
A kunszigeti ősz képei
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Az őszi fotópályázat legjobb képei közül 
adunk közre egy csokorra valót. 

A bal felső képet Horváth Csaba, a jobb 
felsőt Kungl Anita, a bal középsőt Laczkó 
Gergely, a jobb középsőt Mészáros Áron, a bal 
alsót Horváth Kornél, a jobb alsót Roll Dávid 
készítette.

Tavaszi mosoly 
Két számítógép beszélget, kérdi az egyik:
- Van már programod mára?
- Van.

Feleség elküldi a férjét vásárolni aki 
történetesen informatikus.

- Hozzál margarint, és ha van tojás, hozz 
tízet!

Hazajön a férj és letesz 10 margarint az 
asztalra, mondván:

- Volt tojás.

- Mit parancsol, uram?
- Mindegy, csak nagy legyen, hideg, és sok 

vodka legyen benne.
- Na, akkor jöjjön, bemutatom a feleségem.

A versenyló a futam után be megy a 
kocsmába:

- Kérek egy vödör DAB sört!
Megissza, majd kér még egy vödör DAB 

sört. Miután végzett vele, azt mondja: 
megéheztem, kérek egy adag szénát! Mire a 
csapos rémülten:

- Abrak a DABra?

- Mit kérsz szülinapodra kisfi am?
- Egy sötét ebet a láncnál.
- Nem lenne jobb egy fényes?
- Nem, sötétet akarok!
- De kisfi am, sokkal szebb egy FÉNYES EB A 

LÁNCNÁL, AKARD!

Tegnap beállított hozzám egy Tyrannosaurus 
Rex és Hamlet.

Volt nagy dínóm, dánom…

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. 
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„Manóvár” Családi 
Napközi

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Új szolgáltatással bővül falunkban a gyer-

mekek napközbeni ellátása.

Önkormányzatunk sikeres pályázatának 
eredményeként a napokban kezdődött meg 
az orvosi rendelő tanácsadói részében a „Ma-
nóvár” családi napközi kialakítása. A 2-3 éves 
gyermekek felügyeletének biztosításával az 
édesanyák már a kicsik óvodába lépése előtt 
visszatérhetnek a munkahelyükre.

Bélavári Ferenc munkában, készül a „Manóvár”. 
Fotó: Tilai Zoltán

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Regisztrációs jegy
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Március 1-től a buszokon és a vonatokon re-
gisztrációs jegyet kell váltania azoknak, akik 
ingyen utazhatnak. A kedvezmények köre nem 
változik márciustól.

13 évvel ezelőtt, 1997-ben vezették be azt 
a kedvezményt, amelynek alapján a 65 év 
felettiek ingyen utazhatnak a buszokon és a 
vonatokon. Ez a kedvezmény és a hat év alat-
tiak ingyenes utazási kedvezménye is változik 
március 1-től, az ingyenes utazásra jogosul-
taknak ugyanis a jövőben díjmentes jegyet - 
regisztrációs jegyet - kell váltani a vonatokra 
és a buszok egy részére.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>
Márciustól azoknak is kell jegyet váltania, akik 
ingyen utaznak a buszokon. Fotó: Tilai Zoltán

Már négy
lakástámogatási 

szerződés köttetett
- VARGA JÓZSEF -- VARGA JÓZSEF -

A kunszigeti fi atalok helyben maradását,   
lakásépítésüket, lakásvásárlásukat Kunsziget 
Község Önkormányzata 700 ezer forinttal 
támogatja. A programról már korábban is 
olvashattak a Kunszigeti Hírmondóban. 

Decemberben négy lakástámogatási 
szerződést írtak alá. A támogatottak 
vállalták, hogy az épülő, vagy megvásárolt 
lakóingatlanra az önkormányzat javára 
jelzálogjogot, valamint annak biztosítására 
5 évig elidegenítési és terhelési tilalmat 
jegyezzenek be. 

A programot idén is szeretné folytatni a 
képviselő-testület. A 2010. évi támogatás 
pályázati kiírásának kihirdetésére várhatóan 
március második felében kerül sor.

RÉSZLETEK A 2. OLDALON >>

A magyar nép ébredése
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

A forradalmak, amelyek 1848 tavaszán vé-
gigsöpörtek Európán, a népek öntudatra ébre-
dését jelentették.

1845 és 1848 között Európát komoly 
gazdasági és pénzügyi válság sújtotta. 
Ehhez adódott Európa nyugati felén a 
választójog és a munkáskérdés, a középső 
részeken pedig a nemzeti függetlenedés 
kérdése. 1848 tavaszán az események aztán 
felgyorsultak. Egymást erősítve robbantak ki 
a forradalmak Európában. Magyarországon 
a polgári alkotmány, jogkiterjesztés, a 
feudális rend felszámolása és függetlenség 

voltak a legfontosabb követelések. A kezdeti 
sikerek után kiderült, hogy nem kapjuk meg 
könnyen a szabadságot. A forradalmak közül 
a magyar hozta a legkomolyabb ellenállást, 
a szabadságharc 1849 nyaráig tartott. A 
forradalom követeléseinek teljesülésére 
szintén nekünk kellett a legtöbbet várnunk.

Emlékezzünk együtt az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc eseményeire, 
hőseire és eredményeire 2010. március 
14-én, vasárnap 17 órakor Kunszigeten a 
Kultúrházban. Az ünnepélyen az iskola hatodik 
osztályosainak műsorát tekinthetjük meg, 
közreműködik a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
énekkara.

KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Pályázataink

2010 márciusában családi napközi nyí-
lik Kunszigeten az orvosi rendelő tanácsadó 
részében. A korábban itt ellátott szolgálta-
tásoknak (a gyermekjóléti szolgálatnak és a 
gyógymasszőrnek) a védőnői váró ad otthont 
márciustól.

A családi napközi a törvény alapján 20 
hónapos kortól 17 éves korig biztosítja a 
gyermekek felügyeletét. Önkormányzatunk 
elsősorban a 2-3 éves gyermekek ellátását kí-
vánja megoldani. Célunk lehetőséget adni az 
édesanyáknak a munkahelyre való visszaté-

résre, hogy élhessenek az ipari üzemek által 
biztosított munkalehetőséggel, így javuljon a 
családok anyagi helyzete.

A családi napközi fenntartója a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás lesz, az épület 
kialakítása és a működési engedély kiadása 
folyamatban van.

A családi napközi nyitva tartását a szülők 
igénye alapján tervezzük, melyet kérdőívvel 
mértünk fel és az igények szerint változhat. 
Térítési díj az iskolai-óvodai étkezéshez ha-
sonló. Tisztelt Szülők! Várjuk gyermeküket az 
intézménybe.

„Manóvár” Családi Napközi

Négy lakásépítési szerződést írtak már alá

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

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Nyolc pályázat bírálatára vár Kunsziget fej-

lődése érdekében, a tét 124 millió forint.

A „Pannónia Kincse” Leader Egyesület tag-
jakét a III. és IV. tengelyben „Helyi termék 
árusítását szolgáló piactér kialakítása” téma-
körben adtunk be pályázatot. A Kossuth tér 
dísztérré alakítását is tervezzük. A plébánia 
épületének külső felújítására szintén pályáza-
tot dolgoztunk ki. A Kultúrház felújítását cél-
zó IKSZT pályázatunk a II. fordulóban van. 
A sportöltöző infrastruktúrájának felújítására 
is pályáztunk, a melegvízellátás korszerűsítése 
és a nyílászárók cseréje a cél. 

Ifj úsági referens alkalmazására támogatást 
kértünk, kedvező elbírálás esetén közösségi 
programok szervezésére és a nyelvtanulás tá-
mogatására is alkalom nyílhat. A fi atalok kö-
zösségét segítené a kisértékű tárgyi eszközök 
beszerzésére benyújtott pályázat. A falu tu-
risztikai értékének növelésére a Mosoni-Duna 
partján a fürdőző, csónakkikötő és tanösvény 
kialakítását szeretnénk megvalósítani. 

Az önkormányzat és számos civil szervezet 
által benyújtott pályázatokon kért támogatás 
összege összesen 124 millió forint. A nyolc 
pályázatból négy önrész nélküli, a négy ön-
részes pályázathoz 25 millió forintot biztosít 
költségvetéséből az önkormányzat.

Választás 2010
- VARGA JÓZSEF -- VARGA JÓZSEF -

A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az or-
szággyűlési képviselők 2010. évi választását. 

