
KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA

XXVI. évfolyam 1. szám 2014. március 11.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Letették az óvoda alapkövét

Kunsziget 2014. évi költségvetése
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Kunsziget Község Képviselő-testülete há-
rom fordulóban tárgyalta, ezt követően 2014. 
február 6-án elfogadta a 2014. évi költségvetési 
rendeletet, melynek kiadási és bevételi oldala 
651 millió 634 ezer forint.

Községünk életében rendkívüli év 2014: 
soha nem volt ilyen magas összegű a költség-
vetés bevételi és kiadási oldal, mint ebben az 
évben. Köszönhető ez a takarékos gazdálko-
dásnak, a sikeres pályázatoknak, az ipari üze-
mek és vállalkozók által fi zettet iparűzési adó-
nak, az átgondolt, fegyelmezett munkának és 
a lakosság, civil szervezetek segítségének.

Számos fejlesztés valósul meg, illetve fe-
jeződik be 2014-ben, a beruházások összege 
több mint 420 millió forintot tesz ki (ennek 55 
százaléka, 229 millió forint pályázati forrás). 

Tisztelettel meghívjuk Önöket 
2014. március 14-én, pénteken 17 órára 

a kultúrházba, 
hogy együtt emlékezzünk meg az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeiről és hőseiről. 

Az ünnepi műsorban közreműködnek a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 

énekkara. 

Ünnepi beszédet mond Lendvai Ivánné 
polgármester.

Kunsziget Község Önkormányzata

Meghívó
„A magyar név 

megint szép lesz,
méltó régi, nagy 

híréhez...”

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Jelentős dátum lett 2014. január 30-a Kun-

sziget életében: ünnepélyes keretek között ek-
kor tették le az épülő óvoda alapkövét. 

Az alapkőletételen Nagy István országgyű-
lési képviselő és Samodai Imre, a Széchenyi 
Programiroda Nyugat-Dunántúli Regionális 
Igazgatóságának igazgatója mondott beszé-
det, Lendvai Ivánné polgármester pedig szólt 

az óvoda falu életében betöltött szerepéről és 
az új épület fontosságáról. A három foglalkoz-
tatós óvoda és a 100 adagos főzőkonyha kivi-
teli terveit Czepek Gyula tervező mutatta meg 
(az engedélyezési tervet az E-munkacsoport 
készítette). Az időkapszulában, amelyet az 
épület aulájában helyeztek el, újságok, képek 
és a jelenlegi óvodások névsora is benne volt. 

Az ünnepélyes alapkőletételen természete-
sen a kunszigeti óvodások is jelen voltak.

A költségvetés kiadási oldala
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Járdák és növényzet 
karbantartása

Pályázat civileknek

2014-ben új, három foglalkoztatós óvoda 
épül főzőkonyhával, megtörténik a torna-
csarnok és önkormányzati hivatal energetikai 
felújítása, valamint a tűzoltószertár, klub fel-
újítása is. 

Közösségi közlekedési eszközt vásárolunk 
pályázati támogatásból, valamint átalakítjuk 
az iskola épületében az óvoda által jelenleg 
használt helyiségeket, hogy alkalmasak legye-
nek az iskolai oktatásra. 

A templom előtti tér és plébánia felújítása a 
Kunszigetért Közalapítvány sikeres pályázatá-
nak köszönhetően készülhet el.

Terveinkben szerepel még a járdák, a teme-
tő, a Szent István király utca felújítása. Utób-
biakra pályázatot nyújtottunk be az adósság-
konszolidációban nem részesült települések 
támogatására közzétett kormányrendeletben 
foglaltak szerint. 

A fenti fejlesztések mögötti számok továb-
bi takarékos átgondolt gazdálkodást, közös 
munkát, újabb pályázatokon való sikeres rész-
vételt követelnek mindannyiunktól. A 2014 
évi költségvetés bevételi oldala  651,634 millió 
forintos főösszeggel bír (ennek megoszlását a 
mellékelt grafi kon mutatja be).

Célunk az intézmények működtetését ma-
gas színvonalon biztosítani. A falufenntartás, 
működtetés, intézményhálózat működteté-
sének összköltsége 2014-ben 156,5 millió fo-
rint.

Költségvetésből támogatjuk a Kunszigeti 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolát, biztosítjuk a közvilá-
gítást, közterületek, temető karbantartását, 
melyhez segítséget ad a közfoglalkoztatás 
lehetősége. Támogatjuk a fi atalokat az első 
lakáshoz való hozzájutásban, várjuk Baba-
kötvény kötésére az újszülöttel családjait. Ki-
tűzött célok megvalósításához kérjük szíves 
támogatásukat, segítségét.

652 millióból gazdálkodik idén Kunsziget

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

viselő-testülete a társadalmi szervezetek, ala-
pítványok 2014. évi támogatása céljából – az 
előző évek hagyományainak megfelelően idén 
is pályázatot írt ki. 

