26-án volt a kunszigeti Szüreti Nap, 
melyen 7.-8. osztályos lányaink cigánytáncot 

táncolták, a 2-5. osztályosok Szüreti mulatság c. 
műsorral szórakoztatták a nézőket. Felkészítők: 

Gyurkovits Péterné, Páli Hajnalka, illetve Muszka 
György és neje Ilonka.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

2009. október 06-án megemlékeztünk az 
Aradi vértanúkról. A 8. osztályosok az is-
kola tanulóinak és tanárainak prózai, meg-
ható műsort adtak elő. Felkészítő nevelők: 
Stolcz Attila és Keveháziné Sulyok Edina

- SZALAI-DANKA ILDIKÓ -- SZALAI-DANKA ILDIKÓ -

Polgárőrnap
Idén harmadszor rendeztük meg az „Egy is-

kola - egy polgárőr” programot