Az első forduló napja: 2010. április 11. va-
sárnap. A második forduló április 25-én va-
sárnap lesz. A szavazás 6 órától 19 óráig tart, 
Kunszigeten a Kultúrházban lehet szavazni.

A választáson jelöltet ajánlani 2010. márci-
us 19-ig ajánlószelvényen lehet. A jelöléshez 
legalább 750 ajánlószelvény szükséges.

A választópolgár személyesen, lakóhelyén 
szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől tá-
vol lévő választópolgár belföldön igazolással, 
külföldön a nagykövetségeken és főkonzulátu-
sokon adhatja le szavazatát. Igazolás kiadását 
ajánlott levélben 2010. április 6-ig, személye-
sen vagy meghatalmazott útján 2010. április 
9-én 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételt március 19-én 16 óráig lehet kér-
ni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől. 

Szavazni egy egyéni választókerületi jelölt-
re és egy területi listára lehet.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodához lehet 
fordulni. A Helyi Választási Iroda címe 9184 
Kunsziget, József Attila utca 2.. Elérhetőségek: 
tel.: (96) 485-040, (20) 2878000, fax: (96) 552-
056, e-mail: jegyzo@kunsziget.hu

- VARGA JÓZSEF -- VARGA JÓZSEF -
A fi atalok lakásépítését, lakásvásárlását 

Kunsziget önkormányzata 700 ezer forinttal 
támogatja: decemberben négy szerződést írtak 
alá. A programot idén is szeretné folytatni a 
képviselő-testület.

Kunsziget Község Önkormányzata a fi ata-
lok első lakáshoz jutásának, Kunszigeten tör-
ténő letelepedésének támogatása érdekében 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 
meghatározott feltételek alapján jogosult ké-
relmezőket. 

A lakáscélú támogatás iránti kérelmet első 
alkalommal 2009. október 31-ig lehetett be-
nyújtani. A lakásépítéshez és lakóingatlan 
vásárlásához adható 700 ezer forintos támo-
gatásra négy pályázó bizonyult jogosultnak. 

A támogatási szerződések aláírására 2009. de-
cember 21-én, a könyvtárban került sor. 

A támogatás fejében a támogatottak vál-
lalták, hogy az épülő, vagy megvásárolt la-
kóingatlanra az önkormányzat javára jelzá-
logjogot, valamint annak biztosítására 5 évig 
elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezzenek 
be. A támogatottak kötelesek lakásbiztosítást 
is kötni. A támogatási szerződés kiköti azt is, 
mely esetekben kell a támogatást visszafi zet-
ni.

A képviselő-testület február 15-én elfogad-
ta az önkormányzat 2010. évi költségvetését, 
egyúttal döntött arról is, hogy a lakáscélú 
támogatást 2010-ben is fenn kívánja tartani. 
A 2010. évi támogatás pályázati kiírásának 
kihirdetésére várhatóan március második fe-
lében kerül sor.

Udvardi Eszter, Varga Balázs, Kozma Attila, Virág Irén, Gintliné Szalai Anita és Dr. Döme Balázs ügyvéd a 
könyvtárban írták alá december 21-én a szerződést. Fotó: Tilai Zoltán.

Kunsziget Község Önkormányzatának 
Kulturális Bizottsága március 15. 
tiszteletére képzőművészeti pályázatot 
hirdet. Az alkotások tetszőleges 
technikával készíthetők. A pályaművek 

tartalma kapcsolódjon az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharchoz. Az 
alkotásokat 2010. március 13-ig várjuk 
az óvodába, az iskolába, a polgármesteri 
hivatalba vagy a teleházba.

Pályázat március 15. tiszteletére
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Dr. Székely Vera betegjogi képviselő volt a vendége 
Kunszigetnek február 15-én. Fotó: Tilai Zoltán

Remek hangulatban telt a nyugdíjasok farsangja január 25-én. 
Szalai Pálné és Varga Béla csárdást táncolt. Fotó: Bábics Norbert.

Elegáns fi atalemberek és bájos ifj ú hölgyek: a nyolcadik osztályosokhoz a hetedikesek is csatlakoztak az 
idei farsangi bálon előadott farsangi nyitótánckor. Fotó: Bábics Norbert

Újra itt van… a nagy csapat
- KOVÁCS OTTÓNÉ -- KOVÁCS OTTÓNÉ -

Vidám gyermekzsivaj töltötte meg az idei 
farsangi időszak egyik vasárnapján a kunszige-
ti kultúrotthont. 

Öttevény, Mosonszentmiklós és Kunsziget 
hittanos gyermekeit, fi ataljait hívtuk össze 
egy vidám játékos délutánra. Sokan már 
ismerősként üdvözöltük egymást, hiszen a 
régebbi plébániai napokon, a nyári táborokban 
sok szép közös élményben volt részünk. A 
délután a farsangi vidámság jegyében telt. A 
gyerekekre játékos, néha mulatságos feladatok 
vártak. Volt pudingetetés, ízfelismerés 
bekötött szemmel, activity, képkirakó, 
ügyességi feladatok. Jópáran ötletes 
álarccal is készültek, melyeket a csapatnak 
adott pontokkal jutalmaztunk. A farsangi 
összejövetelről nem hiányozhatott az eszem-

iszom sem. Szendvicsekkel, süteményekkel, 
üdítővel kínáltuk a megéhezett társaságot. 
Külön köszönet a hatalmas tál farsangi 
fánkért! (a sütőnek!) Az estébe hajló mulatság 
az eredményhirdetéssel ért véget. Mindenki 

nyert a csokin kívül is, mert együtt voltunk, 
jól éreztük magunkat. Remélem és bízom 
benne, hogy egyre bővülő csapatunknak még 
sok hasonló közösséget, szívet lelket építő 
együttlétben lesz része. 

Az elsősök között Piroska (Varga Fanni), és az 
ördög (Gintli Kira). Fotó: Bábics Norbert
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Teke: Vereséggel kezdtünk
- GUTLÉBER ZOLTÁN -- GUTLÉBER ZOLTÁN -

A remek eredmény sem volt elég a győzelem-
hez a Kiss János TK ellen. Kunsziget B csapata 
két vereséggel kezdett.

Az első meccsünket hazai pályán játszottuk 
volna, de mérkőzés végül elmaradt. Február 
13-án idegenbe mentünk.

Kiss János TK - Kunsziget 6:2 
(2676-2534 fa)

Ld.:  Farkas A. 459 fa, Gacs G. 443 fa. 
Ez bravúros eredmény mindkét részről. 

Olyannyira, hogy 440 fával nem voltunk 
pontfogók.

Megyei II. oszt. eredmények
Gy. Komszol/B - Kunsziget/B 6:0 

(1741-1495 fa)
Kunsziget/B - Gy. Komszol/C 1:5 

(1439-1558 fa)
Ld.: Taufer P. 386 fa.

Továbbra is várjuk a fi atalokat, akik szeret-
nék a tekét megtanulni.

Egyéni versenyek eredményei
Szép eredményeket értünk el a győri fel-

nőtt férfi  egyéni bajnokságon. Az első he-
lyen végzett Fincziczki Tamás 598 fával, a 
hetedik lett Virág Péter 571 fával. Mindket-
ten a győri Komszol játékosai. 17. helyen 
végzett Németh István 541 fával, 36. helyen 
Farkas Attila 518 fával, a 44. helyen Gacs 
Gábor 509 fával, az 54. helyen 466 fával Vi-
téz Péter végzett. Fincziczki T. és Virág P. 
folytathatja március 20-án az Épfu pályán, 
további jó gurításokat kívánunk nekik.

Labdarúgás: A jobb folytatásban bíznak
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Márciusban kezdődik a megyei II. osztályú 
labdarúgó bajnokság, csapatunk az utolsó előt-
ti helyről várja a folytatást. 

A Kunsziget SE első számú csapata számára 
az őszi szezon pocsékul sikerült. Egy idegenbeli 
és egy hazai győzelme volt csak a csapatnak, 
emellett ötször játszott döntetlent a csapat. Ha 
a pálya is alkalmas lesz a játékra, március 7-én 

15 órától Enese ellen idegenben kezdődik a 
tavaszi szezon, amely remélhetőleg sikeresebb 
lesz az őszinél. Az U21-es csapatunk jobban 
szerepelt, nyolcadik helyről várjuk a tavaszt. 