Pályázhatnak a kunszigeti székhellyel vagy 
tagszervezettel rendelkező nonprofi t szerve-
zetek, alapítványok.

A két fordulós pályázat idei első fordulójára 
március 14-én 13 óráig várjuk a pályázatokat. 
Második fordulóban az első fordulóban fel 
nem használt összeg lesz a keret, a második 
forduló beadási időpontja augusztus 29. 13 
óra

A rendelkezésre álló keretösszegek: közbiz-
tonsági és katasztrófavédelmi alap: 2 millió 
forint, Faluszépítési alap: 200 ezer forint, mű-
velődési alap 1 millió 50 ezer forint, sportalap  
5 millió forint. A 2014-es civil pályázati keret 
összesen 8,25 millió forint.

A pályázat célja Kunsziget fejlődésének 
elősegítése, a térség lakói részére nyújtott 
szolgáltatások bővítése, minőségének javítása, 
közösségek erősítése, állampolgárok közötti 
kapcsolat kialakításának segítése.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó nyil-
vántartásba vételéről szóló, 3 hónapnál nem 
régebbi cégkivonatot, bírósági végzést (letölt-
hető: www.birosag.hu).

Támogatás csak az alapító okiratban meg-
határozott célra kérhető. 

A benyújtott pályázat célja legyen össz-
hangban Kunsziget Község Önkormányzat 
által meghatározott célokkal. 

A támogatott időszak 2014. január 
1-december 31.

A pályázat kizárólag az előírt „PÁLYÁZA-
TI ADATLAP civil szervezetek támogatására 
2014” adatlapon nyújtható be, amely letölthe-
tő a www.kunsziget.hu oldalról, és személye-
sen is beszerezhető az önkormányzati hiva-
talban. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket 
ugyancsak itt tehetik fel.

A kitöltött adatlapot postai úton vagy sze-
mélyesen Kunsziget Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének címezve az önkor-
mányzati hivatalba kell eljuttatni (Címe: 9184 
Kunsziget, József Attila u. 2.)

A benyújtott pályázatokat a Képviselő-tes-
tület a következő ülésein bírálja el – az első 
forduló esetén március 27-én, a második for-
dulóban szeptember 11-én. 

- DR. SZIGETHY BALÁZS - - DR. SZIGETHY BALÁZS - 
A tavasz beköszöntével gondot okozhatnak a 

gyalogosan közlekedők számára a fák, bokrok 
és sövények járdákra benyúló ágai, hajtásai, a 
járda szelvényébe a természet rendjénél fogva 
behatoló növényzet. A járdák azonban a biz-
tonságos gyalogos közlekedés célját szolgálják, 
hiszen az úton, a gépjárműforgalomban közle-
kedni balesetveszélyes.

Kunsziget Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének az ingatlanok és közterü-
letek tisztántartásáról szóló rendeletének ér-
telmében az ingatlan tulajdonosának, illetve 
tényleges használójának a feladata többek kö-
zött az ingatlana előtti járdának, a járda mel-
letti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének 
a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyom-
mentesítése. A hatályos jogszabály alapján 
természetesen ugyanez a feladata azon ingat-
lantulajdonosoknak és használóknak is, akik-
nek az ingatlana előtt nem fut járdaszakasz. A 
gondozás fogalomkörébe pedig beletartozik a 
terület céljának megfelelő, használható álla-
potban tartása is.

Kérem a lakosság segítségét és szíves köz-
reműködését, hogy a járdán való közlekedést 
akadályozó növényzet gondozását a tavasz be-
köszöntével szakszerű visszametszéssel kezd-
jék meg, ezáltal biztosítsák településünkön a 
biztonságos gyalogos közlekedés lehetőségét. 
Az Önkormányzat 2014. évi költségveté-
sében egyes járdaszakaszok helyreállításának 
anyagköltségére vonatkozó fedezet rendelke-
zésre áll, ezen helyreállításban is kéri az Ön-
kormányzat az ingatlantulajdonosok szíves 
együttműködését, segítségét.

Kérjük, hogy ahol erre lehetőség adódik, 
ott ne használják az úttestet gyalogos közle-
kedésre. Amennyiben erre – járda hiányában 
– feltétlenül szükség van, vagy az úton át kell 
kelni, kérem, hogy tegyék azt a KRESZ elő-
írásainak megfelelően és a lehető legnagyobb 
körültekintéssel.

Ahol azt észlelik, hogy a járda a belógó nö-
vényzet vagy más egyéb ok miatt nem alkal-
mas a gyalogos közlekedésre, azt jelezzék az 
önkormányzat hivatala felé, hogy a szükséges 
intézkedéseket időben meg tudjuk tenni.

