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A veszélyhelyzet átírta az életünket

- B ÁBICS NORBERT -

A COVID-19 miatt elrendelt veszélyhelyzet a falunk életét is alaposan
megváltoztatta.
2020 is úgy kezdődött Kunszigeten,
ahogy a többi év is. Január 1-jén közös
újévköszöntőn vehettünk részt, megkoszorúztuk az urivi áttörés kunszigeti áldozatainak emlékére felállított kopjafát,
elkészült a falu költségvetése, terveztük
a programokat. Március elején a bajnokságot győzelmekkel kezdte a Kunsziget
SE a megyei II. osztályban. Aztán pár
nap alatt alapjaiban változott meg az életünk: leálltak a rendezvények, digitális
formára állt át az oktatás, majd kijárási
korlátozást vezettek be, vendéglátóipari
helyiségek zártak be, boltba is csak szigorú szabályokat betartva mehettünk. Megtanultuk a home office jelentését és jelentőségét, és még jobban odafigyeltünk
egymásra, főként idős embertársainkra.

Pintér Józsefné idén otthonról csatlakozott a Jézuskereséshez. Fotó: Kopacsek Antalné.

A rendelkezések célja az emberek közötti kapcsolatok minimálisra csökkentésével a koronavírus terjedésének visszaszorítása volt. A lakosság fegyelmezetten
állt a veszélyhelyzethez - ahogy Magyarország területén, úgy Kunszigeten is.

Bölcsőde épül a faluközpontban

Június 17-i adatok szerint
falunkban nincs és nem
volt regisztrált fertőzött.
FOLYTATÁS A 2-3. OLDALON >>

Búcsú Szalai
Bélánétól
- BÁBICS NORBERT-LENDVAI IVÁNNÉ -

Februárban elhunyt Szalai Béláné
Dúl Etelka, Tusi, Tusi néni, falunk kulturális életének jelentős szereplője, a
nyugdíjas klub korábbi vezetője, az erdélyi testvérkapcsolat alapítója, a Kunszigeti Hírmondó állandó szerzője.

kal ismétlődő tevékenység, ám a megszokott szabályok rendszerétől és minden
eddigitől különböző működési rend biztosítása a világjárvány idején napi 10-14
órai munkaórát, alapos körültekintést és
komplexitást igénylő feladat a megváltozott jogi környezet és a megváltozott feladatok miatt is.

Mély megrendüléssel fogadtuk, hogy
Szalai Béláné Dúl Etelka örökre eltávozott közülünk. Embertársaiért küzdő és
felelősséget vállaló vezetője volt a nyugdíjas klubnak, a kultúrát, a hagyományainkat és értékeinket őrző és azt átadó,
nagyszerű ember.
Budapestről költözött Kunszigetre
1973-ban Szalai Béla építészmérnök feleségeként. A főváros zsongása után a falu
csendje, értékei megragadták őt; munkája, családja mellett bekapcsolódott a falu
életébe.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 14. OLDALON >>

A Manóvár bejáratából már látni az épülő Tündérkert Bölcsődét. Fotó: B. N.

- L ENDVAI I VÁNNÉ -

Az idei év egyik legfontosabb beruházása a Tündérkert Bölcsőde felépítése. A munkák már februárban elkezdődtek.
Az év elején még kevésbé volt látható,
hogy az intézmények működésének biztosítása ugyan évről-évre más feladatok-
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A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A járvány kitörése

A kínai egészségügyi hatóságok 2019.
december 31-én számoltak be először egy
eddig ismeretlen tüdőgyulladás-járvány
kitöréséről. A járványt egy vírus, a SARSCoV-2 koronavírus okozza, az általa okozott betegség pedig később a COVID-19
nevet kapta. A WHO márciusi jelentése
szerint a betegség 3-4 százaléka hallállal
végződik, a leginkább veszélyeztetettek
az időskorúak és a más betegségben is
szenvedők.
Februárban Olaszországban, Iránban
és Dél-Koreában egyre többen fertőződtek meg. Március 11-én a WHO világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt.

Veszélyhelyzet

Március elején számoltak be először
magyarországi fertőzöttekről.
Március 11-én, szerdán veszélyhelyzet bevezetéséről döntött a Kormány.
Korábban elképzelhetetlennek tűnt az,
ami néhány nap alatt lezajlott: leálltak
a nyilvános rendezvények, sportesemények, internetre költözött az iskolai oktatás, majd az óvodai nevelés is. Több
munkahely is leállt - a két legnagyobb
kunszigeti cég, a SICK és a Tenneco (korábbi Federal Mogul) viszont tovább tudott működni. Az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig tarthattak nyitva.
Március 14-től elmaradtak a kulturális rendezvények (a nyugdíjas klub foglalkozásai, előadások, a baba-mama klub
rendezvényei, az iskolai versenyek, továbbá az ünnepségek, megemlékezések
is). Kunszigeten a március 15-i ünnepélyt
már nem tudtuk megtartani, az iskolások
műsorának főpróbáját rögzítettük, és ezt
tettük elérhetővé interneten keresztül,
így emlékeztünk a márciusi ifjakra.
A szentmiséket a papok sine populo
módon, vagyis hívek nélkül mutatták
be már ezen a hétvégén is. Zsolt atya a
Facebook-oldalán élőben közvetítette a
szentmiséket.
KUNSZIGETI HˁRMOND˖
Kunsziget

Község

Önkormányzatának

lapja.

Ingyenes kiadvány. E-mail: ikszt@kunsziget.hu Web: www.kunsziget.hu

- facebook.com/kunsziget

Kiadja a Kunsziget Község Önkormányzata: 9184
Kunsziget, József A. u. 2. Felelős kiadó: Lendvai
Ivánné,

tel.:

96/485-388,

polgarmester@kunsziget.hu.

30/226-97-30;

e-mail:

Főszerkesztő, tördelő:

Bábics Norbert, tel.: 20/44-11-239; e-mail: ikszt@
kunsziget.hu. Köszönjük Szalai Anna segítségét.
Készült a Kunszigeti Teleházban, 480 példányban.

A maszkokra továbbra is szükségünk
lesz az üzletekben és a
tömegközlekedés használatakor.

Ezen a hétvégén - zárt kapuk mögött
- még volt bajnoki labdarúgó mérkőzés a
megyei II. osztályban. Később kiderült,
hogy ez volt a szezon utolsó meccse. Az
utánpótlás csapatok mérkőzéseit ekkor
már nem rendezték meg. Félbeszakadtak
a tekebajnokságok is - beleértve a 2005
óta folyamatos falubajnokságot is. Az
edzések is elmaradtak minden sportágban, minden helyszínen.
Március 16-tól vezették be a digitális
oktatást az iskolákban, ezen a napon függesztette fel a személyes ügyfélfogadást
az önkormányzati hivatalban dr. Antal
Péter jegyző, az önkormányzat lezáratta
a játszótereket, a tornacsarnokot, a kultúrházat, a könyvtárt, valamint március
19-től rendkívüli szünet bevezetéséről
döntöttek az óvodában és a bölcsődében.
Az önkormányzat a kunsziget.hu-n
és a Facebookon kérte a lakosságot az
utcai találkozások elkerülésére, azok az
idősek, akik ezt igényelték, segítséget
kaptak az élelmiszerek és a gyógyszerek
beszerzésében. A Rábakész kunszigeti
konyhája továbbra is működött.

Kijárási korlátozás

A Kormány március 28-án jelentette
be, hogy kijárási korlátozásokat rendelnek el. Ennek értelmében csak munkavégzés és az alapvető szükségletek céljából lehetett elhagyni a lakóhelyünket.
Az élelmiszerboltokat, drogériákat és

patikákat 65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathatták ekkortól, a 65 év alattiak csak 9 óra előtt, illetve 12 óra után.
Minden étterem, vendéglátóhely bezárt,
csak elvitelre lehetett rendelni. Változott
az óvodai és az iskolai beiratkozás rendje
is a helyzet miatt.
Április 9-én Lendvai Ivánné polgármester a következő közleményt tette
közzé a falu honlapján:
Aggodalom hatja át mindennapjainkat.
Ha visszatekintünk falunk múltjára, számos
példát találunk, amikor küzdeni kellett, öszszefogni azért, hogy a veszélyhelyzetben helyt
álljunk. Akár az 1800-as évek járványai, akár
az árvíz bizonyították, hogy reménnyel egymást segítve túl juthatunk a nehézségeken.
(...) Mindenki teszi a dolgát, hogy a lehető legkisebb veszteségekkel legyünk túl a
megpróbáltatásokon. Nehéz dolog ez, hiszen
gazdaságilag is belerokkanthatunk. A szakemberek teszik a dolgukat, nekünk az a feladatunk, hogy betartsuk az utasításokat. A
legfontosabb továbbra is, hogy a „MARADJ
OTTHON!” kérést tartsuk be. Ez vonatkozik
fiatalra, idősre egyaránt! (...)
A házi segítségnyújtó szolgálat zökkenőmentesen végzi feladatát. Az idősek közül
az önkormányzat által az élelmiszervásárlás, gyógyszerkiváltás és a postai ügyintézés
körében felajánlott segítséget egyre többen
igénybe veszik. A védelmük kiemelt fontosságú kötelezettségünk, ezért is fontos, hogy
ők otthon tudjanak maradni biztonságos és
fertőzésmentes környezetükben úgy, hogy az
alapellátásukról az Önkormányzatunk által
foglalkoztatott – fertőzésveszélynek kevésbé
kitett – munkaerő gondoskodjon.
Tudom, hogy az otthonmaradás nem
könnyű, de talán faluhelyen elviselhetőbb ennek a terhe, hiszen az udvar és a kert lehetőséget nyújt a szabad levegőn tartózkodásra.
Köszönöm, hogy szépítik a házak elejét kerítésen kívül, és belül is. Öröm látni, hogy szépen
nyílnak a virágok, hírül adva az Önök által
végzett munkát, a törődést.
Nagyon fontos egymás segítése, a kölcsönös felelősségvállalás.
Különösen fegyelmezettnek kell lennünk
most az ünnepek idején. Tombol a jó idő, négy
napos ünnep előtt állunk. De újra csak azt
kérem, maradjunk otthon. A távoli rokonokkal telefonon vagy a technikai eszközök által
nyújtott lehetőségek igénybevétel vegyük fel a
kapcsolatot. Ne feledjük: bárki lehet fertőzött
tünetmentesen és így fertőzhet másokat! (...)
Húsvét ünnepe közeleg. Sokan- sokszor
gondolunk az elmúlt évek szorgos készülődésére. A körülmények megváltoztak. Gondolatban, lélekben kell átélni az ünnepet, erősíteni
magunkban a reményt, hogy együtt sikerül.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>
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alaposan átírta az életünket
>> FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