Az első hazai mérkőzés március 14-én lesz, 
Károlyháza csapatait fogadjuk.

Két érkező játékos van a keretben: 
Horváth Zoltán (Dunaszegről) és Szigeti 
Zsolt (Rajkáról). Távozott a csapatból Tilai 
Ákos, Stankovics Tamás, Szabó Gyula, Kopp 

András, valamint Hécz Attila és Hécz Ádám. 
A távozókat fi atal kunszigeti játékosokkal 
igyekszik pótolni Szabó Attila edző.

A serdülő bajnokság március 20-án 
kezdődik. A csapat új edzője Kopp András, 
aki már meg is kezdte az edzéseket a csapattal. 
A serdülők 10 ponttal az utolsó előttiek, 
a mezőny azonban nagyon sűrű. Az első 
mérkőzés hazai pályán lesz Halászi ellen. 

A márciusi program a 3. oldalon olvasható.

A rejtvény kiemelt soraiban egy Petőfi  Sándorral 
kapcsolatos kérdést olvashatnak. A kérdést - és a választ a 
legközelebbi Hírmondóban közöljük. Jó rejtvényfejtést!

Vízszintes 1. A kérdés első fele (zárt betűk: a, á, a, l). 18. 
Lekezeli és megjátssza a labdát. 19. Frizuráját. 20. Van, aki 
ezt érzi a spenót iránt. 21. Johann Christian … , német 
orvos, pszichológus. 22. … Csaba, rádiós műsorvezető, 
zenész. 24. Büntető Törvénykönyv, rövidítve. 25. … 
Tepes, román gróf. 28. Egyik vezérünk. 29. Bizalmas angol 
köszöntés. 30. Krisztoballit ásvány víztartalmú, gyengén 
kristályos változata. 32. Aláírás. 34. Orosz férfi név. 36. 
Központilag irányít. 39. Liba mondja. 40. Tőzsdeindex 
New Yorkban. 42. Erdélyi falu, 2 km-re Magyarigentől. 
43. Légyféle rovarok lárvája. 45. Kést élez. 46. AEO. 47. 
Van ilyen kérdés is. 49. Négy negyede. 51. Atkafertőzés. 
53. Amerikai … (fi lm). 55. Centiméter. 56. Bejön 
ellentéte. 59. Európai Szociális Alap. 60. Öreg (ember). 62. 
Amerikai hardwaregyártó cég. 64. Óv téged. 65. Píár. 66. 
Ez a fontos, nem a haj. 67 A gödör aljáig jut. 68. Nem fölé. 
70. Teofi l becézve. 71. Angol levél. 73. Való. 74. Nokedlit 
vízbe adagol. 76. Vörösborfajta. 79. Egy tucat. 81. IYY. 82. 
.. Silenzio. 84. Segít, ha nincs levegő a kerékben. 86. Női 
név. 87. Három A. 89. Egyetemen tanul. 92. Amerikai 
hokiliga. 93. … Andrea - színésznő, énekesnő. 96. Keleti 
testmozgást végez. 98. Koponyában van. 100. Foggal őrlő. 
101. Üdvözöl. 103. Válogatós. 106. Végtelen sajt! 107. 
Karakterlánc. 108. Középen ráül! 110. AÓEKÜ. 111. Nem 
tolja. 112. Segédtiszt. 113. Stáció eleje! 115. Király Edina 
nyerte ezt a versenyt 2009-ben. 117. Előadás. 118. Csinál. 
121. Fiatalabb testvére. 122. Hárította a büntetőt. 125. 
Nem alszik mélyen. 126. Szavazat.

Függőleges 1. Női név. 2. Etető része! 3. Ukrán város. 
4. Sárga angolul. 5. Szintén. 6. Néma kéz. 7. … Farrow, 
színésznő. 8. Aligha darab! 9. Népszerű kereső. 10. A 
kérdés második fele (zárt betű: t). 11. Erre szórd a havat a 
kabátodról! 12. VTI. 13. A tiszta szeretet szerencseköve. 
14. Azon a helyen. 15. Somogy megyei falu, potenciális 
Moto GP helyszín. 16. Bajnokok Ligája. 17. Két A. 23. 
Bolgár gépkocsi jelzés. 26. Nem a teteje. 27. Debreceni 
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, röv. 29. 
Kihűlt a leves. 31. Fa része. 33. Frissebb a tavalyinál. 35. 
Gonosz manó. 36. Községi Sportegyesület. 37. Doktor. 38. 

Hiány a hiányban! 41. Kanada legnépesebb tartománya. 
44. Tevékenység a világűrben. 45. Frame Per Second. 48. 
Győri ska-zenekar. 50. Nevezetes kolbászfajta. 52. Van 
ilyen ebéd is 54. Hegy közepe! 57. Szed a levesből. 58 ..-
pec, kimehetsz. 59. Kiejtett betű. 61. Géz eleje! 63. Moszat 
más néven. 65. Isten szolgája. 68. Névelő. 69. Beveti az 
ágyat. 70. Rendbe teszi az ágyneműt. 71. Magyar olajcég. 
72. Halkan lerepülő! 73. Fogyasztható a víz. 74. Sziget, 
egykor Ceylon volt a neve. 75. Hitetlen. 77. Többet tölt 
bele, mint szabadna. 78. Oh, My God! 80. Keverten hál! 

83. Település ott élő embere. 85. Mozgalmi gyerekújság 
(1946-1989). 88. Kormányt kanyarodáshoz elfordít? 90. 
Lap a magyar kártyában. 91. ..-móg. 93. SYÁ. 94. Szakág. 
95. Rendben van, röviden, magyarosan. 97. Általános 
Forgalmi Adó. 99. Sercli. 102. Női név. 104. Kacag. 105. 
Borotvál angolul. 109. Apádra … (fi lmcím). 112. Némán 
szúr! 114. József munkája. 116. Félig cirmos! 118. Részben 
kézi! 119. Szintén ne. 120. Televízió röv. 123. Kezdet 
nélküli rém! 124. Spielberg hőse. 

Készítette: Bábics Norbert
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Programkalauz
március 4-5.

Iskolai nyílt napok
március 7., vasárnap

14:00 Győrújfalu - Kunsziget teke
15:00 Enese - Kunsziget m2 (ifi : 13:00)

március 8., hétfő
15:00 Nőnap a Nyugdíjas Klubban

március 12., péntek
Március 15-i ünnepély az óvodában

március 14., vasárnap
15:00 Kunsziget - Károlyháza m2 (ifi :  13:00)
17:00 Március 15-i ünnepély

Március 16-17.
Tüdőszűrés (részletek a 8. oldalon)

március 20., szombat
10:00 Kunsziget - Halászi u16
16:00 Kunsziget - Károlyháza teke

március 21., vasárnap
15:00 Dunasziget - Kunsziget m2 (ifi : 13:00)

március 22., hétfő
15:00 Dr. Mejkli Aranka előadása

március 23., kedd
18:00 Irány Odessza! Pap Gábor előadása

március 25., csütörtök
Vers-, és prózamondó verseny

március 27., szombat
10:00  Dunaszeg - Kunsziget u16
17:00  Pér - Kunsziget teke

március 28., vasárnap
16:00 Kunsziget - Püski m2 (ifi : 14:00)

Nyelvtanfolyamok: kurzusok előtt és után
- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

Az Ifj úsági Érdekegyeztető Fórum által szer-
vezett és Kunsziget Község Önkormányzata ál-
tal támogatott második 40 órás nyelvtanfolyam 
ért véget januárban, melyen húsz fő vett részt.

Tizenketten angol nyelven, nyolcan német 
nyelven tanulhattak. A tanfolyam a Kultúrház-
ból átköltözött az iskolába, ahol ideális körül-
mények között folyhatott a tanulás, hisz a tu-
dásbeli szintkülönbségek miatt a csoportokat 
diff erenciáltan kellett oktatni. Hetente kétszer 
két órában, a résztvevők igényeihez igazítva a 
délutáni illetve az esti órákban voltak a tan-
órák. Mindkét csoport oktatója az előző tan-
folyamhoz hasonlóan Serfőző Sándor volt. A 
tanfolyamok végén mindenki sikeres szóbeli 
és írásbeli vizsgát tett, melyről oklevelet kap-
tak. Az önkormányzat a Képviselő-testület 

döntése értelmében a tanfolyam díjának 50%-
át támogatásként nyújtotta a sikeres vizsgát 
tett hallgatóknak, így nagyon kedvezményes 
áron szerezhettek idegen nyelvi ismereteket 
a résztvevők. Voltak többen, akik rég nem 
használt tudásukat frissítették fel, volt, aki a 
tudása gyakorlása, szinten tartása végett járt 
a tanfolyamokra, többen pedig szeretnének a 
közeljövőben nyelvvizsgát szerezni. 