KRESZ 22. § 3. pont
Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az 
úttest szélén, egysorban 
a) lakott területen lehetőleg a menetirány 
szerint a bal oldalon, lakott területen kívül 
mindig a bal oldalon, a járműforgalommal 
szemben,
b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt 
toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő 
mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a me-
netirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.
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Programajnáló

„Nem fogjuk már elgyengült kezed,
nem simítjuk őszülő fejed,
nem tekint ránk aggódó szemed,
megpihenni tért dolgos kezed. 
Drága jó Édesanyám, Nagymamánk, 
Dédikénk, Anyósom: Isten veled!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk,

özv. Kozári Jenőné
temetésén részt vettek, utolsó útjára 
elísérték, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Anyakönyvi hírek Újabb defi brillátor

Épületenergetikai felújítások Kunszigeten

Születés
Ferencz Emőke 2013.12.15.

a.n.: André Zsófi a
Kovács Ádám 2013.12.26.

a.n.: Bogárová Helena
Balogh Attila Dávid 2014.01.03.

a.n.: Ábrahám Barbara
Halász Kira 2014.01.09.
a.n.: Kalányos Rozália

Párkányi Bence László 2014.01.18
a.n.: Stróbli Zsanett

Halálozás

Kozári Jenőné (Varga Gizella)
2014.01.17.

 Stoller Tivadarné (Forrás Teréz)
2014.03.02.

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Önkormányzatunk az egészségügyi alapel-

látás keretében életmentő műszert vásárolt a 
hirtelen szívhalál kezelésére.

A defi brillátor az orvosi rendelő épületé-
ben, a gyógyszertár bejárata mellett, jól lát-
ható helyen „ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉK” 
felirattal üvegajtós fadobozban kerül elhe-
lyezésre. A készülék veszélyhelyzetben bárki 
által használható, az üvegajtó betörésével. A 
készülék automata, elindításakor utasításokat 
ad kezelőjének. A készüléket térfi gyelő kame-
ra védi. Korábban a SICK Kft . által vásárolt 
defi brillátor az üzem portáján van elhelyezve, 
mely szintén bárki által használható veszély-
helyzet esetén, hozzáférését az állandó porta-
szolgálat biztosítja.

Falunkban így már két életmentő készülék 
szolgálja a gyors segítségadást. Bízom benne, 
hogy kevés alkalommal lesz szükség rá, ha 
igen töltse be szerepét.

Márc. 14. péntek 
17:00 Március 15-i megemlékezés a kultúr-
házban

Márc. 16. vasárnap
13:00 Borverseny a kultúrházban

Márc. 17. hétfő
15:00 Nyugdíjas klub foglalkozás: Szabó Mag-
da és Jókai Anna gondolatai 

Márc. 20. csütörtök
17:00 A Google Térkép és a Streetview - elő-
adás a kultúrházban

Márc. 21. péntek
A rejtvényfejtő matekverseny döntője az isko-
lában

Márc. 25. kedd
10:00 A debreceni Léghajó Színház előadása 
óvodásoknak a kultúrházban 

Márc. 31. hétfő
15:00 A nyugdíjas klub vendégei: Baksa 
Kálmánné és Baksa Kálmán

Ápr. 4. péntek
14:00 Kedvenc versem - a versmondás szere-
tete - versmondó verseny a kultúrházban

Ápr. 8. kedd
8:00 Nyílt nap az iskolában 

Ápr. 10. csütörtök
17:00 Receptek az interneten - előadás a kul-
túrházban

Ápr. 14. hétfő
16:00 A Költészet napja a nyugdíjas klubban – 
emlékezés a 70 éve elhunyt Radnóti Miklósra 
Jáger András, a Győri Nemzeti Színház művé-
szének Erőltetett menet című előadói estjével.

Ápr. 16. szerda
8:00 Tilai kupa

Ápr. 20. vasárnap
4:30 Jézuskeresés

Köszönetnyilvánítás

Korszerűsítik az önkormányzati hivatal és 
tornacsarnok hőszigetelését, fűtési és melegvíz 
ellátó rendszerét.

Kunsziget Község Önkormányzata az Új 
Széchenyi Terv Környezet és Energia Ope-
ratív Program keretében sikeres pályázatot 
nyújtott be, így a település támogatást nyert 
az önkormányzati hivatal és a tornacsarnok 
energetikai felújítására. A beruházás teljes 
költsége közel ötvenmillió forint, amelyet 85 
százalékban az Európai Unió Regionális Fej-
lesztési Alapjából fi nanszíroz.

Kunsziget központjában egy telken talál-
ható önkormányzati hivatal és tornacsarnok, 
amelynek szigetelése, fűtés- és melegvíz rend-
szere korszerűtlen, ezért a környezetvédelmi 
szempontokat, illetve a költséghatékonyságot 
fi gyelembe véve a település számára minden-
képpen fontos és hasznos az épületek energe-
tikai felújítása. Az épületenergetikai felújítás 
december 19-én, a munkaterület átadással vet-
te kezdetét, és várhatóan 2014 őszén fejeződik 
be. A projekt során kicserélik a két épületben 

a külső nyílászárókat, továbbá hőszigeteléssel 
látják el a födémet és a homlokzatot. Az ener-
getikai korszerűsítés részét képezi még, hogy 
a gázalapú fűtési rendszert faapríték kazánnal 
váltják ki, míg a melegvíz ellátást az elavult 
villanybojlerek helyett a napkollektorok és a 
modern kazán közösen biztosítja.