Népi archaikus európai hírű hagyományunk, a Jézuskeresés kiemelkedő értéke falunknak. Idén sajnos közösen nem rendezzük
meg, Zsolt atya azt írja a plébánia honlapján,
hogy otthon imádkozzunk, énekeljünk, lélekben így járjuk együtt a Jézuskeresés útját!
Az „otthoni Jézuskeresésről” videó
készült, amely megtekinthető a kunsziget.hu oldalon.
Az épp nagyszombaton lejáró korlátozást a Kormány meghosszabbította,
továbbá jogkort adott az önkormányzatoknak, hogy szigorítsanak a szabályokon. Ennek értelmében Kunszigeten
április 10. és 14. között tilos volt a Mosoni-Duna vízpart és a töltés közötti szakaszának látogatása, a Nagyföldi bányató
és a Csiszlói bányató látogatása (horgászat kivételével), valamint a locsolkodás.
A fiatalok erre is a technika segítségével
találtak megoldást: videós locsolóverssel
köszöntötték a fiúk a lányokat. A hétvégi
szigorítások lehetőségével önkormányzatunk később is élt.
Kunsziget Község Polgárőrsége járőrszolgálat keretében segítette a szabályok
betartását.
Áprilisban közel 1000 szájmaszkot
juttatott el az önkormányzat a kunszigeti háztartásokba. Köszönjük Mezeiné
Sipos Szilvia, Gondár Alajosné, Sághy Józsefné, Kullerné Varga Csilla, Szalai Béláné,
Szalai Pálné (Győri út), Pintér Józsefné és
Korcsekné Stoller Edit munkáját. Köszönjük mindazoknak, akik családjuknak, ismerőseiknek varrtak, továbbá anyagot,
egyéb kelléket biztosítottak. Köszönjük
az óvoda és a hivatal dolgozóinak ez
irányú munkáját. Összességében az elkészített szájmaszkok száma meghaladja a
2000 darabot. Példaértékű ez az összefo-

gás, a falu közösségéért érzett felelősség.
Majálist sem rendezhettünk idén, és
az édesanyák köszöntése is rendhagyó
volt: az iskolások és a fiatalok otthoni videókkal köszöntötték az ünnepelteket.

Enyhítő rendelkezések

Május 4-én enyhítő rendelkezések
léptek életbe - első körben vidéken, és
csak utána a fővárosban. Kunszigeten
először a sport- és a műfüves pálya nyílt
meg, és a vendéglátó helyek kerthelyiségei is megnyithattak. Egy héttel később a
teniszpálya, majd néhány nappal később
a Petőfi téri játszótér is újra használhatóvá vált - a megfelelő szabályok betartásával. Az Extrém parkot május 20-tól, a
könyvtárt június 2-tól, a tornacsarnokot
június 3-tól, a kultúrházat június 11-től,
a teleházat június 15-től lehet újra használni.
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Szent Antal kápolnában
imaórával emlékeztünk meg arról, hogy
100 éve írták alá a trianoni békediktátumot. Az elmúlt tíz év megemlékezéseiből, az erdélyi testvértelepülési kapcsolatunkról, valamint Kunsziget múltjáról és
jelenéről összeállított videóval próbáltuk
pótolni az idén elmaradt koszorúzást és
megemlékezést.
Június 17-én a Kormány megszüntette a márciusban elrendelt különleges
jogrendet, és ezzel sok korlátozásnak is
vége lett. Néhány azonban még egy ideig
megmarad - például a maszkok használata az üzletekben és a tömegközlekedésben.
A járvány maga azonban még nem ért
véget, továbbra is szükség van a körültekintő, fegyelmezett magatartásra, egymás segítésére a járványügyi készültség
alatt.

A játszótereket, köztük az Extrém parkot sem lehetett látogatni a veszélyhelyzet idején.
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Vannak olyan időszakok az ember életében, amelyekre mindig tűpontosan emlékezni fog. A mögöttünk álló hónapok is ilyenek.
Egyetlen hét alatt alapjaiban változott
meg az életünk, olyan mélységében, amit
korábban elképzelhetetlennek tartottunk.
Átértékelődött sok dolog: az egymás közötti
kapcsolattartás, a szabadban töltött idő, az
idősekre való odafigyelés, az informatikai
eszközök használata. És közben nem állhatott le az élet: sokan a szigorú egészségügyi
szabályok betartása mellett ugyanúgy dolgoztak, mint korábban, mások pedig otthonról végezték el munkahelyi feladataikat.
Lassanként már kezdjük újra „belakni”
a korábbi életünket. Noha júniusban megszűnt a különleges jogrend, de a jövőben
minden bizonnyal óvatosabb életünk lesz.
Még ha lesz is hatékony védőoltás a koronavírus ellen valamikor, az elmúlt hónapok
hagyatéka megmarad: a pandémia veszélye.
Sokkal könnyebben eljuthatunk Földünk
egyik pontjáról a másikra, mint akár kétszáz
évvel ezelőtt, így a helyi járványok sem maradnak helyiek, mindannyiunkat érintik. A
világjárvány, amit legfeljebb hollywoodi filmekben láttunk csak, az életünk része lehet
újra bármikor.
Emiatt fel kell készülnünk arra, hogy a
mostanihoz hasonló veszélyhelyzet előfordulhat a jövőben. Enyhébb is, de szigorúbb
is.
Új élet kezdődik a Kunszigeti Hírmondó
életében is.
Az újság júliusban immár 31 éves lesz.
Még a téesz lapjaként indult 1989-ben, aztán egy rövid ideig Abda és Kunsziget közös
újságja volt, majd az önkormányzat lapja
lett. Kezdettől fogva erős volt a civil jelenlét,
a helyi emberekről és a helyi egyesületekről is szólni az önkormányzati híreken túl.
Rába László a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület titkáraként volt az újság főszerkesztője
a kezdetektől 1998-ig. Mindkét poszton Szalai Sándor követte, aki 2020 elején mindkét
pozíciójáról lemondott. Az egyesületért, a
faluért és az újságért végzett munkáját ezúton is köszönjük neki.
Most új korszak kezdődik, és ehhez megújuló külső és belső is társul. A kunszigeti
címer színeire épül a kicsit átalakított 2009es megjelenés. Szeretnénk háromhavonta új
számmal jelentkezni, ahol továbbra is beszámolunk az önkormányzati döntésekről, a
tervezett és zajló fejlesztésekről, az intézmények és civil szervezetek életéről, a kunszigetiekről, a falu programjairól.
Hagyomány, hogy a 3. oldalon, épp ezen
a helyen a kunszigeti programok szerepelnek. Bízunk benne, hogy a szeptemberi Hírmondóban újra programokkal telhet meg ez
a hasáb.
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Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet alatt végzett munkáról
- B ÁBICS NORBERT Kunsziget Község Képviselő-testülete június 25-én tartott
ülést, amelyen polgármesteri beszámoló hangzott el az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést
okozó COVID-19 elnevezésű humán járvány alatti időszak tevékenységről.
A Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet nagy erőpróba elé állította Kunszigetet.
- Míg korábban a katasztrófahelyzetet, a veszélyt a szemmel
is látható és érzékelhető árvíz vagy tűz, tehát természeti csapás
okozta községünkben, addig ez évben láthatatlan ellenségként
jelent meg a koronavírus, befolyásolva feladataink megoldását
- mondta Lendvai Ivánné.
A polgármester elmondta, hogy biztosítani kellett a veszélyhelyzet időszaka alatt, vagyis a március 11. és június 17. közötti
száz napon át a település működését, ezen belül is a védelmet,
a megelőzést, az ellátó rendszerek működését, a közterületek
karbantartását, fertőtlenítését, a koronavírus elleni védőfelszerelések biztosítását. A közrend mellett biztosították az intézmények készültségét, az épületek karbantartását és a hivatal
folyamatos működését.
Rendkívül fontos feladat volt a veszélyhelyzet idején is a
gazdaság stabilitásának biztosítása. Az oktatási intézményekre
is nehéz feladatokat rótt a veszélyhelyzet, önkormányzatunk
biztosította az oktatás digitális formában történő működését.
A veszélyhelyzetről és a Kunszigetet érintő rendelkezésekről
folyamatosan tájékoztatták a lakosságot - a megváltozott helyzethez igazodva főként interneten.
- Ugyanakkor biztosítani kellett a fentieken túl a tervezett
fejlesztések megvalósítástát is - emelte ki a polgármester a tájékoztatójában. A Hírmondóban külön cikkben is foglalkozunk
ezekkel a fejlesztésekkel, amelyek kivitelezése részben a veszélyhelyzet idejére esett: a Tündérkert Bölcsőde építéséről, az
ipari park fejlesztéséről, az ipari út építéséről, valamint a többfunkciós iskolai sportudvar kialakításáról van szó.

A beszámolóban elhangzott, hogy a polgármester különös
gondot fordított a további működés gazdasági alapjainak biztosítására pályázati elszámolások, szükség esetén hiánypótlások
benyújtásával, illetve új pályázatok beadásával.
A különleges jogrend különleges felhatalmazást adott a polgármesterek számára is.
- Döntéseimet minden esetben átgondolva, az összes lehetőséget mérlegelve - különös tekintettel a veszélyhelyzetre –
hoztam meg, elősegítve és megteremtve a megoldás lehetőségét - hangzott el az ülésen. - A veszélyhelyzet ideje alatt külön
köszönöm Csapó Gábor képviselő egészségügy terén végzett
munkáját. Köszönöm a képviselő-testület tagjainak, Banga Richárdnak, Farkas Ferencnének, Tóth Róbertnek, Szalay Győzőnek,
Csapó Gábornak, Kopacsek Antalnénak konstruktív együttműködését a kommunikáció, a beszerzés, az ellátórendszerek működtetése terén. Kiemelkedő volt a közrend és közbiztonság érdekében, az egészségügyi alapellátásban, gyógyszerellátásban,
élelmiszerellátásban, a házi segítségnyújtásban, a településüzemeltetésben, oktatásban végzett munka. Köszönöm Kunsziget
község lakosságának összefogását, a közösség védelmében felvállalt felelős, fegyelmezett magatartását.
A polgármester elmondta, hogy újabb kihívás előtt állunk,
átalakultak mindennapjaink.
- Együtt kell élnünk a veszélyhelyzettel, a koronavírus járvány okozta nehézségek dacára a település életének újra kell
indulnia, újra kell szervezni a mindennapjainkat is. Fontos a
közösségi összefogás, a tudatosság, a következetesség, a takarékos, átgondolt gazdálkodás. Ehhez kívánok jó egészséget,
erőt, kitartást és sikereket - zárta gondolatait Lendvai Ivánné.