Az ifj úsági fórum szeretné idén is folytatni 
a tanfolyamokat, ezért március elején újabb 
képzés indulhat. A tanfolyamokhoz korláto-
zott számban még lehet csatlakozni egy szint-
felmérő után, hogy lehetőleg közel azonos 
szintű tudása legyen a jelentkezőnek az előző 
tanfolyamot folyatókkal. Jelentkezni szemé-
lyesen a Teleházban, a kunszigetitelehaz@
yahoo.com email címen, illetve az 552-010-es 
telefonszámon lehet március 10-ig.

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

Regisztrációs jegyet kell váltani azoknak, 
akik eddig ingyen, jegy nélkül utazhattak, 
azaz a hat év alattiak számára, és a 65 év fe-
lettieknek is. A jogszabályváltozás az utazási 
kedvezményeket nem érinti, de előírja, hogy a 
kedvezményeket csak a díjmenetes regisztrá-
ciós jeggyel lehet igénybe venni.

Az új szabály minden vasúti viszonylatra 
érvényes, a buszokon azonban csak a hely-
közi és távolsági járatokon kell regisztrációs 
jegyet váltani a megyében, a helyi járatokra 

nem. A regisztrációs jegyet az autóbuszokon 
a buszvezetőtől kell kérni (a díjmentes utazás-
ra jogosító igazolványt ekkor fel kell mutatni 
a). Vasúton hasonló a szabály, a jegyet a jegy-
pénztárban, vagy ha az adott állomáson, meg-
állóhelyen nincs jegykiadás, akkor a vonaton 
a kalauznál lehet váltani. 

Aki az utazás alatti ellenőrzéskor nem tudja 
bemutatni a regisztrációs jegyét, néhány hó-
napig még „megússza” szóbeli fi gyelmeztetés-
sel, július 1-től azonban 500 forintos pótdíjra 
kell számítania. 

Regisztrációs jegy márciustól

Az egyházi hozzájárulást az Egyházmegyei 
Hatóság rendelete keresőnként 4000 
forintban, nyugdíjasoknak 2000 forintban 
határozta meg. Kérjük a kedves katolikus 
Testvérek segítő támogatását, és a 2010. évi 
egyházi hozzájárulás befi zetését! Március 
14-én vasárnap 14 órától a képviselőtestület 
tagjai szedik be a hozzájárulást. A befi zetésre 
lehetőség van továbbá a szentmisék előtt és 
után a sekrestyében, Jursics Andrásnénál 
az Andi Virág-Ajándék üzletben, valamint 
készpénzátutalási megbízással. 

Winkler Zsolt

Kérjük, segítsék a Kunszigeten működő, 
kunszigetiekért tevékenykedő civil szervezetek 
munkáját azzal, hogy a 2009. évi keresetük 
után fi zetett SZJA 1%-át nekik ajánlják fel!

„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány (Adó-
szám: 18535174-1-08), Kunsziget Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (18986044-
1-08), Kunsziget Község Polgárőrsége 
(18536508-1-08), Kunsziget Sportegyesület 
(19881409-1-08), Kunszigeti Sporthorgász 
Egyesület (19906007-1-08), Kunszigeti Falu-
szépítő Egyesület (18533268-1-08), Kunszigeti 
Ifj úsági Sportalapítvány (18536357-1-
08), Kunszigeti Polgári Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesület (18983292-1-08), 
MTTSZ Kunszigeti Szabadidő és Lövész 
Egyesület (19105196-1-08), Egyházi Iskolák 
és Templomok Fenntartásáért Alapítvány 
(19111421-2-08). A Magyar Katolikus Egyház 
technikai száma: 0011.

Változások a hulladékgyűjtésben
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Ősszel minden háztartásban lecserélte a 
Komszol a kukaedényeket, a régi helyett két 
újat kaptunk: egy szürkét és egy barnát. Már-
ciustól változik a teljes rendszer, hetente csak a 
komposztálható hulladékot szállítják el.

Március 1-től Kunszigeten megváltozik a 
hulladékgyűjtés rendje. 

A barna fedelű kukákat hétfőnként ürítik, 
ide komposztálható hulladékot szabad csak 
elhelyezni (zöldség-, gyümölcs-, tojáshéj, 
kávézacc, hervadt virág, virágföld, fahamu, 
toll, szőr, faforgács, fűrészpor, avar, szalma, 
levágott fű és gyomok). 

Az eddig is használt szürke fedelű kukák 
ürítése ritkább lesz, március 2-tól kéthetente 
viszik el a szemetet, amelyeket ebbe az 
edénybe teszünk. A szürke fedelű kuka a 
nem komposztálható és újrahasznosításra 
alkalmatlan hulladékok gyűjtésére szolgál. 

Jóval nagyobb szerepe lesz tehát a jövőben 
a szelektív hulladékgyűjtésnek. Kunszigeten 
két helyen találunk szelektív hulladékgyűjtő 
pontot, a Kossuth téren, valamint az Ifj úság 

utca Rákóczi utcai kereszteződése közelében. 
A sárga jelzésű szelektív tárolókba a 
műanyagokat gyűjtik, a kék gyűjtőedénybe a 
nem szennyezett papírt dobhajtuk, a zöldbe 
az üveget, a szürke tárolókba pedig a fém 
hulladékokat rakhatjuk. A négy edényben 
szelektíven gyűjtött hulladékokat a megfelelő 
helyre szállítják, hogy azok újrahasznosításával 
védjék a környezetet.

Megszűnik a lomtalanítás is márciustól. 
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társaság által kiküldött 
tájékoztatóban az szerepel, hogy a kunszigetiek 
az öttevényi hulladékudvarban helyezhetik 
el szelektíven az építési/bontási törmeléket, 
elektronikai hulladékot, gumiabroncsot, 
kertészeti nyesedéket, műanyagot, üveget, féet, 
textilt, izzókat és fénycsöveket, elemeket és 
akkumulátorokat, sütő- és fáradtolajat, festékes 
dobozokat, bútorokat és használati tárgyakat. 
Az öttevényi hulladékudvar azonban még 
nem épült meg, a tervek szerint az öttevényi 
sportpálya közelében lesz. A hulladékudvar 
megépültéig a fent leírt típusú hulladékokat 
Győrben a Pápai úti hulladékudvar fogadja.
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Inci tanító néni megkésett siratása

„„s mi a ránk szakadt nagy télben toporgók
körülállván ezt a koporsót 

mormoljunk el mibennünk áldott 
lelkéért bár egy miatyánkot” 

Kányádi Sándor 

(Furcsa helyzet a falu hivatalos orgánumának 
tekinthető újságban megszólalni egy volt kolléga 

méltatásával kapcsolatban az ismert múltbeli 
események miatt, de a megrendítő haláleset felülírt 

sok mindent.)

Azóta az adventbeli reggel óta, mióta bejár-
ta a falut a döbbenetet okozó hír, hogy Szűcsné 
Venesz Irén, sokak Inci tanító nénije nincs töb-
bé köztünk, több mint két hónap telt el. A fáj-
dalom, amit elvesztése okozott, azóta is eleven 
bennünk, régi munkatársaiban, ahányszor csak 
felidézzük alakját. Jó volt vele együtt dolgozni, 
mert végtelenül komolyan, egyszersmind szeré-
nyen tette a munkáját. Olyan hivatást válasz-
tott magának, ami egész lényével harmonizált, 
amire teremtették. Azt szokták mondani ilyen 
esetben, hogy a hobbija volt a munkája. Taní-
tott, nevelt nemcsak a szavaival, de a nézésével 
és a mosolyával is. 
Segítette, pátyolgat-
ta a lemaradókat, 
külön feladatokkal 
terelgette a szár-
nyalókat. Pedagóguspályájának szinte egésze 
szülőfalujához kötődött. Abban az iskolában 
tanítóskodott évtizedekig, ahol a tanulmányait 
kezdte diákkorában. Miután váltásra kénysze-
rült, megadatott neki az újrakezdés lehetősége 
egy rangos győri iskolában. A megmérettetés 
izgalma jót tett az önbizalmának. Ott is meg-
találta a helyét, új kollégái befogadták és meg-
becsülték. Újra lelkes volt, élvezte a tanítást.