Az energetikai korszerűsítés számtalan 
előnnyel jár: jelentősen csökkenni fognak a 
főleg fűtésből adódó fenntartási költségek, 
hiszen kisebb lesz az energiafelhasználás, 
ráadásul a fenntartható energiával működő 
berendezések (faapríték tüzelésű kazán és 
napkollektorok) üzembe helyezésével mér-
séklődik a káros anyag kibocsátás is.

Köszönet a véradóknak
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

Rekordszámú véradó vett részt a január 
30-án rendezett véradáson Kunszigeten. Bár 
a véradás a szokottnál rövidebb ideig tartott, 
mégis 60-an jelentek meg (az utóbbi évek 
legmagasabb részvételi száma), hogy önként 
segítsenek beteg, rászoruló embertársainkon. 
Külön öröm volt számunkra, hogy sok fi atal 
és első véradó jelentkezet véradásra.

Köszönjük minden véradónak a véradást! 

Borverseny

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület és Kun-
sziget Község Önkormányzata idén is meg-
rendezi hagyományos borversenyét. 

A hagyományokhoz híven a versenyhez ez-
úttal is kapcsolódik pogácsasütő verseny.

A borversenyt 2014. március 16-án, 
vasárnap délután rendezik a kultúr-

házban.

A borok átvétele 13 és 14 óra között lesz. 
Nevezni két, egyforma palack (7 dl) borral 
lehet, melyet parafa dugóval zárjanak le. A 
rendezők kérik, hogy a palackokon semmiféle 
jelzés, címke ne legyen!

A borokat 14 órától bírálja el a bizottság, 15 
órától várják a különféle pogácsákat, majd fél 
négykor kezdődik az ünnepélyes eredmény-
hirdetés, és a díjak, oklevelek átadása.

Minden kedves versenyzőt és érdeklődőt 
szeretettel várnak a verseny szervezői.

- KUNSZIGETI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET -- KUNSZIGETI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET -

- SAJTÓKÖZLEMÉNY -- SAJTÓKÖZLEMÉNY -
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Tanulóink több versenyen is szerepeltek, ki-
váló eredményeikre okkal lehetünk büszkék.

Elsősegélynyújtó verseny
Február 10-én elsősegélynyújtó- verse-

nyen vettünk részt a Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolá-
ban. Immáron harmadszor képviseltük isko-
lánkat egy „felújított” csapattal. Izgalommal 
és nagy érdeklődéssel csatlakoztunk Varga 
Petrával Csapó Márk csapatkapitányhoz, 
aki nagy tapasztalattal rendelkezik ezen a 
területen. Magabiztosak voltunk, hiszen úgy 
éreztük sikerült jól felkészülni a megméret-
tetésre.

A helyszínen először egy elméleti totót 
kellett megoldanunk, majd ezt követően há-
rom szituációs feladaton keresztül mutathat-
tuk meg tudásunkat.

Az eredményre várva más iskolák tanuló-
ival ismerkedtünk meg, valamint a szervező 
iskoláról is sok érdekes információkat gyűj-
töttünk.

Kilenc iskola közül végül a második he-
lyezést értünk el. Köszönjük Liza néninek a 
felkészítést.

Folytatjuk a munkát, a felkészülést és a 
gyakorlást a márciusi városi vöröskereszt 
versenyre, ahonnan hasonlóan jó eredmény-
nyel szeretnénk hazatérni.

Pap Klaudia

Fesztiválon zenéltek az iskola furulyásai
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

Varázslatos falunk
A székesfehérvári Gorsium  Művészeti 

Szakközépiskola és Szakiskola  „Varázslatos 
városom” pályázati felhívására a „Varázslatos 
falum” címmel készült munkákkal válaszol-
tunk. 

7. osztályosaink rajz órákon a bemutatott 
műveket rajzolták, festették vegyes techni-
kával. Mivel falunk, Kunsziget a Mosoni-
síkságon, a Mosoni-Duna közelében terül el, 
gyermekeink a Duna-part, a bányató, az Ext-
rém-park kínálta élményeiket jelenítették meg 
vegyes technikával készült alkotásaikban.

Ráhangolódásuk, lelkesedésük eredményei 
e szülőföldjük, lakókörnyezetük iránti szere-
tetüktől áthatott művek.

Hárman a megyei Kalmár-
matekversenyen

A Kalmár László Országos Matematika 
Verseny a megyei döntőjéhez érkezett. Az 
iskolai fordulóbból Balogh Máté 4. osztályos 
tanuló (felkészítője Gyurkovits Péterné), Fe-
hérvári Doroti 5. osztályos tanuló (felkészí-
tője Dobrádi Éva) és Róka Dávid 6. osztályos 
tanuló (felkészítője Stolcz Attila) jutott a már-
cius 22-i győri megyei döntőbe. 