A testvérfalui látogatást 2021-re halasztották

A képviselő-testület a rendelkézésére álló információk
alapján úgy döntött, hogy 2021-re halasztja az erdélyi testvérfalu találkozót. - A mögöttünk álló 30 év történetét feldolgozzuk és a lehetőségeknek megfelelően emlékezünk, ünnepelni
2021-ben fogunk - mondta Lendvai Ivánné.

Épül az új bölcsőde a faluközpontban
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az elsődleges feladat mellett jelentős eredménynek tartom,
hogy ebben a nehéz időszakban is volt idő és energia, no meg
vállalkozó szakember, hogy a gazdaság folyamatos működésének, fennmaradásának alapját, a családok munkavállalását
elősegítő bölcsőde épüljön, még ha a tervezettnél kissé lassabb
ütemben is. Az épület falai már állnak, a készültségi foka 25
százalékos.
A 26-28 személyes bölcsőde építését a TOP–1.4.1-19GM1-2019-00003 kódszámú sikeres pályázat finanszírozása
nagyrészben biztosítja. Megvalósítása konzorciumban történik
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal. Önkormányzatunk a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a kivitelezői szerződést a vállalkozóval aláírtuk.
Öröm számunkra, hogy egyre nagyobb az igény a bölcsődére Kunszigeten. A helyi fiatal családok mellett egyre több a
Kunszigetre költöző fiatal család, és az újszülöttek száma is indokolja a bölcsőde építését.
A beruházást a lehető legrövidebb idő alatt szeretnénk megvalósítani. Az épület hasznos alapterülete közel 280 négyzetméter lesz, hozzá több terasz és játszóudvar is tartozik majd.
A bölcsőde két gyermekszobát, teakonyhát is magába foglal
majd, a játék- és heverőraktár, mellékhelyiségek, fürdőszoba és
a belépő-zsibongó helyiség mellett.

A bölcsőde jelentős TOP-támogatással épülhet meg.

A bölcsőde az utca felől és az udvarról is megközelíthető
lesz, valamint egy nyaktagban kialakítandó folyosón keresztül
az óvodába is át lehet majd menni.
A munkaterület átadása előtt a falugondoki szolgálat munkatársai elbontották a korábbi emlékparkot. A millenniumi keresztet, a trianoni emlékoszlopot és a nyárádgálfalvi kopjafát
hamarosan egy másik helyen állítjuk fel, az új emlékparkban.
Az építkezés miatt a közlekedésben bizonyosan további
korlátozásokra kell majd számítani a Kossuth téren, amely miatt a lakosság türelmét kérem.
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752 milliós költségvetést terveztünk év elején

A Szent Antal kápolna felújítása is szerepel a költségvetésben. Felvételünk a június 4-i imaórán készült. Fotó: B. N.

- L ENDVAI I VÁNNÉ -

A képviselő-testület február 10-én elfogadta a 2020-as
költségvetést 751,6 millió forintos kiadási és bevételi oldallal.
A bevételi oldalon az önkormányzatok működési célú támogatása a 2019-es mértékhez képest 1 százalékkal nőtt, ezzel
szemben a működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 százalékkal csökkent. A felhalmozási célú támogatások
mértékében a tavalyi 58 millió forint helyett idén 258 millió
forinttal számolt a testület: ennek a komoly növekedésnek az
oka a már elnyert pályázati támogatásoknak köszönhető. Ezek
közül a bölcsőde építése 251 milliós államháztartáson belülről
érkező támogatásból valósul meg, míg a Szent Antal kápolna
fejlesztésére 7,2 millió forintos támogatást kapunk.
A közhatalmi bevételek mértékét idén is ugyanakkorára
tervezte a testület, mint tavaly volt, 205 millió forintra (ezek
között szerepel a 2,5 milliós tételt jelentő gépjárműadó is, amit
viszont a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet idején elvontak az önkormányzatoktól). Hogy a 200 millióra tervezett
iparűzési adó mértékére milyen hatással lesz a vírus miatti válság, azt egyelőre nem lehet megjósolni.
A bevételi oldalnál fontos megemlíteni a szolidaritási hozzájárulást is, amely idén minden korábbinál magasabb összeget jelent: 78,7 millió forintot kell az állami költségvetésbe fizetnünk.
A kiadási oldalon jelentősen nőtt az önkormányzat működési költsége: 403 millióval tervezett a testület (ez 108 millióval
több a tavalyinál). Csökkentek a személyi juttatások (67 millió
forint), és ezzel együtt ezek munkaadókat terhelő járulékai is
(13 millió forint). A dologi kiadások mértéke 152 millió forintra
nőtt (2019-ben ez 66 millió volt). Egyéb működési célú kiadásra
az önkormányzat 169 milliót tervezett 2020-ra.
A felhalmozási célú kiadások közel azonosak a tavalyival,
de míg 2019-ben a felújításokra szánt összeg volt a nagyobb,
idén a beruházások a hangsúlyosabbak, a tervezett összeg közel 319 millió forint. Az idei beruházások között a már említett

bölcsődeépítésen és a kápolnafejlesztésen kívül ingatlanberuházás is szerepel 28 millióval, a kamerarendszer bővítése pedig
2 millióval. Az önkormányzat temetői sírhelyek felújítására 1
millió forintot tervezett februárban.
A tartalék 3 millió 47 ezer forint.
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Elkezdődött az ipari üzemek mögötti út építése

Júniusban megkezdődtek az útépítés munkái. Fotó: B. N.

- L ENDVAI I VÁNNÉ -

A TOP-1.1.1-16-GM1-2019-00008 kódszámú felhívására
Kunsziget Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott
be, amely lehetővé teszi, hogy az ipari üzemek mellett-mögött
nagy teherbírású út épüljön közvilágítással.
Az útépítés célja: gazdaságfejlesztés, a munkahelyek számának növelése, a biztonságos közlekedés biztosítása. Az út
A Rákóczi utcától a SICK
Kft. és a Geskor Kft.
mögött a Mecséri útig
épül az új út.

nyomvonala a Fő úttól a Mecséri útig vezet, a Káposztás-kerteken át. Az útfejlesztés a csapadékvíz elvezetését is magában
foglalja.
Az építési költség nettó 160 millió forint.
A koronavírus okozta veszélyhelyzet nem hátráltatta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A munka júniusban elkezdődött.
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Belső felújítás a templomban, misék a kápolnában

A felújítás során a templomhajó lábazatát is helyreállítják. Fotó: Angyal Tamás

- K UNSZIGETI HÍRMONDÓ A kunszigeti Szent Lőrinc templomot - jelentős EU-támogatásból - 2010-ben újítottuk fel, kívülről. A belső felújításra akkor
nem kerülhetett sor.

2020 májusában azonban elkezdődtek azok a munkálatok,
amelyek során a templom hajójának lábazata és a szentély is
megújul.
A felújítási munkák idején a szentmiséknek, szertartásoknak ideiglenesen a Szent Antal kápolna ad helyet.

Tájékoztató a kerítések építésének szabályozásáról
- DR . A NTAL PÉTER A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
12.§ (2) bekezdése felhatalmazza a településeket, hogy rendeletben szabályozzák a település arculatát érintő építészeti beavatkozásokat. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.
31.) önkormányzati rendeletével (TKR) gondoskodni kíván a
falukép megóvásáról. A rendelet átfogó célját annak 1. §-a tartalmazza az alábbiak szerint:
„A rendelet célja Kunsziget település elmúlt évszázadokban kialakult arculati értékeinek és a település szerkezetének megőrzése, a
kialakult hagyományok folytatása, továbbá meglévő épület felújítása,
átalakítása, új épület építése esetén az illeszkedés biztosítása a meglévő épületekhez, valamint új beépítésű területeken az egységes, élhető,
esztétikus és harmonikus környezet kialakítása.”
Az önkormányzat vezetése az elmúlt időszakban több lakóingatlan esetében érzékelte azt - különösen az új beépítésű
utcákban -, hogy sorra épülnek a kerítések, amelyek jelentős
része az önkormányzat felé történő bejelentés és megfelelő önkormányzati felügyelet nélkül valósul meg, úgy hogy azok a településképi illeszkedésnek nem minden esetben felelnek meg.

A falu arculatát - az utcaképet - a kerítések sora nemcsak befolyásolja, de meg is határozza.
A kerítés létesítése csak abban az esetben szabályos, ha azt
településképi bejelentési eljárás előzi meg, amelyet az önkormányzat felé kell megtenni. A bejelentéssel kapcsolatban az
alábbiak rögzítése szükséges: a kérelem papír alapon és elektronikusan is benyújtható, amelyhez építészeti-műszaki tervdokumentációt (rajz, műszaki és technológiai leírás) kell csatolni.
Utcai kerítés tervezéséhez egyébként a Településképi arculati kézikönyv adhat segítséget tanáccsal, jó példák bemutatásával. A kézikönyv az önkormányzat honlapján (www.kunsziget.hu) elérhető.
Végezetül felhívom az építtetők szíves figyelmét, hogy a
településképbe nem illeszkedő kerítés bejelentés nélküli létesítése esetén a fent hivatkozott településképi rendelet alapján
az önkormányzat településképi kötelezési eljárást folytat le,
amelynek eredményeként a szabálytalan kialakítású kerítés
miatt akár 1 millió forint bírság is kiszabható.
A fentiek alapján kérem, hogy amennyiben utcafronti kerítést kívánnak kialakítani, akkor ezt megelőzően minden esetben tegyenek településképi bejelentést a fent bemutatott módon az önkormányzatnak címezve.