Nemcsak családtagjait, rokonait, barátait, 
munkatársait érintette mélyen elvesztése, ha-
nem elmondhatjuk, szinte nincs olyan család 

Kunszigeten, amelyiket közömbösen hagyott 
volna halálhíre. Hiszen tanítványai révén tá-
gabb értelemben családja volt az egész falu. 
Sokan körülállták a sírját, hogy őszinte tiszte-
lettel kifejezzék iránta hálájukat, szeretetüket. 
Türelme, segítőkészsége, derűs személyisége, 

kedvessége, „tyúk-
anyós” mentalitása 
sokak emlékezetében 
megmarad.

A szertartás - 
amelyen elbúcsúzhattunk tőle - szomorú, mégis 
egészen felemelő volt. A gyászbeszéd vigaszta-
ló szavait, az igazgatói méltatást csöndes hó-
eséssel koronázta meg a gondviselés, befedve 
a frissen hantolt sírt, és nyugalmat árasztva a 
gyászolókra. Reméljük, a hátramaradt család-
tagok erőt tudnak meríteni mindebből további 
életükhöz. 

Kívánjuk, hogy így legyen! 
Az egykori Kunszigeti Általános Iskola 

tantestülete nevében: 
Szalainé Hécz Tünde

Köszönetnyilvánítás Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik feledhetetlen halottunk,

Szűcsné Venesz Irén
temetésén részt vettek, gyászunkban velünk érez-
tek, sírjára a szeretet virágait helyezték. Külön 
köszönetet mondunk Winkler Zsolt plébános úr-
nak, Polgármester asszonynak, dr. Varga-Balázs 
Gábornak, valamint a Nyugdíjas Klub énekkará-
nak.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden ked-
ves rokonnak, barátnak, ismerősnek, munkatárs-
nak, hogy felejthetetlen halottunk,

id. Kovács Lajos
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyzetek és gyászunkban osztoztak. Külön köszö-
netet szeretnénk mondani Winkler Zsolt atyának 
a szép búcsúztatásért, Polgármester asszonynak a 
segítőkészségéért, a Nyugdíjas Klub énekeseinek a 
szép énekekért.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik felejthetetlen édesanyánk,

özv. Páli Ferencné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek és mély gyászunkban osztoztak. 
Külön köszönetet mondunk Winkler Zsolt 
Plébános Úrnak a szép búcsúztatóért, Pol-
gármester Asszonynak a segítőkészségéért és 
a Nyugdíjas Klub énekkarának a szép éneklé-
sért és mindenkinek, aki bármiben segített a 
nehéz órákban. Gyászoló család

Tisztelt Tanító néni - Inci néni!
A legszebb hivatást választva tanítottad a 

gyermekeket a betűvetésre, megismertetted 
velük a tanulás örömét, velük voltál örömükben, 
velük voltál bánatukban, igazán csak Te értetted 
őket. Könyvtárosként szóltál hozzánk az olvasás 

fontosságáról, a könyv szeretetéről. Szereteted, 
emberséged itt él mindannyiunkban. Köszönjük, 
hogy munkáddal segítetted falunk életét. 
Emlékedet kegyelettel őrizzük. 

Lendvai Ivánné polgármester 
(Kunsziget Község Önkormányzata nevében)

Hálás szívvel mondunk köszönetet, mindazok-
nak, akik felejthetetlen halottunk 

özv. Paksi Béláné 
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait 
elhelyezték és mély gyászukban osztoztak. Kü-
lön köszönetet mondunk Winkler Zsolt plébá-
nos úrnak, Polgármester asszonynak és a Nyug-
díjas Klub Énekkarának a szép énekekért. 

Gyászoló család
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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

Tizenhat csapat a tekebajnokságon
- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

Idén ötödik alkalommal - így már hagyomá-
nyosnak mondhatóan - januárban elindult a te-
kebajnokság, amire a tavalyi évhez hasonlóan 
16 csapat nevezett. Várhatóan április közepéig 
tartanak majd a küzdelmek.

Öt új csapat alakult, melyekben - a Káosz 
kivételével - évek óta versenyző játékosok ját-
szanak. Voltak kisebb nagyobb játékos moz-

gások is az alakulatok között (ami egyeseket 
különösen érzékenyen érintett :)), de azért 
nagyrészt megmaradtak az évek óta összeszo-
kott társaságok. 

Még nagyon az elején jár a bajnokság így 
nehéz megjósolni a végkimenetelét, de a mos-
tani tabellán is látszik, hogy nagy küzdelem 
várható a dobogós helyekért. 

A körbeveréseknek köszönhetően kiala-
kult egy erős élboly, melyben a tavalyi évek 

során is jól teljesítő csapatok tartózkodnak. 
Érdekesség hogy az idén jelentősen megerő-
södő T-boy’s legyőzte az évek óta veretlen és 
többszörös címvédő Tóth Trans csapatát, akik 
idén is a címvédésért szálltak harcba. Egyelő-
re a Kis Duna csapatának nem sikerült még 
pontot szerezni, de még messze van a vége, a 
lelkesedésük biztos kitart addig, ami meghoz-
hatja a várt eredményt.

Idén is sok jó csata, mérkőzés várható. …

A bajnokság állása március 1-jén
1. Öreggolyók 10 18
2. Lokomotív HDi 9 16
3. T-Boy’s 9 15
4. Tóth Trans 8 14
5. XXX 8 12
6. Fakó 9 11
7. Sörminátorok 7 10 
8. Karám 8 8
8. Tökös tekések 8 8
10. Házisárkányok 8 4
10. A Testület 8 4
12. Hello Pisti 9 4
12. Káosz 9 4
14. Múúúúú 8 3
14. Sickesek 8 3
16. Kis Duna 8 0

A Kis Duna a Testület ellen nem tudott nyerni. Fotó: Tilai Zoltán

Kristóf és Martin a ringet választották
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Országos szinten jegyzett eredménnyel is 
büszkélkedhet két kunszigeti ökölvívó, Nagy 
Kristóf és Simigla Martin.

Korábban fociztak, Kristóf kézilabdázott 
és kenuzott is, azonban mégis mindketten a 
bokszot választották. A miértre Martin csak 
annyit mondott: ez tetszett meg.

Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy a 
2007-es majálison a Dóra Box Sport Club ver-
senyzői - köztük az azóta tragikusan fi atalon 
elhunyt Nagy András is - bemutatót tartottak. 
Az akkori bemutatón részt vett Simigla Mar-
tin és Nagy Kristóf is.

2006 őszén ismerkedett meg a két fi ú az 
ökölvívással, amikor Dóra János Kunszige-
ten toborzott fi atalokat. Ekkoriban tizenöten 
kezdtek el bokszedzésre járni, mára ők ketten 
maradtak ennél a sportnál. Hetente három-
szor járnak edzésre a fi úk, immár Győrbe. 
Nyaranta akár naponta is bejárnak edzésre.

Már jegyzett eredményeik is vannak az 
unokatestvéreknek. Martin Révkomáromban 
egy nemzetközi versenyen szerepelt sikere-
sen, miután pontozással nyert egy korábban 
már komoly korosztályos eredményeket jegy-
ző szlovén versenyző ellen. Kristóf a négyna-
pos magyar bajnokságon a korábbi kétszeres 

korosztályos magyar bajnokot megverte, 
azonban a későbbi győztestől kikapott, így 
ötödik lett. Remek eredményeikről a Kisalföld 
is beszámolt.

Mindketten meghívást kaptak a korosztá-
lyos magyar válogatottba, azonban az iskolá-
val nehéz lenne összeegyeztetni a válogatott-

beli szereplést és felkészülést. Martin jelenleg 
központifűtés- és vízvezetékszerelőnek tanul, 
de az az álma, hogy tűzoltó legyen. Kristófot a 
rendészet érdekli, rendőr szeretne lenni. 

A középiskola befejeztéig mindketten sze-
retnék folytatni az ökölvívó-pályafutásukat, 
Kristóf talán még utána is. 