Furulyásaink fesztiválon zenéltek
Iskolánkban két éve tanulhatnak furulyáz-

ni a zeneszerető gyermekek. Sípos Tamásné, 
Irénke néni  nagy szeretettel és türelemmel 
vezetgeti őket a dallamok útjain. Február 
20-án a tanárnő jelentős közreműködésével 
került megrendezésre Győrben  a XXI. Furu-
lyafesztivál.

A legügyesebb tanulóink képviselték isko-

lánkat az Egyetemi Hangversenyteremben 
tartott koncerten. 12 iskola illetve zeneisko-
la mutatta be rövid hangszeres programját.
Gyermekeink a közös furulyázásban vettek 
rész, közel 200 tanulóval együtt. Jövőre már a 
mi iskolánk is saját produkcióval fog fellépni.

Furulyások: Kovács Kitti 2.o., Hajczinger 
Dalma 2.o., Stróbli Rebeka 2.o., Lázár Szabina 
4.o., Virág Anna 4.o., Varga Petra 4.o., Farkas 
Döniz 5.o. 

Környezetvédelmi verseny
Február 28-án pénteken környezetvédelmi 

versenyen vett részt iskolánk, két 3 fős csapat-
tal. A versenyt Vámosszabadin rendezték, a 3. 
osztályból : Németh Csenge, Vogl Benedek, 
Tóth Dániel, a 4. osztályból: Berzai Alida, Tol-
nai Fabiána és Szalai Barnabás jelentkeztek a 
megmérettetésre.

A verseny előtti hetekben tablókat készí-
tettünk „Láss zölden” címmel, illetve PET-
palackból játékokat, ezekért a munkákért is 
magas pontszámokat lehetett kapni. Több ol-

dalas anyagból kellett felkészülnünk, melynek 
témája az egészséges táplálkozás, mozgás il-
letve a környezetvédelem volt. Rendkívül lel-
kesen készültek a csapatok a nagy versenyre, 
amelynek eredményeképp harmadikasaink a 
3., negyedikeseink a 6. helyezést érték el. 

Beiratkozás
A kötelező általános iskolai beiratkozás 

idejét a kormányhivatal határozta meg: 

2014. április 28-29. (hétfő-kedd) 
8-tól 18 óráig, illetve április 30. 

(szerda) 8-tól 14 óráig.

A február 15-i farsangi bál csúcspontja a keringő volt, ahol a nyolcadik osztályosok szüleikkel táncoltak. 
Fotó: Bábics Norbert.

Jagadics Adrián 7. osztályos tanuló a kunszigeti extrém parkot rajzolta le 
a „Varázslatos falum” című versenyre.
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Vigadalom a Manóvárban
- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -

A farsang időszaka a bálokról, mulatságok-
ról, a szebbnél-szebb jelmezekről és a fi nom 
farsangi fánkról szól. Mi is készülődtünk a 
nagy napra: színes csákókat készítettünk, majd 
egy péntek délelőtt vidám farsangi mulatságot 
tartottunk a gyermekek nagy örömére.

A gyermekek leleményes jelmezekbe búj-
tak: volt királylány, tündér, cowboy, katica, 
tök, maci és két boszi is! Közösen énekeltünk 
és táncoltunk az ismert gyermekdalokra, és jó 
mókának bizonyult a lufi k kergetése is. Aján-
dékként minden kisgyermekünk egy-egy szí-
nes csákóval és lufi val térhetett haza. Napok 
múlva is a szép jelmezeikről és élményeikről 
beszéltek. Köszönjük a szülőknek, hogy gyer-
mekeiket ötletes jelmezekbe öltöztették és fel-
ajánlásaikkal segítették az ünnepet.

Farsangoltak az óvodások
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

A farsangi időszak mindig izgalmas ké-
szülődéssel zajlik óvodánkban, készülünk a 
jelmezbálra. Az idei tanévben 2014.február 
14-én volt  a jeles esemény. A gyermekek szü-
leik segítségével ötletes jelmezbe bújtak (mint 
a képen is látható), sőt még az óvoda dolgozói  
is maskarát öltöttek. Jó hangulatban tánccal, 
mókával telt a nap. A mulatságon volt bőven 
enni –inni és rágcsálni való, köszönjük a szü-
lők támogatását. 

A farsangi időszak befejeztével már a ta-
vaszt várjuk - hisz a medve megjósolta, hama-
rosan eljön -, hogy sok új élménnyel, tapasz-
talattal, ismerettel gazdagodjanak az óvodás 
gyermekek.
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok 
Kunszigetről Győrbe: 
- hétfőtől péntekig: 4.45; 5.50; 6.42; 7.07; 

8.02; 9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 
16.37; 18.51; 20.51.

- szombaton: 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51; 
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47

- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41; 
17.51; 20.47.

Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig: 5.20; 6.05; 6.35; 7.20; 

8.30; 11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05; 
17.20; 18.40; 20.15; 22.45.