Köszönet a véradóknak
- M AGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI S ZERVEZETE A veszélyhelyzet utolsó hetében kihelyezett véradást tartottak Kunszigeten a kultúrházban, ezúttal a szokásosnál is szigorúbb előírások betartásával.
A rendkívüli körülmények ellenére nagyon sokan jöttek el a
véradásra, hogy segítsenek embertársaikon.
Angyal Tamás, Banga Richárd, Bennárik Nicolette, Biró Gábor,
Biró Zsolt, Börzsei László, Börzseiné Varga Judit, Csányi Éva, Dániel
Viktória, Erdélyi János, Ferenczi László, Gede László, Gondár István,
Gyurkovics Richárd, Gyurkovics Veronika, Gyurkovits Péterné,

Hartai-Szűcs Vivien, Holczer Józsefné, Horváth Csaba, Horváth
Szófia, Horváth Zsolt, Horváthné Baranyai Judit, Huszár Gábor,
Keller András, Kiss Zsolt, Kovács Kitti, Kovács Mária, Krausz Csaba,
Kuller Lajos, Kuller Martin, László Edina, Lévai Imréné, Major Éva,
Nátz Róbert, Németh Erzsébet, Nyerges Dominik, Peitli András,
Sipkovitsné Köles Diána, Stankovics Antal, Szabó Bence, Szabó
Ferenc, Szalai Árpád, Szűcs Tibor, Szücs Zoltán, Szűcsné Breznotics
Erika, Tamás Krisztián, Tamásné Lévai Márta, Tánczos Krisztián,
Tilai Ákos, Tilai Imréné, Tóth Balázs, Tóthné Stoller Mária, Varga
Péterné, Vargáné Udvardi Eszter, Venesz István, Virág Balázs,
Virág Zoltán.
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„Online Ovi” a járvány idején

- F RANK GYULÁNÉ -

2020. márciusában egyik napról a másikra mindent
felülírt, átírt a hazánkban is megjelent koronavírus. Az élet
minden területét egy teljesen új helyzethez való alkalmazkodás vette át.
Óvodánk mindennapjait is teljesen felborította, ellehetetlenítette a járvány: be kellett zárnunk, s tudtuk, hogy az előre
eltervezett programjaink, projektjeink biztosan elmaradnak.
Különösen fájón érintette ez az idén elköszönő, ősztől iskolát kezdő nagycsoportos gyermekeinket, hiszen több olyan
esemény hiúsult meg, melynek átélésére már nem lesz lehetőségük. (Például a dunaszentpáli néptánctalálkozó vagy a hagyományos óvodai évzáró).
Mind a három óvodai csoportunkban a szülőkkel zárt Facebook-csoportokat hoztunk létre, hiszen hamarosan világossá
vált, hogy nem egy-két hetes bezárásról beszélünk, s hosszabb
távon ezen a módon tudunk az összes szülővel kapcsolatot tartani, kommunikálni, segítséget nyújtani számukra.
Mi, kolléganők megbeszéltük, hogy az előre eltervezett tematikus terveink alapján fogunk a szülők számára hetente ajánlásokat, ötleteket megosztani, melyekből ki-ki lehetőségeihez,
energiájához, idejéhez mérten tudja az adott heti témát gyermekével feldolgozni. Mivel minden óvónő tagja mindegyik
csoportnak, arra is ügyeltünk, hogy a nagy-középső csoportba
járó, iskolába készülő gyerekek is tagjai legyenek a nagycsoportnak, illetve természetesen azonos témahetek szerint haladtunk, folyamatosan egyeztettünk Niki nénivel. Többek között

„online” valósultak meg a következő témahetek: Húsvét, A
Föld napja, Anyák napja, Madarak, fák napja, Pünkösd.
Kolléganőim nevében is mondhatom, hogy a legnagyobb
kihívást számunkra ebben az időszakban a gyerekekkel való
személyes kontaktus, az azonnali visszacsatolás hiánya jelentette. Természetesen a feldolgozásra kerülő témák mindegyikét alapos gyűjtőmunka, otthoni barkácsolás, felkészülés előzte meg, hiszen az élő beszélgetések, közlések helyett például
olyan ismeretterjesztő kis videókat, anyagokat igyekeztünk
közzétenni, melyek a gyerekek életkorának megfelelő szinten,
valós, „minőségi” információkkal szolgáltak nekik a feldolgozott témákkal kapcsolatban.
Több szempontot is nagyon fontosnak tartottunk a tervezéseknél. Ilyen volt, hogy lehetőleg minden tevékenységterületet felöleljenek. Amiben csak lehet, követni akartuk az óvodai
rutint (persze rugalmasan kezelve azt), mivel ez a gyermekeknek biztonságot, a szülőknek pedig némi „kiszámíthatóságot”
jelent. Azzal például, hogy minden nap meséltünk, jelen voltunk a gyerekek életében. Felköszöntöttük a szülinaposainkat,
(a felnőttek közös szülinapi dala, az ajándék, és az ovistársaktól
a rajzok sem maradtak el, csak a következő találkozásig virtuálisak maradtak, ott nézegethették azokat a gyerekek).
Húsvétkor a fiúk kis videóüzenetben mondták fel a lányoknak locsolóverseiket, melynek megtanulásához segítséget is
„szereztünk” nekik.
Anyák napja alkalmából is a családok férfi tagjaival „szövetkeztünk” a meglepetés érdekében.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON >>
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„Online Ovi” a járvány idején
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A többi jeles napról sem feledkeztünk meg, melyeket egyébként is megünnepeltünk volna az oviban.
Olyan ötleteket, programokat osztottunk meg, melyek során a szülők egyedül hagyhatták a gyermeket a „technikával”,
tehermentesítette őket, felszabadult számukra egy kis idő, amikor a saját dolgukkal foglalkozhattak. Kézműves tevékenységeknél a háztartásban megtalálható anyagokra, eszközökre alapoztunk, felhívva ezzel is a figyelmet a környezettudatosság,
újrahasznosítás fontosságára. Minden héten osztottunk meg
élő videót mozgásos tornáról, iskolaelőkészítő foglalkozásról,
néptáncról, melyet egyre többen követtek.
Egyéni készség, képességfejlesztéshez is igyekeztünk rendszeresen egyszerű, akár a szülő mindennapos tevékenysége
mellett is kivitelezhető, ellenőrizhető játékos tevékenységeket
ajánlani. Az ajánlásokban is igyekeztünk differenciálni, hogy
minden kisgyermek sikerélményeket szerezhessen.
A szülők részéről kezdettől fogva nagyon jó fogadtatásra
találtunk, sok pozitív visszajelzést kaptunk fotók, kis otthoni
videófelvételek, szöveges üzenetek formájában, melyek mind
azt igazolták, hogy amit elterveztünk és végrehajtottunk, jó az.
Felhívásunkra az otthonról beküldött fotókból még a föld napja

alkalmából tervezett plakátunk is elkészülhetett, ezt a 6. oldalon olvasóink is megtekinthetik.

Ezúton is szeretném nagyon megköszönni
kolléganőim és a magam nevében a szülők, s általuk a gyerekek hozzáállását,
kitartását, türelmét, melyet az online
óvoda alatt tanúsítottak!

Az eltelt idő talán elegendő volt arra, hogy a gyermekek is
feldolgozzák, valami nincs rendben, sok minden megváltozott
a környezetükben. Ez mindenkinek okozott valamilyen hátrányt, kellemetlenséget, nyilván nekik is. Azonban ügyesen és
gyorsan alkalmazkodtak az új szituációhoz. És ki tudja, maga
a tudat, hogy most jó ideig egy szigorúbb, szabályokkal teli, fegyelmezettebb légkör uralkodott a mindennapokban, hosszabb
távon, szocioemocionális téren még előnyükre is válhat.
Augusztusban, ha nem is hagyományos évzáró formájában,
de nyilván valamilyen módon elbúcsúztatjuk majd iskolát kezdő gyermekeinket, melynek időpontjáról időben tájékoztatjuk
majd az érintett szülőket!

Elűzték a telet és vidáman farsangoltak az óvodások februárban
- F ARKAS F ERENCNÉ -

Zsuzsanna napján télűzés volt az óvodában, Bálint napján
farsangi mulatságot tartottunk.
A Tündérvár Óvodában Zsuzsanna napján elűztük a telet
a nagycsoportosokkal. A hagyománya a középkorba nyúlik
vissza, amikor az emberek úgy tartották, hogy ártó szellemek,
boszorkányok kelnek életre, ellenük pedig nagy zajjal kell fellépni. Nos, óvodásaink segítettek abban, hogy a tél ne tartson
sokáig: mindenféle hangszerekkel igyekeztek elűzni a telet az
óvoda udvarán.
Február 8-án iskolanyitogató foglalkozás keretében nyílt tanítási órákon vettek részt - szüleikkel együtt - az iskolába készülő nagycsoportosok.
Február 14-én tartotta hagyományos farsangi jelmezbálját
az óvoda, ahol mindenki különböző maskarákba bújt. A jó hangulatú jelmezes felvonulás tánc és mókás feladatok sora követte mindhárom csoportban.
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Iskolai hírek a digitális oktatás idején

WWW . KUNSZIGETISKOLA . HU

-

Tanévzáró kicsit másképpen

Június 1-12-ig iskolánk délelőttönként négyórás ügyeletet
biztosított, melyen öt tanuló vett részt. Az étkezést csak három
tanuló vette igénybe, a többiek, a befizetett étkezési díjakat, a
titkárságon kapták vissza.”

Bezártuk a 2019-2020-as tanévet! Nem ilyen forgatókönyvet
gondoltunk el, de a március megváltoztatta mindannyiunk életét és elképzelését. Ebben a tanévben meg kellett ismerkednünk
a digitális tantermen kívüli oktatással. Erre senki nem volt felkészülve, sem pedagógus, sem diák sem szülő, de megoldottuk! Nálunk így kezdődött:
„Március 16-tól az oktatás digitális tanrendben zajlott tovább. Ez egy történelmi fordulópont volt az életünkben. Iskolánkban Facebook csoportokat hoztunk létre, melynek keretén
belül minden osztály saját csoportjában, órarend szerint kapta
meg az aznapi feladatokat, melyeket megjelölt határidőre viszsza is kellett csatolniuk. Mind a pedagógusok, mind a szülők
számára nagy feladat volt a megfelelő oktatási feladatokat,
megfelelő kommunikációs platformon közvetítve megtalálni,
megérteni. Nagy türelmet igényelt ez mindenkitől. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy tantestületünk jól vizsgázott. A
gyermekek szépen követték a tananyagot, bármikor kérdezhettek, segítséget kaptak, akár egyéni formában, akár csoportos,
online óra keretében. Sok szülőnek okozott problémát a tananyag elérése, letöltése, a megfelelő eszközök használata. De
nekik is meg tudtuk adni a segítséget és az idő haladtával, jól
tudták követni gyermekük munkáját. Több probléma volt a
felső tagozatban, ahol néhány tanuló nem vette elég komolyan
a munkát és sorozatos figyelmeztetések ellenére is csak alkalmanként kapcsolódtak be az „órákba”. Itt többféle módszerrel
próbáltuk motiválni ezeket a tanulókat. Tapasztalatok alapján
a gyermekeknek hiányzott az iskola, de többüknek jót tett az
ideiglenes oktatási forma. Önállóságra, nagyobb odafigyelésre
tanította őket. Szülői segítséggel lesz, akinél jobb év végi eredmények is születtek.
Kollégáinknak sokkal több feladattal járt a digitális oktatás.
Egy-egy órára sokkal többet kellett készülni, a megfelelő platformokon az órákat össze kellett állítani. Nehezebb volt a viszszaküldött munkák ellenőrzése, javítása. Több dokumentációt
is igényelt ez a fajta oktatás.