Nagy Kristóf (balra) és Simigla Martin (jobbra) három éve választotta az ökölvívást, és már komoly ered-
ményekkel is büszkélkedhetnek. Fotó: Bábics Norbert
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Születés:

Csala Bence Zoltán
2009. december 23. 
an.: Holczer Evelin

Szalai Hanna
2009. december 24.  
an.: Takács Szabina

Taufer Adrián
2010. január 16. 
 an.: Zsoldosová 

Kristína

Anyakönyvi 
hírek

Lévai Lili
2010. január 31. 

an.: Dr. Muli Orsolya

Vajda Bence
2010. március 1. 

an.: Hollósi Anita

Farkas Adél
2010. március 2. 
an.: Varga Rita

Vogl Réka
2010. március 2. 
an.: Hegyi Csilla

Tüdőszűrés
A Kunszigeti Kultúrház udvarán (Kossuth 

tér 9.) tüdőszűrés lesz 2010. március 16-án 
(kedden) 12–17 óráig és március 17-én (szer-
dán) 8–13 óráig. 

A szűrésre hozzák magukkal TAJ-
kártyájukat és személyi igazolványukat! 40 
éves kor alatt kizárólag munka alkalmassági 
célból, házi, illetve üzemorvosi beutalóval 
végzik el a szűrést, melynek térítési díja bruttó 
850 Ft. A lelet átvehető legkorábban a szűrés 
után két héttel a Tüdőgondozóban Győrben 
vagy megcímzett és felbélyegzett válaszboríték 
ellenében postán is elküldjük. Betöltött 40 éves 
kortól a szűrés ingyenes és bemutalómentes. 
Egy éven belüli negatív mellkasröntgen meg-
léte esetén nem szükséges újabb felvétel. A 
szűrővizsgálatok alkalmasak a tüdőbetegsé-
gek időben történő felismerésére.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
Pulmonológiai Gondozó

A falu legjobb borai
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Vitéz Péter fehérbora és Tolnai Mihály vö-
rösbora bizonyult a legjobbnak a február vé-
gén megrendezett kunszigeti borversenyen. Az 
asszonyok pogácsákkal, Szalai György halász-
lével készült a rendezvényre.

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület és Kun-
sziget Község Önkormányzata tizenhatodik 
alkalommal rendezett borversenyt Kunszi-
geten. Február utolsó szombatján 23 borból 
hoztak mintákat a kunszigeti borászok, hogy 
a Győrszemeréről érkezett bírálók kiválasszák 
a legjobb fehér- és vörösbort.

Az eredményhirdetés előtt a jó hangulatot 
megalapozandó Karsai Klára és Elek Zsolt 
operettslágereket adtak elő a szép számú kö-
zönségnek.

A fehérborok között Vitéz Péter két bora 
az első két helyezést érdemelte ki, a harmadik 
legjobb bor Szalai Béla fehérbora lett. A vö-

rösborok kategóriájában Tolnai Mihály papta-
gi vegyes vörösbora lett a legjobb, a második 
helyen Lendvai Imre, a harmadikon Novits 
Nándor végzett. A verseny minden résztvevő-
je kapott - az emléklapokon kívül - ajándék-
tárgyat is. Megmérette borát, illetve borait a 
versenyen Csiszár Imre, Horváth Csaba, Kuller 
Imre, Hécz Vince, Szalai Márk, Farkas Imre, 
Szalai György és Dobrádi Zoltán is. 

A versenyre ezúttal is készültek a kunszi-
geti asszonyok pogácsákkal. Szalai Istvánné, 
Szalai Béláné, Jursics Béláné, Virág Béláné, Vi-
rág Gézáné, Tolnai Mihályné, Pintér Józsefné 
és Biró Istvánné sütöttek pogácsát, mindegyi-
kük emléklapot és ajándéktárgyat kapott.

Hagyomány az is, hogy Szalai György nem 
csak bort hoz a kunszigeti borversenyre, ha-
nem halászlét is főz a vendégeknek. Ezúttal 
is így történt, a fi nom halászlét emléklappal 
köszönték meg a szervezők. A hivatalos prog-
ram után estig tartott a beszélgetés, nótázás.

Szalai György, Szalai Béla, Vitéz Péter, Tolnai Mihály, Lendvai Imre és Novits Nándor okleveleikkel a kun-
szigeti borverseny eredményhirdetése után. Fotó: Tilai Zoltán

Kunszigeti diáksiker
Kopacsek Péter a csornai Csukás Zoltán 

Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium tanulója, részt vett az iskolája 
által kiírt „Szülőfalum bemutatása” című 
pályázaton. A Kunszigetet bemutató 
pályázatával Kopacsek Péter I. helyezést ért el. 
Gratulálunk a szép sikerhez!

Kirándulás Hollókő-Mohora vidékére
Április 1-én szombaton 7 órakor indulunk 

a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub tagjaival és 
az érdeklődőkkel a nógrádi tájakra. Szívesen 
fogadunk jelentkezőket (a részvételi díj 
3000 forint/fő gyermekek és klubtagok 
esetén, más esetben 3500 forint). Kérem 
mielőbbi jelentkezésüket a 96/485-359-es 
telefonszámon. Szalai Béláné

Civilek fóruma
Kunsziget civil szervezetei az 

önkormányzattal együtt kerekasztal-
beszélgetésen vettek részt február végén. 
Az egyesületek, alapítványok beszámoltak 
2009-es tevékenységükről, az önkormányzat 
pályázatán nyert támogatások felhasználásáról, 
valamint 2010-es terveikről. Lendvai Ivánné 
polgármester ismertette az önkormányzat 
civilek részére kiírt 2010-es pályázatát, 
amelyen - hasonlóan a tavalyi évhez - 6,2 
millió forintnyi támogatásra pályázhatnak 
a kunszigeti civil szervezetek. A pályázat 
első körében a március 12-ig beérkezett 
pályázatok vesznek részt, a második forduló 
augusztusban lesz. Cél az alapító okiratokban 
meghatározott célok segítése.

Irány Odessza!
A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület vendége lesz március 23-
án 18 órától a Kultúrházban Pap Gábor győri 
cserkész, aki nyári kerékpáros túrájáról tart 
fényképes élménybeszámolót.

Halálozás:

Szücsné Venesz Irén
2009. december 15.

Kovács Lajos Kálmán
2010. január 26.

Páli Ferencné
2010. február 2.

Paksi Béláné
2010. február 23.
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A doni tragédia
- SZALAI PÁL -- SZALAI PÁL -

Hatvanhét évvel ezelőtt, 1943. január 12-én a II. 
Magyar Hadsereg Don menti állásait a nagy túlerőben 
levő szovjet hadsereg Urivnél áttörte, bekerítve a ma-
gyar védők zömét.

zatvetők, az aknavetők tűzének fedezete alatt átkelt 
a Don folyón, hídfőt alakítottak és megindították a 
magyar állások elleni általános támadást.

Az 1942-43-as tél még az orosz emberek elbe-
szélései szerint is az évtized egyik legkeményebb 
tele volt. -35, sőt -40 fokos hidegben emberfeletti 
és kilátástalan harcot vívtak katonáink a hatalmas 
túlerőben levő, a hideghez hozzászokott és jól fel-
szerelt ellenséggel szemben. A csontig ható hideg, 
a fi zikailag is legyengült és gyenge ruházatú kato-
náink kilátástalan harcok közben vonultak vissza. 
A méteres hóban, hózivatarokban vonszolták ma-
gukat az elcsigázott magyar katonák. Aki nem bír-
ta, zömében fagyhalált szenvedett vagy az ellenség 
golyózáporától halt hősi halált. Aki elesett a nagy 
hóban, és a kimerültségtől elaludt, az már nem kelt 
fel többé, mert megfagyott. Több mint százezer 
honvéd vesztette életét az áttörés harcaiban, és több 
tízezren a visszavonulás során végképp legyengülve 
a haltak fagyhalált.

A szovjet hatalom és a rendszerváltás lehetővé 
tette, hogy a Doni II. Magyar Hadserege elesett 
katonáinak emlékművet állíthasson a magyar nép 
Voronyezsnél. Azóta már többen hozzátartozó fel-
kereste a harcok helyeit, és megkoszorúzták az em-
lékművet. Országszerte megemlékeznek a Doni át-
törés évfordulójáról. Kunszigeten is minden évben 
az áttörés napján a temetőben felállított kopjafánál 
emlékezünk a doni hősökre. 