- szombaton: 6.35; 8.30; 11.40; 13.25; 
14.55; 16.40; 18.40; 20.15; 22.45.

- vasárnap: 6.35; 9.05; 11.20; 14.55; 16.40; 
18.40; 20.15; 22.45.

Orvosi rendelő 
Petőfi  tér 14. - Telefon: (96) 495-029 
Rendelési idő: hétfőn 8-tól - 11 óráig és 

14-től - 17 óráig, kedden 8:30-tól - 11:30-ig, 
szerdán 8-tól - 11 óráig és 14-től - 16 órá-
ig, csütörtökön 8:30-tól - 11:30-ig, pénteken 
10-től - 13 óráig.

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 órá-

ig és munkaszüneti napokon reggel 7 órától 
másnap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki 
utca 29. sz. alatt. Telefon: (96) 542-043

Gyógyszertár
Petőfi  tér 14. - Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től - 11 óráig, 

kedden 9-től - 11 óráig, szerdán 16-tól - 
17 óráig, csütörtökön 9-től - 11 óráig, pénte-
ken pedig 10-től - 11 óráig.

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 

nyári időszámítás idején 18 órakor, téli idő-
számításkor 17 órakor, valamint szeptem-
bertől vasárnap 9.30-tól. 

Önkormányzati Hivatal
József Attila utca 2. 
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010

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

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142
www.kunszigetiskola.hu

14 csapat küzd a 
Falu-kupáért

Foci - sikerül-e a 
bennmaradás?

Teke - pályacsúcsok dőltek
- FARKAS ATTILA -- FARKAS ATTILA -

Megyei I. osztályú tekecsapatunk a hetedik 
helyen áll a bajnokságban. Legutóbbi meccsün-
kön új csapat-pályacsúcsot dobtunk.

A Kunszigeti Teke SE idei első mérkőzését 
Mosonszolnokon játszotta és 7:1/2585 – 2367 
fás vereséggel kezdte az évet. A második for-
duló is vendégszereplés volt, Répcelakon a 
Répcementi SE ellen léptünk pályára, ahol iz-
galmas meccset játszottunk, de sajnálatos mó-
don megint csak vereséggel zárult a mérkőzés. 
5:3 2573-2527 fa.

A harmadik meccsen hazai pályán fogad-
tuk a Lajta-Hanság Mosonmagyaróvár csapa-
tát. A mérkőzés nehezen indult, mert az ellen-
féltől Pálfi  Ádám 491 fa egyéni pályacsúccsal 
kezdte az összecsapást. A folytatásban viszont 
a Kunszigeti csapategységnek köszönhetően 
csapatunk csapat-pályacsúccsal megnyerte a 
mérkőzést. 6:2 2564-2530 fa.

A bajnoki táblázaton 10 ponttal a 7. helyen 
állunk. A következő hazai mérkőzést március 
15-én 14 órai kezdéssel játssza a csapat a ta-
bellát vezető Máriakálnok ellen. Minden ked-
ves szurkolni vágyót sok szeretettel várunk!

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Ismét zajlik az amatőr tekebajnokság a teké-

zőben. Idén több új csapat is alakult, közülük 
nagyon sok a kunszigeti.

Január végén kezdődtek meg az idei ama-
tőr tekebajnokság, a Falu-kupa küzdelmei a 
tekézőben. Az április végéig tartó verseny-
sorozatra idén 14 csapat nevezett - köztük 
számos olyan együttes is van, akik a korábbi 
években is részt vettek a versenyen - a Fakó, a 
Kisduna Vendéglő, a Lokomotiv, a Múúúúú, 
az Öreggolyók, a Suttyók, a Testület, a TKTK 
és a Tökös Tekések. Vannak vadonatúj csapa-
tok is: a Bábureccsentők, a Farkas és a Gidák, 
a Majd Jövőre, a Nyerőmű és a Rózsadombi 
Huligánok. 

Közel járunk a bajnokság félidejéhez, és az 
erőviszonyok alapján már látható, hogy mely 
csapatok között fog eldőlni a bajnoki cím 
sorsa. Három csapat hibátlan eddig: a Fakó, 
a Lokomotiv és az Öreggolyók. Az újoncok 
között eddig legjobban a Majd Jövőre szerepel 
(ők egyszer kaptak csak ki eddig).

A bajnokság eredményeit, az aktuális ál-
lást, a csapatok beosztásait, valamint egyéb 
statisztikákat is olvashatnak a http://faluku-
pa2014.uw.hu oldalon, valamint a Teke Klub 
Facebook-oldalán.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Márciusban elkezdődnek a megyei labda-

rúgó bajnokságok. Első számú csapatunk a 
megyei II. osztály utolsó helyéről várja a foly-
tatást, az U21-esek tizedikek. A serdülők most 
másodikak, a cél az aranyérem.