A leendő első osztályosok beiratkozása is online formában
történt meg, ugyanakkor örömünkre szolgált, hogy 34 gyermeknek választották szüleik a mi iskolánkat. Így fenntartói engedéllyel a 2020/2021-es tanévben is két első osztályt tudunk
indítani.
Persze a tanév nem csak digitális oktatásból állt, nagyon sok
szép bizonyítvány és oklevél talált gazdára a tanévben.
Kitűnő eredményt értek el a tanévben: az 1/A-ból Kelemen
Zsófi, Kelemen Blanka, Németh Linett, Pándorfalvi Áron és Szenftner Maja Ágnes, az 1/B-ből Antal Gréta, Fajkusz Balázs, Gál Botond, Kegyes Tibor, Mervó Lilla Mara, Meszlényi Dóra, Meszlényi
Zsófia, Szabó Csenge, Szuchy Benedek, Szücs Izabell, Tóth Hanna,
a 2. osztályból Fülöp Lara, Gede Emma Anna, Kovács Viktória Annabell, Kungl Mihály, Mujzer Liliána és Tamás Zoé, a 3. osztályból
Borbély Amira Márta, Bugár Benett, Kasznár Olivér, Kovács Dalma,
Kuller Jázmin, Németh Amira, Tamás Emese, Varga Viktória és Viland Emma, a 4. osztályból pedig Antal Dóra, Kungl Anna, Kuller Adrián és Mervó Levente. Jeles tanulók: Fekete Ádám, Gál Zoé,
Kalmár Alíz, Németh Linda, Rácz Bálint András és Tamás Zalán
(1/A osztályos tanulók), Németh Erik, Széll Bence, Tóth-Horváth
Lili, Pusztai Mara és Póta Kristóf (2. o.), Bodor Luca Hanna és Tóth
Bendegúz (3. o.), Gessner Mike, Farkas Adél, Lévai Lili és Vogl Réka
(4. o.), Pusztai Samu (5. o.), Szalai Sarolta és Szücs Dorina (6. o.),
valamint Gerzsabek Dominik (7. o.).
Eljött a nyár, a vakáció! Kívánunk mindannyiunknak vidám
nyarat, pihenést, feltöltődést! Sokan jelentkeztek a hagyományos napközis táborokba is, melyek június 29-től július 31-ig
tartanak hetes turnusokban.

Iskolánk hagyományaihoz híven idén is megszervezete az őszi
sportnapot. Ezúttal Tatabányára utaztunk, ahol látogatást tettünk a
Szabadtéri Bányászati Múzeumban. A nemzetközi vonatkozásban is
egyedülálló kiállítóhelyen egy régi bányaüzem teljes épületegyüttesével
ismerkedhettünk meg, amely berendezett irodákkal, szabadtéri
gépbemutatóval és a bejárható bányatérség segítségével idézi meg a
szénbányászatot. A gyerekek tetszését a régi iskola nyerte el leginkább,
ahol két, a kornak megfelelően berendezett osztálytermet mutatnak be: itt
a gyerekek még azt is kipróbálhatták, milyen nehéz is lehetett régen tollal
és tintával írni.

Minden évben csatlakozunk az Európai Diáksport Nap kihíváshoz
iskolai szinten. Az ebéd utáni időt „töltésfutással” kezdtük, majd játékos
sportversenyekkel folytattuk a pályán. A mindig vidám, mozgalmas napot
a gyerekek nagyon várjak minden évben, annak ellenére, hogy sokat kell
mozogni, de más, mint a testnevelés órák.

Szeretnénk megköszönni a kedves szülők segítségét, kitartását és türelmét,
nélkülük nem sikerült volna a tantermen
kívüli oktatás!
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Lezárult a 2019/20-as tanév az iskolában

Tanulóink alkotásai eredményesen szerepeltek az országos
képzőművészeti pályázaton.

Egyik utolsó közös programunk volt a tanév során az iskolai farsangi bál.
Képünkön a 2. osztályosok pingvintánca.

Nyolcadikosok búcsúztatása hagyományainktól kicsit eltérően

tik meg a következő tanévet. Egy tanuló a győri Révai Gimnáziumban, öt diák ötévfolyamos szakgimnáziumban, hárman
pedig szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat ősztől.
Kívánunk végzőseinknek további sok sikert új iskolájukban!

Az idei ballagás más volt, hiába terveztük februárban a
szokásos szerenádot, bankettet, az ünnepélyt, még nem gondoltuk, hogy a március mindent megváltoztat. Gondolni sem
mertük, hogy 2020 márciusában megváltozik a világ, amihez
mindenkinek igazodnia kellett. Bíztunk benne, hogy júniusra
helyre áll a rend, és iskolánk hagyományaihoz híven tarthatjuk
meg évzáró és ballagási ünnepélyünket, ám sajnos nem így történt. A veszélyhelyzet előírásait betartva családtagok, barátok,
rokonok és a tanulótársak nélkül, szűk körben adtuk át végzőseinknek általános iskolai bizonyítványaikat. Strobl Rebeka
társai nevében megköszönte tanáraiknak az elmúlt évek gondoskodását, nevelését, munkáját és jóságát. Hozmány Laura és
Kovács Levente az iskola tanuló ifjúsága nevében köszöntek el és
vették át az iskolazászlót a ballagóktól. Pár percben felidéztük
azt a sok-sok emléket, versenyeket, kirándulásokat, farsangi
bálokat, osztálybulikat, melyeket közösen éltünk át. Osztályfőnökük, polgármester asszony és az intézményvezető asszony
útravaló gondolatai után nyolcadikosaink aláírták az iskola
vendégkönyvét, nyomot hagyva az elmúlt nyolc év emlékére.
Örömünkre szolgált, hogy mindannyian sikeres felvételi
után az általuk megjelölt középfokú intézményekben kezdhe-

Országos Honismereti Tanulmányi Verseny

Iskolánkban továbbra is fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, melynek keretében ebben az évben is több tanulónk
nevezett az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyre.
A 4 forduló során, Magyarországgal kapcsolatos feladatokat
kaptak a gyerekek, melyek kutató munkát igényeltek. Nagyon
szép eredmények születtek, melynek jutalmait a napokban postázták intézményünkbe. A negyedikesek között Farkas Adél,
Gessner Mike, Kungl Anna, Kuller Adrián, Lévai Lili és Vogl
Réka 1., Antal Dóra 4.; az ötödikesek között Bélavári Anna 5.,
Rózsa Szabina 7., a hatodikosok közül Bekő Alíz Lilla 4., Csala Zoltán Máté 6., Rebenek Máté 21., Rigla Zoltán 4., Szabó Viktor 19.,
Széll Balázs 8., Varga Gábor 4., a hetedikesek közül pedig Kovács
Levente 12., Szücs Viktória 9., Tóth Olívia 5., Venesz Dániel pedig
1. helyet ért el az országos versenyen.
Felkészítő tanárok: Boros-Kőműves Erika, Varga Péterné
Gratulálunk nyerteseinknek, további jó versenyzést kívánunk Nekik!
Büszkék vagyunk tanulóinkra és kollégáinkra!

Szűk körben búcsúztak el a végzősök az iskolától.
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Elkészült a sportudvar az iskola mögött

A sportudvaron kosárlabdázni, focizni is lehet, a kép középén az ülőfal és fűszernövénykert látható. Fotó: B. N.

- L ENDVAI I VÁNNÉ -

A XXI. századi követelményeknek megfelelő többfunkciós sportudvar épült az iskola mögötti udvarban.
2018 szeptemberére készült el – részben pályázati támogatásból, részben jelentős önrészből – az iskola épületének energetikai felújítása, amely egy sor további felújítást, átalakítást is
magával hozott az épületen belül (vízvezeték, elektromos hálózat, burkolás, festés stb.). Folytatva a felújítások folyamatát, az

iskola udvarára - ugyancsak részbeni pályázati támogatásból
- az elmúlt időszakban kerülhetett sor.
Első ütemben a BM közel 6 millió forintos támogatásával
decemberre elkészült a műfüves pálya. Második ütemben gumiborítású pályák, ülőfal, fűszernövénykert és sporteszközök
kerülnek az udvarra – ennek megvalósulását újabb, 4,8 millió
forintos pályázati részösszeg segíti, az „Egészségünkért” közösségi funkciókat ellátó kunszigeti tér című nyertes pályázat.
Az udvar felújításának teljes költsége 23 millió forint.