A mi falunkból is többen áldozták fi atal életüket 
a Donnál és egyéb csatatereken. Majdnem minden 
családnak van hősi halottja a második világhábo-
rúban. Bölcsőtök itt ringott, de sírotok és a rideg 
hantok, melyek eltakarják testeteket, valahol mesz-
sze távol szeretett falutokból, családotoktól ismeret-
len helyen alusszák örök álmukat. A falu lakosságát 
arra kérem, ha elmegy a templom előtt, a hősök 
emléktáblája mellett, vagy a temetőben levő doni 

hősök tiszteltére emelt kopjafa előtt, gondoljon rá-
juk, mert értünk, hazájukért adták a legdrágábbat, 
az életüket és ontották vérüket. Az ő hősi haláluk 
és kiontott vérük legyen záloga egy szebb, jobb és 
békésebb magyar jövendőnek.

Visszaemlékezés
Mint hadifogoly, 1946 nyarán a Kurszki lágerből 

a Don menti Voronyezsbe vittek bennünket, Száz 
fogolytársammal együtt a romok eltakarításában 
vettünk részt. Voronyezsben beszélgettünk (tol-
mács útján) idős emberekkel, akik elmesélték, hogy 
milyen nagy harcok voltak itt. Rommá lőtték a vá-
rost, alig maradt ép ház. Mikor megindult a nagy 
támadás a magyar vonalak ellen, mintha földrengés 
rázta volna meg a környéket. Egész éjjel szünet nél-
kül világítottak az ágyúk torkolattüzei és a katyusák 
jellegzetes süvítő hangjai. Mikor az oroszok vissza-
foglalták a várost és elvonult a front, az idős embe-
rekkel és asszonyokkal szedették össze a halottakat. 
Rengeteg magyar katona esett el itt, mesélték az 
öregek. 

Két hónapig voltunk Voronyezsnél. Visszajövet a 
Kurszki lágerba, Uriv mellett jöttünk el. Sírok és tö-
megsírok százait láttuk. Egy sírnál megálltunk. Le-
szálltunk a teherautóról elmondtunk egy Miatyán-
kot az ismeretlen katona sírjánál. A sír mellett egy 
tömegsír volt. Elszorult a szívünk, hogy a sírokban 
levő hősöket Magyarországon egy városban, vagy 
egy kicsi faluban hazavárják. Elénekeltük a sírok-
nál a Szózatot „Hazádnak rendületlenül légy híve 
oh magyar.” Sírva búcsúztunk a benne nyugvóktól. 
Drága doni hősök, a sok-sok magyar hősi halottal 
együtt nyugodjatok békében. 

A teherautón egy darabig magunkba roskadva 
ültünk, és elgondolkodtunk a magunk sorsáról, va-
jon hazamehetünk-e még, vagy mi is orosz földön 
fogjuk bevégezni életünket?

Bujdosó Ágnes: Don-kanyar 
(részletek)

Derű bolyong, bánat virraszt.
Az éj lakói ugyanazt
a lidércálmot pergetik
szemem elé s én hajnalig
űzöm a káoszt, hangzavart:
látom ismét a Don-kanyart.

Ez volt a borzalmak tele.
Oly’ népnek vagyok gyermeke,
kit ezredéves átok ver:
idegen kézben játékszer,
hát kedve szerint csűr-csavar.
Ez az átok szült, Don-kanyar.

Néha előragyog a Nap,
a csonkok térdre hullanak,
felsejlik a halleluja,
közéjük száll az ég Ura -
de a fagy inakat csavar ...
úr csak te lehetsz, Don-kanyar.

Itt nincs segítség, nincs tanács,
pőre talpon se rongy, se más,
nincs cél, nincs vágy. Menetelés
közben fakérget vág a kés
s nem érzik már csípős, fanyar
keserű ízed, Don-kanyar.

És mégsem győzöl teljesen!
Kéz, láb nélkül, sebhelyeken
takarót hordva, visszajött
pár élve maradt, megtörött
lelkű, hírt hozó gyászmagyar.
Élő csodák ők, Don-kanyar.

Ezért éber az éjszakám.
Ne álmodozz te sem, hazám!
Ébredj s a múlt kárán okulj!
Vétkekbe vissza sose hullj!
Tisztán lásd, mit rejt, mit takar
szemfedővel a Don-kanyar!

Nem szolga vagy! Szabad maradsz,
ha önmagadra számítasz!
Büszke saját múltadra légy,
példát erényeinkről végy!
Kit nem más köpenye takar,
nem bír azzal a Don-kanyar.

Ne a különbséget keresd!
Fajod, bőrszíned, Istened
magánügy. Egység az erő.
Szabad csak az, ki egyenlő
eséllyel indul. Halld, magyar:
ezt üzeni a Don-kanyar.

Az egyesülés - hatalom.
Széthúzás ügyes alkalom
idegen kézért esdeni.
Ma országot kell menteni!
Űzd el, ki megoszt, szétzavar!
Bús vége, lásd a Don-kanyar.

Hajnalodik. Reményem ég
s hitem bíztat: tanulni még
nem késő. Ezt a nemzetet
múltra építve menti meg
a nép, mely él s jövőt akar!
Mementó maradsz, Don-kanyar.

Mi is történt január 12-én és azt megelőző na-
pokban? Már a nagy támadás előtt a tüzérség és az 
aknavetők sűrűn lőtték a Don jobb partján levő ka-
tonáink állásait. 11-én egész nap vihar előtti csend 
volt. 12-én éjjel irtózatos tüzet zúdítottak a magyar 
védelmi vonalakra. Az ágyuk ezrei és a katyusák 
(sorozatvetők) ontották a halált a magyar állásokra. 
Az órákig tartó tüzérségi előkészítés után a sokszo-
ros túlerőben levő orosz gyalogság az ágyuk, a soro-

2010. 1. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ EMLÉKEZÉS - 5. OLDAL



Megyei matematika verseny Kunszigeten

Farsangoltak az óvodások is
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

Az év végi ünnepek után igazi téli időjárás 
köszöntött ránk. A gyermekekkel megtapasz-
talhattuk az igazi tél örömeit, szépségeit. Az 
óvodásokkal nagyon sokat játszhattunk a hó-
ban, építhettünk hóembert és igazi hógolyó-
csaták zajlottak az óvoda udvarán. A hosszúra 
nyúló télben nem feledkeztünk el az itt maradt 
madarak etetéséről, sok kisgyermek hozott 
élelmet az óvodai madáretetőbe.

Február első napjaiban kíváncsian vártuk, 
hogy vajon a medve hosszú telet ígér-e még? 
Óvodánk kiscsoportosai mackó gyűjtemény-
nyel és kiállítással készültek a nagy esemény-
re. 

Február 12-én ismeretlen katonák, kisasz-
szonyok és állatsereglet vette birtokba az óvo-
dát. Hagyományos óvodai farsangi bálunk jó 
hangulatban, vidáman telt el. A szülők sok-
sok édességgel, rágcsálnivalókkal járultak 
hozzá a nap sikeréhez.

A sok móka és mulatság mellett komolyan 
készülnek nagycsoportosaink az iskolai élet-
re. Február 10-11-én nyílt napokra hívtuk 
az érdeklődő szülőket és a tanító néniket. A 
jelenlévők megismerkedhettek az óvodai élet 

hétköznapjaival: komplex tevékenységekbe 
ágyazva valósítjuk meg nevelő munkánkat. 
Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel.

A minőségbiztosítási feladatainknak eleget 
téve az ősszel kiosztott szülői kérdőívek érté-
kelése megtörtént, az ezzel kapcsolatos meg-
beszélésre, tájékoztatásra 2010. február 23-án 
kedden 17 órára vártuk az óvodás szülőket 
intézményünkbe.

Kedves meghívást kaptunk 2010. március 
2-án és 3-án a kunszigeti tagiskola első osz-
tályosaitól. A tanköteles korú gyermekekkel 
kedden (2-án) az óvónénik vettnek részt óra-
látogatáson, szerdán pedig (3-án) a szüleikkel 
együtt várták nyílt napra a gyermekeket az 
iskolába.

A farsangi időszak lezárásával, már nagyon 
várjuk a kikeletet és készülünk a tavaszi ün-
nepekre. 

A jelmezbe öltözött óvodások számára kellemes emlék marad az idei farsang. Fotó: Tilai Zoltán

– STOLCZ ATTILA -– STOLCZ ATTILA -
Januárban a matematika tantárgy töltöt-

te meg a kunszigeti sportcsarnokot: az iskola 
szervezésében 39 megyei iskola 350 diákját 
várták a rejtvényes matematikaversenyre.