A helyzet nehéz, de talán nem reménytelen a 
megyei II. osztályú csapatunk számára. Ősszel 
a 15 mérkőzésen 4 pontot gyűjtöttünk. Hogy 
a következő szezonban is ebben az osztályban 
maradjunk, ahhoz két helyet előre kellene lép-
ni. A jelenleg a 14. helyen álló Dunakilitit meg 
kellene előzni (vagyis ledolgozni a 12 pontos 
hátrányt). A tavaszi nyitány azonban vereség-
gel zárult: a szintén a kieséssel veszélyeztetett 
Bezenye 2-0-ra verte a csapatunkat. 

U21-eseink a mezőny legfi atalabb csapata-
ként a 13. helyen állnak. A serdülők célja az 
aranyérem, ehhez minden meccsen maximá-
lis odafi gyelésre van szükség.

A csapattól távozott Fehér József (Abdára), 
Borbély Ádám, Csengei Péter és Tuba Gábor 
(Mecsérre), Vass Dániel (Rábakecölre), vala-
mint Kopp András (játékosként Kapuvárra, 
edzőként viszont maradt Kunszigeten). Né-
gyen érkeztek az egyesülethez: Bedőcs György 
Hédervárról, Kaufer Balázs, Németh Norbert 
és Turc Cézár a DAC 1912-ből.
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Ági a kenguruk földjén
- JURSICS BÉLÁNÉ - SZALAI BÉLÁNÉ -- JURSICS BÉLÁNÉ - SZALAI BÉLÁNÉ -

Február 3-án tartotta úti beszámolóját a fen-
ti címmel Jursics Béláné a Szigetgyöngye Nyug-
díjas Klub tagjainak.

2013. december 13-án indult el repülővel a 
legtávolabbi országot, földrészt: AUSZTRÁ-
LIÁT felkeresni. A meghívás lánya: Ági részé-
ről történt - aki ott él Sydney-ben. Nem volt 
könnyű a döntés, az utazás vállalása az édes-
anyának. Egy szintén a gyermekét látogató 
édesanyával együtt utaztak, így vállalták a 24 
órás repülőutat londoni és dubai átszállással.

Négy hét állt rendelkezésére hogy egy „má-
sik világot” megismerjen és közösen tölthesse 
el az  ünnepeket: az ádventet,  a karácsonyt és 
az újévet. Január 10-én érkezett vissza.

Elmondhatatlan öröm volt volt találkozni 
kis Ágimmal másfél évi távollét után! A mai 
világban a fi ataloknak - így számára is - nem  
könnyű a végzettségnek  megfelelő  állást ta-
lálni Magyarországon. Az ausztráliai munka-
végzéshez, tanuláshoz barátnői biztatás, segít-
ség és  a szerencse is hozzájárult. Sydneyben 
él, a munka mellett egyetemi tanulmányokat 
folytat. A viszontlátás örömeként sok olyan 
közös, tartalmas programokban volt részem, 
amit lányom előzetesen megszervezett.

A megérkezésem után már  láthattam a 
Sydney öböl körül elterülő világváros  gyö-
nyörű, éjszakai fényeit és a híres épületeit: a 
Harbour Bridge-et, az Operaházat és a Luna 
Parkot.

A várost számos öböl, folyó veszi körül - 
ennek következtében sok a strand, a beach. 
Nagyon szépek a strandok, melyek jellegüknél 
fogva különbözőek: homokos, sziklás terüle-
ten vannak - fehér vagy vörös színűek. Sokféle 
vízi sportot űznek az emberek; nagyon nép-
szerű a búvárkodás.

Nagy élmény volt számomra a Csendes-

óceánon történő hajózás a ferry hajóval. Meg-
ejtően szép a part menti sziklák látványa, a 
víz színváltozása a kékből a zöldbe és maga az 
apály-dagály jelensége.

A Hunter Valley híres történelmi borvidék, 
amelyet sokan látogatnak. Az éghajlatnak 
megfelelően kétszer szüretelnek évente. A 
szőlőfajtákat - amelyekből nagyon fi nom bo-
rok készülnek. Európából és Ázsiából hozták, 
telepítették ide. Szálláshelyünkön borkósto-
lásra is volt lehetőség. Bebarangoltuk a vidé-
ket és megismerkedtünk farmer családokkal 
is. Sokan élnek a mezőgazdasági termékek 
előállításából és  helyi feldolgozásából.

Sikerült találkozni itt Ausztrália címer-
állatával, a kenguruval. Falkákba verődve 
ugrálnak, futnak. A kedves kis állat nagyon 
kártékony, mivel pusztítja a növényeket és a 
közelébe sem szabad menni.

A Blue Mountains (Kék hegység) a világ-
örökség része. Kék színét onnan kapta hogy 
az ott termő eukaliptuszfák leveleiből távozó 
illóolaj párája kékes színnel vonja be a hegyet. 
Gyönyörű látvány volt! A hegymászás után 
megnéztük a Jenolan barlangrendszer  (40 
km hosszú) egyik részét: a Nettle barlangot  
idegenvezetéssel. Nagy élmény volta csipkés, 
szép formájú cseppkövek látványa.