A Manóvár hetekre a DigiManóba költözött

- T ÓTHNÉ S ZALAI VERONIKA -

A Manóvár Családi Bölcsődében február 21-én megtartottuk hagyományos farsangi mulatságunkat, mely vidámsággal
és tánccal töltötte meg csoportszobánkat. Igyekeztünk környezetünket is hangulatossá tenni a sok színes krepp papírral és
kartonból készített színes álarcokkal. Ezúton szeretném a szülőknek megköszönni, hogy gyermekeik számára jelmezt biztosítottak és általuk hozott finomságokkal emelték mulatságunk
színvonalát.
A Manóvár Családi Bölcsőde első kerek évfordulójához érkezett, 10 éve nyitotta meg kapuit a kunszigeti kisgyermekek
előtt. Ezen időszak alatt 203 kisgyermeket láttunk el, így segítve családjukat, az édesanyák mihamarabbi munkába állását.
Szeretettel gondolok az első csoportunkra, ők ma már hatodik
osztályos tanulók! Szerettünk volna ezen alkalomból ünnepelni
a most hozzánk járó kisgyermekekkel, de sajnos áprilisban a
rendkívüli szünet idejére esett az évforduló, amit a nyár folyamán bizonyosan bepótolunk majd!
A koronavírus miatt hozott intézkedéseket a kisgyermekek
is nehezen élték meg. Felborult addigi életritmusuk, napirendjük, melynek kiemelt szerepe van egy kisgyermek életében. A
családban kialakult bizonytalanság érzését rögtön érzékelik és

ezáltal biztonságérzetük sérülhet, mely kihathat viselkedésükre, magatartásukra. Ezt a feszültséget igyekeztünk csökkenteni
a digitális foglalkozás lehetőségével, a DigiManó nevű csoportunk heteken keresztül volt kapcsolat a kisgyermekek, családjuk és köztünk. A kicsik egy idő után megszokták a virtuális
világot, mely által nem idegenedtünk el egymástól. A rendkívüli szünet idejére esett több ünnep is, melyekre digitális foglalkozás által készültünk: húsvéti ünnepkört körül jártuk és
köszöntöttük az édesanyákat egy közös tulipán hajtogatással.
Szeretném megköszönni a szülőknek a DigiManóban való aktív, vidám részvételt, igazán nagy örömömre szolgált a folyamatos jó hangulatban töltött digitális foglalkozások ideje.
A bölcsődék újra nyitásával remélhetőleg sok családnál
visszaáll életritmusuk és a kisgyermekek is visszatalálnak a
megszokott hétköznapokhoz. A koronavírus miatt folyamatosan fertőtlenítjük intézményünket, a kicsiket tanítjuk az alapos
kézhigiéniára, zsebkendő használatára, az előírt szabályzásokat betartjuk. Remélhetőleg a veszélyhelyzet megszűnése után
meg tudjuk tartani majd az elmaradt Győri Vaskakas Bábszínház Aprók Színháza által tervezett előadásokat is, melyek időpontjáról későbbiekben aktuálisan tájékoztatni fogjuk a kisgyermekes családokat.
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Emlékezetes hónapok vannak a kunszigeti fiatalok mögött
- J AGADICS Á RMIN -

szajelzést és a nagy érdeklődést.
Novemberben nagy kihagyás után ismét megrendeztük a
Krajcárlicit című vetélkedőt, közel 30 fő részvételével.
Decemberben a Mikulást segítettük, majd a nyári labdarúgó
tornánk sikerein felbuzdulva télen megismételtük a rendezvényt a tornacsarnokban. Tíz csapat
és közel 100 fő vett részt a tornán.
Idén rendeztünk ismét egy Krajcárlicitet, és még a veszélyhelyzet
kihirdetése előtt egy újabb konzolos
játékbajnokságot.
Az otthon töltött heteket is igyekeztünk aktívan tölteni. Húsvétkor
a fiúk virtuális locsolást szerveztek,
aminek keretében tucatnyian mondtunk otthonról locsolóverset.
Áprilisban egy online szelektíves versenyt hirdettünk meg, ami
szintén nagy sikert ért el.
Anyák napján ugyancsak tizenketten vettünk részt egy közös videó elkészítésében.
Májusban részt vettünk a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület virágültetésében.
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolával és Kunsziget
Község Önkormányzatával folyaTuncsik Tamara műanyag kupakokból
matosan konzultálunk a helyi ifjúkészített pályamunkájával.
ságot érintő feladatokról, illetve témákról.

Kunsziget Község Ifjúságának Érdekegyeztető Fóruma
2008 óta működik, az elmúlt másfél évben kiemelkedő aktivitással hívhatta fel magára a figyelmet.
Számos programunk volt hagyományteremtő, kulturális és közösségépítő céllal. 2019 áprilisában
megszerveztük első konzolos játékbajnokságunkat, amelyen közel 30
fiatal vett részt.
A tavasz folyamán számtalanszor éneklős és improvizációs délutánokat tartottunk, többször társasjátékoztunk. Az ilyen délutánok
nyitottak, ezért többször felnőttek,
szülők is csatlakoztak játszani legalább egy kör erejéig.
A nyáron megszerveztük első
kispályás labdarúgó bajnokságunkat, ahol közel 60 fő részt vett. Két
kunszigeti csapatunk mellett bősárkányi, mosonszentmiklósi, győri,
győrszemerei, péri csapat is az
első helyre törekedett, a kunszigeti „Reuma United” büntetőpárbaj
után nyerte meg a tornát.
Még a nyáron újraszerveztük
a helyi színjátszó társulatot. Négy
alkalommal színpadra állított Erős
János nagy sikernek örvend, ezúton
is köszönjük a rengeteg pozitív visz-

Facebook-csoportban ismerhetjük meg Kunsziget múltját

A Tócsa előtt három fiatalember áll: jobb oldalon Csapó Antal, bal oldalon Pintér Antal. (A fotó Csapó Jánostól származik.)

- B ÁBICS NORBERT -

Április végén indult a Facebookon egy csoport, amelynek
célja régi (2000 előtti) kunszigeti képeken, dokumentumokon
keresztül idézzük fel falunk közeli, vagy akár nagyon távoli
múltját.
Mára több mint hatszáz tagja van a Kunsziget Anno nevű
Facebook-csoportnak.
Nagyon sok kép került elő a tagok családi fotóalbumaiból.

Az emlékek zöme csoportkép, de vannak családi fotók, egyesületi felvételek is. Régi szüreti napi fényképeket mellett elsőáldozásról, iskolai eseményekről, focimeccsekről, kézilabda
mérkőzésekről és színi előadásokról is vannak már képek a
csoportban.
Érdekes látni a régi épületeket, utcarészleteket is.
A mai Duna utca elején egykor egy állóvíz terült el, a Tócsa.
Mi, fiatalabbak legfeljebb hallhattunk róla, de egy fotónak köszönhetően láthattuk is ezt a területet, ahol ma házak állnak.
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Búcsú Szalai Bélánétól
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

1990-ban felismerve a határon túl élő magyarság segítésének fontosságát, azzal a kéréssel kereste fel a kunszigeti családokat, hogy 17 Erdélyből érkező diák számára biztosítsanak
vendéglátást. Ez lett az idén immár harmincéves testvértelepülési kapcsolat alapja.
1992-ben, gondolva az idősödő emberekre, a Szigetgyöngye
nyugdíjas klub egyik alapítója lett, és évtizedeken át vezette
a klubot. Gondosan összeállított programok lehetőséget adtak Magyarország értékeinek megismerésére. Törekedett arra, hogy a generációk
együtt legyenek. A „Nagyanyó mesél” című
térségei mesemondó és anekdotamondó rendezvényt az országon elsőként Kunszigeten valósította meg. Életre hívta az énekkart, hogy méltó
legyen az ünnep és a búcsúzás is.
„Tisztelt Tusi! Évtizedeken át végzett példaértékű, áldozatos munkádat köszönjük!” - áll
Kunsziget Község Önkormányzatának búcsúzásában.
Szalai Béláné állandó szerzője volt a Kunszigeti Hírmondónak is. Nemcsak a nyugdíjas
klub rendezvényeiről adott hírt rendszeresen,
de falutörténeti jelentőségű riportokat is készített, egyik legjelentősebb munkája az 1956-os
forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján
készült számunk volt, amit ő írt és részben szerkesztett. A Hírmondóról azt tartotta, hogy nem
csak magunknak, a jelennek írjuk, hanem sokkal
inkább a jövőnek.

Drága Tusi
....nincsenek szavak, csak könnyek és szomorúság. Feltörő emlékek, képek az elmúlt évekből, amit értünk nyugdíjasokért tettél. Szüleinkért, akik a munkában megfáradt évek után örömmel mentek a
nyugdíjas klubba. Abba a közösségbe aminek egyik alapítója és vezetője voltál. Pontos, megbízható, maximalista és nagyon jóságos.
Kereshettünk éjjel nappal, türelmeddel, szereteteddel visszaélve, sokszor önző módon. Rád bízhattuk magunkat, tudtuk, hogy jó kezekben
vagyunk. Talán a második családod
voltunk.
Lehetetlen felsorolni a sok sok
közös élményt. A foglalkozásokat a
fantasztikus előadásokat, a kirándulásokat.
A betegségek alatt kicsit magunkra maradtunk. Vártuk a csodát, hogy egyszer csak jössz, aztán
minden megy tovább mint régen.
De a szomorú valóság más. Felfoghatatlan. Már semmi nem lesz
olyan mint Veled volt. Pótolhatatlan vagy, a klub is más lesz nélküled.
Nem lesz olyan tökéletes, néha
megakadunk, bizonytalankodunk,
de ez ad erőt ahhoz, hogy méltón vigyük tovább munkádat.
Tiszta szívvel, őrizve emléked:
A SZIGETGYÖNGYE NYUGDÍJAS KLUB ÉS
AZ ÉNEKKAR TAGJAI

A Szigetgyöngye nyugdíjas klub vendége volt március 9-én Lendvai Ivánné polgármester. A klubtagok betekintést kaptak, hogy Kunsziget
milyen tevékenységei, intézkedései miatt nyerte el többször is az idősbarát önkormányzat díjat. A vendégek alaposabban megismerhették
a komplex falufejlesztés jelentését is. Fotó: B. N.
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Idén is megmérettettek a kunszigeti borok

Felvételünkön az idei borverseny díjazottjainak egy része (balról): Szabó Tivadar, Szalai Huba (Szalai Árpád képviseletében),
Biró Zsolt, Szalai Vince, Nagy Ferenc zsűritag, Tóth Róbert, Farkas Ferenc, Nagy Géza zsűrielnök, Szalai Béla (Szalai Béláné
képviseletében), Tóth István, Gutléber Zoltánné, Horváth Gyula zsűritag, Németh Csaba és Lendvai Ivánné polgármester. Fotó: B. N.

- B ÁBICS NORBERT -

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 1993 óta minden évben megrendezi a Kunszigeti Borversenyt. Noha Kunsziget
nem kifejezetten bortermelő vidék, mégis sokan foglalkoznak
szívesen a szőlővel, a borral. Kunszigeten és nem Kunszigeten
termett szőlőkből készült vörös- és fehérborok versenyeztek a
február végén az óvoda éttermében rendezett versenyen, amit

ezúttal már az egyesület új vezetői szerveztek.
Ezúton köszönjük a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület korábbi elnökének, Csiszár Imrének és korábbi gazdasági vezetőjének, Dobrádi Zoltánnénak az egyesületben a falunkért végzett
munkáját.
A rendezvényhez ezúttal is kapcsolódott pogácsasütő verseny, mindkét verseny indulói ajándékot kaptak.