„A korábbi évekhez hasonlóan 2010. január 
25-én a kunszigeti iskolában ismételten mate-
matika versenyt szerveztek. A verseny az idei 
évben nem a szokásos matematika feladatok-
ból, hanem egy újszerű, skandináv keresztrejt-

vényhez hasonló feladatsorból állt, melyet a 
tanulóknak hatvan perc alatt kellett kitöltenie. 
Ezzel az új típusú matematikai rejtvényfejtő-
versennyel az iskola szeretne hagyományt te-
remteni és a következő években is megrendezni. 
Maga a feladatsor teljesen újszerű, ehhez ha-
sonló verseny sem volt még kishazánkban. Az 
iskola matematika tanára Stolcz Attila, mint 
ötletgazda, kitaláló vezényelte, szervezte meg 
az eseményt.” (Kisalföld)

A megmérettetés más téren is újdonságot 

hozott, hiszen míg a korábbiakban körzeti 
matematikaversenyként ismerték a versenyt, 
addig az idei évben a megye összes iskolája 
meghívást kapott. A vártnál sokkal nagyobb 
számban jelentkeztek: 39 általános iskola több 
mint 500 tanulója mérette meg magát az első 
fordulón, akik közül a szervezők a legjobb kö-
zel 350 főt hívták be az iskolai fordulóra. 

Nagy kihívást jelentett a verseny lebonyolí-
tása a szervezőknek, hiszen ennyi főt kizárólag 
az iskola tornacsarnokában tudtak leültetni, 
kölcsönkapott székek és padok segítségével. 
Az iskola pedagógusgárdája ezúton szeretné 
megköszönni a kapott székeket, valamint az 
erkölcsi és anyagi támogatást mindenkinek, 
akik a lebonyolításban segítséget nyújtottak. 

A feladatlapok javítása alatt a versenyző-
ket szendviccsel és üdítővel vendégeltük meg, 
akinek kedve volt, kézműveskedésre is nyílt 
lehetőség. A kísérő tanárokat, szülőket az is-
kola épületében láttuk vendégül.

Iskolánk tanulói közül a harmadikas Csapó 
Tekla negyedik, a negyedikes Nagy Dániel ne-
gyedik, a szintén negyedikes Csala Dávid ötö-
dik helyezett lett. A hatodik osztályos Bodor 
Dániel tizenkilencedik, a hetedikes Börzsei 
Krisztina ötödik helyezett, a szintén hetedikes  
Szalai Rebeka tizenötödik lett, a nyolcadikos 
között Ramm Krisztián negyedik, Szalai Ildi-
kó pedig tizedik lett. A tanulóknak ezúton is 
gratulálunk a szép eredményekhez.Ezúttal a matematika tantárgy töltötte meg a kunszigeti sportcsarnokot. Fotó: Tilai Zoltán
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Az idei iskolai farsangi bálon nagyszerű tán-
cos produkciókat mutattak be az iskolások, a 
nap fénypontja ezúttal is a hetedik és nyolcadik 
osztályosok keringője volt.

Iskolánk idén ismét nevezett az országos 
’Hétmérföldes csizmában Hetedhét országon’ 
című mesevetélkedőre. 

A körzeti fordulót a Kultúrházban rendez-
tük meg február 24-én, melyen nyolc csapat 
vett részt. Öttevény, Rajka és Mosonmagyaró-
vár iskoláiból érkeztek csapatok a versenyre. 
Kunsziget három csapattal képviseltette ma-
gát. Továbbjutott a három kunszigeti csapat és 
egy mosonmagyaróvári csapat.

Korcsolya és vetélkedő 

dik az Ördög (Gintli Kíra), harmadik pedig a 
hastáncos hölgy (Szabó Laura). Az osztályok 
produkciói között az alsósoknál az első helyen 
a negyedik osztály vándorcirkusza végzett, 
második a harmadik osztály macskaduettje, 
a harmadik a második osztály táncos műsora 
lett. A felsősöknél az első helyezést az ötödike-
sek kapták mint hupikék törpikék, a második 
helyet a hetedik osztály táncevolúciója kapta, 
a harmadik a hatodik osztály lett.

A bált a nyolcadik osztályosok keringője 

– SZALAI-DANKA ILDIKÓ -– SZALAI-DANKA ILDIKÓ -
A győri műjégpályára látogatott a kunszigeti 

iskola összes tanulója 2009 utolsó előtti tanítá-
si napján, majd a nyolcadik osztály által szerve-
zett vetélkedő zárta a napot.

December 21-én reggel a Kunszigeti Ifj ú-
sági és Sportalapítvány támogatásával – mely 
költségeink egy részét fedezte - korcsolyázni 
ment az iskola összes tanulója a győri mű-
jégpályára. Nagyon jól éreztük magunkat, 
szerencsére baleset nélkül értünk vissza az 
iskolába. Az ebéd elfogyasztása után kezdő-
dött a 8. osztályosok által szervezett karácso-

nyi vetélkedő a sportcsarnokban. A feladatok 
sokrétűek, színesek, ötletesek (sport, logikai, 
zene, természetismeret, rajz) voltak. A vegyes 
csapatok (1-7. osztály) kialakítását is a nyol-
cadikosok végezték, a versenybe a tanárokat 
is bevonták.

A sport- és vetélkedő napot sikerült em-
lékezetessé tenni nebulóink számára, öröm 
volt nézni a mosolygós, vidám arcokat. Az 
eseménydús napnak este 6 órakor lett vége. 
Az eredményhirdetés és ajándékok átadása az 
utolsó tanítási napon volt. Köszönjük a Szülői 
munkaközösség ajándékait; a pólókat és a sza-
loncukrot, melyet minden tanuló megkapott!

nyitotta meg, az idei évben bécsi keringőt lát-
hattunk. A lányok ragyogtak hófehér báli ru-
hájukban, a fi úk pedig igazi úrként, büszkén 
vezették őket tánc közben. A szülők, rokonok, 
pedagógusaik szeme könnyel telt meg látva a 
gyerekeket. 

A farsang este 8 órakor ért véget. Ezúton 
köszönjük a Szülői munkaközösség munkáját, 
a felajánlott tombolát, szülök anyagi támoga-
tását, a Mátrai és Horváth cukrászatnak a fi -
nom süteményeket.

A felsősök között a legjobbnak az ötödik osztály produkcióját ítélte a zsűri. Fotó: Bábics Norbert

Mesevetélkedő

Nyílt napok
az iskolában

A Vocational Academy Kunszigeti Tagisko-
lája februárban három nap tartott nyílt taní-
tási órákat. Aki még szeretne részt venni az 
iskolai nyílt órákon, megteheti március 4-én 
és 5-én. 

Minden kedves szülőt és érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Elsősök beiratkozása
Az első osztályosok beiratkozása a 2010/11-

es tanévre 2010. március 10-én és március 11-
én (szerdán és csütörtökön) lesz az iskolában 
8 és 16 óra között.

A vándorcirkusztól a törpökön át a keringőig
- SZALAI-DANKA ILDIKÓ -- SZALAI-DANKA ILDIKÓ -

Február 13-án tartotta hagyományos far-
sangi bálját az iskola. Először Varga Nikolett 
8. osztályos tanulónk lenyűgöző hastáncos 
bemutatóját láthatta a közönség. Majd az el-
sős tanulóink mutatkoztak be egyéni jelme-
zeikkel. A legfi atalabbak között akadt meny-
asszony, Piroska, pincérnő, focista, ördög, és 
lovag is.

Az osztályok jelmezes produkcióit a 2. osz-
tályosok táncos produkciója és a 3. osztályo-
sok macskaduettje után megérkezett a 4. osz-
tályvándorcirkusza, melyben még élő kígyót 
is láthattunk, a bohócok, az állatidomár meg-
nevettette a nézőket. A kicsik után következ-
tek a felsősök produkciói. Az ötödik osztályo-
sok Hupikék törpökké alakultak át, nagyszerű 
zenés-táncos műsort adtak elő, majd a hato-
dik osztályosok Osztálygálája és a hetedikesek 
Táncevolúciós bemutatója következett. 

A nagyszerű produkciókat látva a zsűrinek 
idén is nehéz dolga volt. Az első osztályosok 
egyéni jelmezes kategóriájában első helye-
zett a kis Piroska lett (Varga Fanni), a máso-
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