Részem volt egy felújított, régi kalózhajón 
is utazni. Ausztrália történelméhez tartozik a 
fegyencek betelepítése, akik büntetésként ke-
rültek ide. Kényszermunkájukból sok város 
épült fel.

Sydney híres állatkertje, a Taronga, ahol na-
gyon szép környezetben élnek az állatok. Itt 
show műsort is láttunk.

Az ádventi díszkivilágítás itt is gyönyörű: 
az utcákon és a házaknál egyaránt. Bár nin-
csenek fenyők, így örökzöld fákra tekernek 
fényfüzéreket. A karácsonyi vásárlás, ajándé-
kozás itt is nagyméretű.

Felejthetetlen élmény volt a karácsony kö-
zös ünneplése  a szabadban, egy nagy parkban 
- ahol tízezer embernél is több tartózkodott. 
A karácsonyi parti az ausztráliai nyárban, 
harminc fokos melegben történt. Az emberek 
földre terített plédeken ülve ünnepeltek. A 
nagy színpadon sok külföldi zenekar és éne-
kes zenélt, énekelt különböző egyházi és ka-
rácsonyi dalokat, amelyek közül sokat ismer-
tünk mi is, együtt énekelve a többiekkel.

Szenteste elmentünk a Szent Ágnes Székes-
egyházba, amelyet kívülről fényjátékokkal dí-
szítettek. Bibliai jelenetek, mesék elevenedtek 
meg. Karácsony és újév között megismerked-
tem ott élő magyarokkal, élveztem a vendég-
szeretetüket.

A Sydney-i Operában mely szintén jelképe 
a városnak lehetőségem nyílt arra hogy egy 
gálaműsoron vehessek részt. Óriási élmény 
volt számomra a sok világhíres énekes szerep-
lése, a népszerű operaáriák és zeneművek.

A szilvesztert Ági barátnőjénél töltöttük 
vidám hangulatban. A lakhelyük közel volt a 
híres tűzijátékhoz - amelyet a világ is megcso-
dálhatott a televíziós közvetítések által - amely 
az újév kezdetét jelentette.

Ausztráliai élményeim kapcsán két dolog 
volt szembetűnő: az emberek nyugodt élet-
vitele és az ország gazdagsága természeti és 
anyagi értelemben is. 

A sok élmény - hálás köszönet érte - csak 
adalék volt ahhoz az együttléthez amit lá-
nyommal töltöttem - átbeszélgetve a napokat 
és az éjszakákat - minden percét kihasználva 
az időnek. Sajnos közeledett a nap, amikor el 
kellett válnunk, könnyes búcsú közepette.

A technika jóvoltából azóta is naponta lá-
tom Ágikát, beszélünk egymással - csak fi zi-
kailag távolodtunk el egymástól. Nagyon vá-
rom már a nyarat, amikor hazajön közénk, a 
családjához, Kunszigetre.
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

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

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: Bábics Norbert.

Készült a BHM Marketing Kft . nyomdájában 
450 példányban. 

Csepin Péter, várpalotai lovas hagyományőrző 
január 31-én tartott izgalmas, képekkel színesített 
úti beszámolóját arról, hogy 2003-ban, a Rákóczi 

emlékév idején Rodostóig túráztak barátaival 
lóháton. Fotó: B. N.

Február 17-én A vadászat és a vadgazdálkodás 
jelentősége címmel tartott nagyon érdekes előadást 

Roll István vadászmester a nyugdíjas klubban. 
A Magyar Vagon- és Gépgyár Vadásztársasága 
30 fővel működik Kunsziget és Mecsér teljes 

területe, valamint hozzájuk tartotik néhány rész 
Abda, Börcs, Öttevény, Dunaszeg, Dunaszentpál 
és Mosonszentmiklós területéből. Előadásában 

világossá vált a vadászat és a „mészárlás” közötti 
különbség, a vadász szerepének jelentősége, felké-

szültsége. A szigorú előírások, szabályok mögött az 
emberre és az állatokra vonatkozó erkölcsi tartás és 

védelem áll. Fotó: B. N.

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub a lébényi nyugdíjasok egyesületével közösen tartotta farsangi klubdél-
utánján, ahol a lébényiek tánccal, a kunszigeti nyugdíjasok pedig dalcsokorral adták meg az alaphangot a 

jó hangulatú beszélgetéshez. Fotó: B. N.

December végén immár második alkalommal rendezték meg Kunszigeten a Karácsony-kupa teremlabdarú-
gó tornát az U11-es csapatok részére. Ez a torna is kunszigeti győzelemmel zárult, de az idei év is remekül 
kezdődött, hiszen a januári győri műfüves tornán egy ezüst és egy bronzérmet szereztek, Pannonhalmán 

elsők lettek, és remekül szerepeltek az öttevényi Bozsik-tornán is. A csapat edzője Kopp András.

A Hold Színház előadásában láthatta a közel száz érdeklődő - főként kisgyerek - A kis herceg című zenés 
mesét a kultúrházban decemberben. Fotó: B. N.