Virágokkal telt meg ismét a falu központja

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület - ahogy az elmúlt években - idén is virágosítási programot szervezett. Májusban az
enyhítő rendelkezésnek köszönhetően immár lehetőség nyílt

arra, hogy közösségi összefogás keretében virágokat ültessünk
a falu központjában. Az akcióban sokan részt vettek, idősebbek
és fiatalok is, mindannyiuknak köszönjük a munkát.
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Dédszüleink rokonait, barátait sem kímélte a járvány száz éve
- B ÁBICS NORBERT -

Vannak, akik úgy gondolják, őket nem éri el úgysem
ez az egész koronavírus. Meg
különben is, nem a fővárosban
élünk. Száz éve volt egy, a maihoz nagyon hasonlító járvány,
a spanyolnátha. Talán mindenkinek közelebbi lesz az egész
történet, ha csak időben utazunk vissza száz évet, a helyszín Kunsziget és Öttevény
marad.

Szomorú bejegyzés az anyakönyvben: 1918. december 12-én egy 13 éves kunszigeti lány spanyolnátha miatt
veszítette életét.

Utánanéztem az interneten is elérhető halotti anyakönyvben néhány adatnak: kifejezetten azt kerestem, hogy 1915 és
1921 között miben haltak meg az emberek, és mit jelentett a
spanyolnátha 1918-as megjelenése Öttevényen és Kunszigeten
(közös volt ekkor a két falu anyakönyve).
1915. január 1. és 1921. december 31. között a két faluban
összesen 431 ember halt meg különféle okok miatt. Közvetlenül az első világháború miatt (lőtt seb, hősi halál) 29, különféle
balesetek miatt 12 fő veszített az életét.
Ebben a korban még messze nem tartott ott az orvostudomány, mint ma. 120 kisgyerek nem érte meg a 3. életévét, túlnyomó többségük ma kezelhető lenne. 88 idős ember halálának
okaként aggkori végelgyengülés szerepel az anyakönyvben.
38, többnyire 10 év alatti gyerek életének végét jelentette egyegy olyan betegség, amit ma már csak hírből ismerünk, ugyanis védőoltást kapunk ellenük gyerekként: vörheny (skarlát),
kanyaró és torokgyík (diftéria). A tbc (tüdőgümőkór, tüdőbaj)
áldozatainak száma 68, életkoruk 1 évestől a 68 évesig terjedt a
vizsgált években.
Sokan a koronavírust a spanyolnáthához hasonlítják a tünetek miatt. Száz éve a spanyolnátha (valójában egy A típusú
influenzavírus) szövődményeként tüdőgyulladás alakult ki,
és ez sokak halálához vezetett – akárcsak most. Ahhoz, hogy
a spanyolnátha a feltételezések szerint az akkori emberiség 20
százalékát megfertőzte, nagyban hozzájárulhatott a világ minden tájáról érkező katonák mozgása (ne felejtsük el, az első világháború vége felé jártunk akkor).
A spanyolnátha 1918 tavaszán bukkant fel először, ekkor
még nem járt sok halálos áldozattal. Fél évvel később, 1918
őszén, már igen: három jeles irodalmár is meghalt 1918-19 telén, Kaffka Margit író és Guillaume Apollinaire költő 38, Ady Endre
költő 41 évet élt. 1922-ben pedig szintén a járvány áldozata lett
IV. Károly magyar király.
Öttevényen és Kunszigeten konkrétan a spanyolnátha öt
embernél szerepel a halál okaként, ők 1918. október 15. és december 12. között haltak meg; a legfiatalabb áldozat egy 13 éves
kunszigeti lány, a legidősebb egy 41 éves öttevényi férfi volt.
1918 utolsó három hónapjában a halottak 33 %-a spanyolnátha
áldozata lett.
Mivel a spanyolnátha gyakran vezetett tüdőgyulladáshoz
(akárcsak a koronavírus), megnéztem azt is, hogy a tüdőgyulladás (régies nevén tüdőlob) hány esetben okozott halált a két
faluban a vizsgált időszakban.
1915. január 1. és 1918. október 15. között 10 ember halt
meg tüdőgyulladásban, 1918. október 15. és 1920. november
7. között a tüdőgyulladás miatt elhunytak száma 20 fő (ebbe
beleszámoltam a spanyolnáthát is). Az adatok alapján 1920
tavaszán érhette el a spanyolnátha egy újabb, a korábbinál is
tragikusabb hulláma Öttevényt és Kunszigetet. 1920 első hat

hónapjában a halottak 20 százaléka tüdőgyulladás miatt halt
meg. Ráadásul amíg más években az áldozatok kivétel nélkül
5 év alattiak vagy 55 év felettiek voltak, az 1920-as halottak között van 16, 22, 44 és 53 éves is - ez is arra utal, hogy nem átlagos
betegségről lehetett szó esetükben.
Az áldozatok a nagyszüleink, dédszüleink között éltek: ismerték egymást, lehet, hogy barátok is voltak, lehet, hogy a rokonaik - vagyis a kedves olvasó rokonai is.
Elképzelhető még az is, hogy azoknak az időseknek a halálához is köze lehetett a spanyolnáthának, akiknél a bejegyzésben a halál okaként az aggkori végelgyengülés szerepel.
A világ azóta – átvitt értelemben – kisebb lett. Gondoljunk
bele: pár hete, hónapja még nem okozott gondot Kínába, Olaszországba utazni, akár munka, akár kikapcsolódás céljából.
Még nagyobb tehát a veszély, mint száz éve volt, amikor túl
sok idegen katona azért nem volt jelen falvainkban.
Száz éve alig több, mint két év alatt 20 kunszigeti és öttevényi ember halt meg egy, a maihoz nagyon hasonló betegségben.
Ma hiába fejlettebb az orvostudomány, úgy tűnik, az ilyen
járványok ellen továbbra is tehetetlen.

Vágott virág, virágcsokor
és koszorú rendelésre elérhető:
KUNSZIGET, JÓZSEF ATTILA UTCA 24.
A megrendeléseket 3 napos határidővel
minden nap leadhatják
(hétvégén is) 8-21 óráig:
nikolett.mozes@gmail.com
+36/20/984-55-73
facebook.com/flowerupviragok
RÁCZNÉ M. NIKOLETT
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EB-ezüst a világcsúcsok mellé

Angyal Zsófia a felső sorban, balról a negyedik.
Fotó: indoor-rowing.cz

- B ÁBICS NORBERT -

Angyal Zsófia a prágai ergométeres EB-n csapatban ezüstérmes lett januárban. Korábban felállított világcsúcsai közül
három még most is életben van.
A kunszigeti Angyal Zsófia a GYAC evezős szakosztályának a versenyzője másfél éve. Zsófi korábban más sportokat is
kipróbált - kézilabdázott, úszott -, most azonban tanulmányai
mellett főként az evezésre koncentrál.
Idén januárban Prágában rendezték az ergométeres Európa-Bajnokságot, ahol Zsófi kategóriájában csapatváltóban második, egyéniben pedig 14. helyen végzett.
- Mi az az ergométer, és mi köze van az evezéshez?
- Ez az evezés szimulátora. Mivel télen az időjárás miatt
nem tudnánk a szabadban, a vízen edzeni, erre találták ki ezt a
gépet. A versenyző egy mozgó sínre rögzített ülésen foglal helyet (akárcsak az evezésnél), és egy kart húz, amelyet egy lánc
tart állítható ellenállással. A húzás ereje, a gép ellenállása, és
a versenyző testsúlya alapján a gép kiszámolja, hogy mekkora
sebességgel haladna a versenyző, ha nem a gépen, hanem a vízen végezné a gyakorlatot.
- Mekkora „virtuális távolságon” zajlott a prágai verseny?
- Kétezer méter volt az egyéni verseny, a váltó pedig 4x500
méter volt.
- Mekkora mezőnye volt az Európa-Bajnokságnak?
- Harminc fő vett részt az én kategóriámban, az U17 Women
kategóriában. Magyarok, csehek, írek, angolok, ukránok, sváj-

ciak, osztrákok is voltak a versenyen az U17 Woman kategóriában - több más ország képviselői mellett.
- Mikortól tudtok általában a vízre menni?
- Az időjárástól függ. Idén már februárban is kint voltunk
néhány alkalommal a Mosoni-Dunán, Győrben. Aztán jött a veszélyhelyzet, amikor otthon edzettünk. Sajnos az otthoni edzés
nem volt, nem is lehetett olyan, mint ha csapatban, vízen edzenénk. De most már újra tudunk a szabadban edzeni. A tanév
idején napi egy edzésünk volt, azóta naponta kétszer edzünk.
- Milyen eredményeid vannak még az ergométeres versenyeken?
- A 2019-es diákolimpián 1. helyen végeztem, az idén március elején rendezett diákolimpián pedig 2. lettem. Ezekre nagyon
büszke vagyok. Már nagyon készülök az idei további megmérettetésre is. A 13-14 éves lány kategóriában 10 kilométeren, 6
kilométeren és 60 percen jelenleg is én tartom a világrekordot.
Korábban az 1 perces világcsúcs is az enyém volt ebben a kategóriában, de ezt egy ausztrál versenyző azóta megdöntötte.
- Ha a „szimulációban” ilyen sikeres vagy, akkor biztosan a vízen
is vannak remek eredményed.
- Női serdülő 8-asban harmadik helyen végeztünk a 2019es országos bajnokságban, a Velencei-tavon. Ősszel Zágrábban
ugyancsak serdülő 8-asban az Eights on Sava nevű nemzetközi
versenyen 1. helyen végeztük. Ennek a versenynek az érdekessége az volt, hogy a Száván árral szemben kellett evezni. Idén
Csepelen, Szegeden is lesz versenyünk. Bízom benne, hogy
semmi nem jön közbe, a versenyeket megtartják, és jól is sikerülnek számomra ezek.
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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; 20.46. Szombaton: 4.47;
6.01; 7.07; 9.56; 12.47; 13.54; 14.36; 16.41; 17.51;
19.52; 20.45. Vasárnap 4.47; 7.46; 10.16; 12.47;
16.41; 17.51; 20.45.
Győrből Kunszigetre: hétfőtől péntekig: 5.20;
6.05; 6.35; 7.20; 8.30; 11.00; 12.55; 13.55; 14.30;
14.55; 16.40; 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.
EGÉSZSÉGHÁZ
Petőfi tér 14.
Orvosi rendelő
Telefon: (96) 495-029
Dr. Póda István rendelési ideje: hétfőn 8:00-tól
11:00-ig, kedden 8:30-tól 11:30-ig, szerdán 12:30tól 16:00-ig, csütörtökön 8:30-tól 11:30-ig, pénteken 10:00-tól 13:00-ig. Tel.: (30) 278-9221. Ápoló
Némethné Frank Tímea, tel.: (20) 428-6103.
Gyógyszertár
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től 11 óráig,
kedden 9-től 11 óráig, szerdán 14:30-tól
15:30-ig, csütörtökön 9-től 11 óráig, pénteken pedig 10-től 11 óráig.
Védőnői szolgálat
Rammné Domján Katalin védőnő. Csecsemő
tanácsadás hétfőn 8-10, kedden 8-11 óráig. Várandós és nővédelmi tanácsadás szerdán és pénteken 8-9 óráig. Tel.: (20) 441-1353.
Családgondozás
Molnár Veronika fogadási ideje csütörtök 9-11
óráig. Tel.: (20) 574-2283.
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Anyakönyvi hírek
Születések

GROZINGER MARCELL
anyja neve: Bánfalvi Marietta
2020. 01. 15.
BENEDEK KRISTÓF
anyja neve: Kósa Brigitta
2020. 02. 17.
BOGNÁR MILÁN
anyja neve: Oláh Edina
2020. 02. 25.

TÓTH ELIZABET ZSUZSANNA
anyja neve: Tóth Anikó
2020. 05. 05.
BIRÓ BENDEGÚZ
anyja neve: dr. Zalavári Viktória
2020. 05. 07.
FAZEKAS HANNA
anyja neve: Kovács Krisztina
2020. 05. 22.
SZABÓ ZALÁN
anyja neve: Venesz Zsófia
2020. 06. 03.

SZENT LŐRINC RK. TEMPLOM
Petőfi tér
Szentmisék január 1-től péntekenként 18 órakor és szombatonként 18 órakor - ideiglenesen
a Szent Antal kápolnában. otteveny.plebania.hu

Köszönetnyilvánítás

MANÓVÁR CSALÁDI BÖLCSŐDE
Petőfi tér 14. Telefon: (96)582-028, 20/315-75-17
TÜNDÉRVÁR ÓVODA
József A. u. 2/a.
Telefon.: (96) 495-143 www.tundervarovoda.hu
KUNSZIGETI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA
Petőfi tér 12.
Telefon.: (20) 262-5122. www.kunszigetiskola.hu
HULLADÉKUDVAR
Öttevény, a focipálya mellett - nyitva június 1-től
kedd 12-18, szombat 14:30-17 óráig.

SZILBEK LAURA ÉS STOLLER GÁBOR
2020. 03. 21.
SZALAI FANNI ÉS SZABÓ ÁDÁM
2020. 04. 08.
SZALAI EVELIN ÉS PREINER GYÖRGY
2020. 06. 13.

TILAI BARNABÁS
anyja neve: Peitli Zita
2020. 03. 09.

SZALAY DOMINIK
anyja neve: Krausz Andrea
2020. 06. 16.

IKSZT KUNSZIGET
Kossuth tér 9. Telefon: (20) 44-11-239.

Házasságkötés

GOMBÁS JOHANNA
anyja neve: Jursics Andrea
2019. 12. 19.

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

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056. www.
dkoh.hu
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Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk,
MAJOR FRIGYESNÉ
TÓTH MÁRIA MAGDOLNA
temetésén részt vettek, gyászunkban velünk éreztek, és sírjára a megemlékezés
virágait helyezték. Külön köszönetet szeretnénk mondani Winkler Zsolt atyának
a szép búcsúztatásért, Polgármester Aszszonynak a segítőkészségéért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

Haláleset

NAGY RUDOLFNÉ SZ. PÁLI OLGA
2020. 01. 26.
HORVÁTH LÁSZLÓ
2020. 02. 05.
SZALAI BÉLÁNÉ SZ. DÚL ETELKA BORBÁLA
2020. 02. 12.
NOVITS GYÖRGYNÉ SZ. NAGY IRÉN
2020. 04. 05.
SZ.

MAJOR FRIGYESNÉ
TÓTH MÁRIA MAGDOLNA
2020. 05. 07.

FÖRDÖS IMRÉNÉ SZ. VIRÁG ÁGNES
2020. 06. 04.

„Csillag vagy Te, angyalok őrizzék álmod!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazon őszintén együtt érző embereknek, akik drága szerettünk,
SZALAI BÉLÁNÉ
SZÜLETETT DÚL ETELKA (TUSI)
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, örök nyughelyére virágot helyeztek, részvétüket kifejezték és mély
gyászunkban együttérzésükkel bánatunkban osztoztak.
Drága emléke szívünkben örökké élni
fog!
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyám, anyósom,
NOVITS GYÖRGYNÉ
temetésén vagy gyászmiséjén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és
gyászunkban velünk éreztek. Külön köszönjük Winkler Zsolt atya vígasztaló szavait, Polgármester Asszony segítőkészségét. Külön hála a Házi Segítségnyújtó munkatársainak áldozatos tevékenységéért.
ZSOLTI ÉS ERIKA
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Remek formában érte a zárás a focicsapatunkat
- B ÁBICS NORBERT -

Legutóbbi tíz meccséből kilencet
megnyert csapatunk, így az ötödik helyen állt, amikor félbeszakadt a bajnokság.
Az őszi tabellán a 6. helyen végzett a
Kunsziget SE a megyei II. osztály győri
csoportjában, köszönhetően a remek hajrának: zsinórban nyolcszor nyert csapatunk az október 12-i, dunaszegi vereséget
követően.
Március 1-jén elkezdődött a tavaszi
szezon. A csapat az ősz végi formáját
jól átmentette: Dunaszentpálon kiütéses
győzelmet arattunk Volner Gábor, Molnár
Balázs, Nagy Dániel és Szalai Henrik góljaival, illetve Vida Márk öngóljával.
A következő hétvégén még nézők
előtt fogadta csapatunk az addig a bajnoki tabella élén álló Koroncót. Pazar játékkal megvertük a koroncóiakat: Molnár
Balázs a 22. perc végén már két gólt szerzett, Burányi Tamás két perc múlva szépített. A második félidő végig maradt az
eredmény, majd Nagy Levente volt eredményes a 86. percben. Rigó Dávid nem
sokkal a lefújás előtt állította be a 3-2-es
végeredményt.
Március 14-én, immár zárt kapuk mögött rendezték meg a Nagyszentjános
- Kunsziget mérkőzést. A sereghajtó otthonában Molnár és Novák Péter góljaival
2-0-ra vezettük a félidőben, Nagy Dániel
a 65. percben lőtte harmadik gólunkat.

Dunaszentpálon magabiztosan nyertünk. A felvételen kapusunk, Babos Róbert húzza le
a labdát egy hazai szöglet után. Fotó: B. N.

Az MLSZ döntése értelmében ezután
félbeszakadt a bajnokság. Május elején
pedig világossá vált, hogy nem lesz folytatás: az NB I. kivételével egyetlen bajnokság hátralévő meccseit sem rendezik
meg. A tabellák jelenlegi állapotukban
rögzülnek és nincs hivatalos végeredmény, nincsenek helyezettek, nincs végeredmény alapján feljutó és kieső, a csapatok nem kapnak érmet, oklevelet.
Kunsziget az 5. helyen állt a bajnokság félbeszakadásakor, ráadásul remek
formában: tíz legutóbbi meccséből kilencet megnyert.

U19-es csapatunk 16 mérkőzés után a
9. helyen állt, Dunaszentpálon 9-0-ra, hazai pályán a Koroncótól 9-2-re kikapott
(góljainkat Mészáros Áron és Mezei Milán
szerezte), a nagyszentjánosi mérkőzés elmaradt. Az U14-es csapat tavasszal már
nem játszott bajnokit, 16 ponttal az 5. helyen álltak a Győr „B” jelű csoportban,
ahol tíz csapat szerepelt.
A következő idényről biztos információ nincs, csak annyi, hogy a nevezési
időszak lezárult. Ha minden jól megy,
auguszus elején kupamérkőzéssel kezdődhet a 2020/21-es idény.

Félbeszakadt
tekebajnokságok
- B ÁBICS NORBERT A koronavírus miatti veszélyhelyzet
hatással volt a tekesportra is: március elején félbeszakadtak a bajnokságok.
A területi bajnokságban két csapat
szerepelt a 2019/20-as idényben, amelynek a kunszigeti tekepálya volt a hazai
pályája: a Kunsziget Teke Egyesület mellett az MTE.
A győri városi bajnokságban a Kunsziget/B csapatunk szerepelt.
A szövetségek döntése értelmében a
2019/20-as bajnokságokat befejezettnek
és lezártnak tekintik, sem végeredményt,
sem bajnokot, sem kiesőt, sem feljutót
nem hirdetnek.
A Kunszigeti Tekebajnokság ugyancsak félbeszakadt márciusban. A tervek
szerint a hátralévő meccseket augusztusban pótolják a csapatok, így ez a bajnokság végeredménnyel érhet majd véget.

A Mehlmann Kézisuli U14-es lány csapata az Ajkai Kézilabda Klubbal mérkőzött meg a kunszigeti
sportcsarnokban, 2020. március 9-én hétfőn. A fordulatokban gazdag mérkőzés 15:15-ös igazságos
döntetlennel végződött. A csapatban pályára lépett: Szalai Sarolta, Tamàs Flóra, Krug Dóri,
Molnár Nóri, Virág Liza, Angyal Bori, Bélavári Anna, Beke Bianka és Lenzsér Benjámin.
Fotó: Angyal Mónika.
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Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében telt ház előtt tartott előadást a
kultúrházban „Gondoltam fenét!” - jelek és jelrendszerek a költészetben és a világban címmel. Fotó: B. N.

Az amerikai holdprogramról hallgathatták meg az érdeklődők Horváth Gábor történész előadását a kultúrházban. Fotó: B. N.

A Dunaszegi Színjátszókör a Hippolyit, a lakáj c. előadást mutatta be a kultúrházban telt ház előtt februárban. Fotó: J. Á.

