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- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Ünnepeink sorában talán ez az egyetlen 

olyan ünnep, melynek eljövetelére mindannyi-
an örömteli várakozással tekintünk.

Házaink ablakaiban, kertjeiben felgyúl-
tak az adventi fények, jelezve a karácsony, az 
emberiség egyik legszebb, legcsodálatosabb 
ünnepének közeledtét. Hirdetve a családok 

összetartozását, a rég nem látottak érkezését, 
a meghitt beszélgetések varázsát. 

Az ünnep szépsége az egymásra fi gyelés-
ben, a szeretetben, a békességben rejlik, mely 
nem hiányozhat sehonnét sem. Ez a legna-
gyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk: a 
karácsony ajándéka, és ez bennünk, emberek-
ben rejlik.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Közmeghallgatáson számolt be idei mun-

kájáról Kunsziget Község Képviselő-testülete 
november 29-én.

Lendvai Ivánné polgármester a közmeghall-
gatáson elmondta, hogy a falu idén 240 millió 
791 ezer forintból gazdálkodott. Elhangzott 
az is, hogy Kunszigetnek nincs felvett hitele, 
tartozása, valamint arról is szó esett, hogy a 
településünkön működő oktatási intézmény 
nem kerül állami fenntartás alá.

A beszámolóból kitűnt, hogy a legfőbb be-
vételi forrása az önkormányzatnak idén is az 
iparűzési adó volt. Az önkormányzat műkö-
désre állami normatívát azonban idén sem 
kapott. Jelentős pályázati források jutottak 
ugyanakkor falunknak. A közel 241 millió fo-
rintos költségvetésből fejlesztésre 42,6 millió 
forint jutott önrészként. 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Két jelentős beruházás kezdődött meg októ-

berben. Az egyik ezek közül már be is fejező-
dött, a másik java még előttünk áll.

A Fenékkert területén megvalósult extrém 
park létesítésére Kunsziget Község Önkor-
mányzata pályázott sikerrel és nyert el uniós 
támogatást. A Kunszigeti Teke Egyesület pá-
lyázata nyomán megújul a tekéző gépészeti 
rendszere, és fejlesztik a teniszpályát is. 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Advent első vasárnapjának előestéjén fel-

gyúltak az ünnepvárás fényei a faluközpont-
ban. Az iskolások adventi vásárt rendeztek.

Az elmúlt évek hagyományainak megfele-
lően közösen gyújtottuk meg a Kossuth téri 
adventi koszorún az első gyertyát meghitt 
hangulatú verses-énekes műsor keretében, 
amelyen az iskolások mellett a Szigetgyöngye 
Nyugdíjas Klub énekkara is részt vett.

Egymilliárd forintos fejlesztést hajt végre 
kunszigeti gyárában a SICK Kft ., amely a beru-
házáshoz 316 millió forintos támogatást nyert 
az Új Széchenyi Terv pályázatán. 2014-re 121 
fővel emelnék a dolgozók létszámát.

- MTI -- MTI -

Egymilliárdos 
fejlesztés a SICK-nél

A beruházás során új gyártócsarnok épül, 
és átfogó technológiai innovációs megoldáso-
kat vezetnek be. A gyár forgalma 2014-re így 
17,1 milliárd forintra bővülhet.
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Újévköszöntő 
a Kossuth téren

Karácsonyi ünnepély
Tisztelettel meghívjuk Önöket a 

december 16-án, 
vasárnap 16 órakor 

a kunszigeti templomban
 rendezendő karácsonyi ünnepségre. 

Közreműködnek: a Kunszigeti Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói és a 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara.

Két fi lm segítségével idézzük meg az erdé-
lyi karácsonyvárást december 19-én 19 órá-
tól a kultúrház nagytermében. A Kunszigeti 
Polgári Hagyományőrző Kulturális Egyesület 
Xantus Gábor Karácsony a Gyimesben című 
ismeretterjesztő fi lmjének, és Kötő Zsolt 
„Betlehemezés. Szék” című dokumentum-
fi lmjének ingyenes vetítésére szeretettel vár 
minden érdeklődőt.

Az ünnepi készülődés során ne feledkez-
zünk meg azokról, akik egyedül ünneplik a 
karácsonyt. Puszta jelenlétünk, érdeklődé-
sünk, apró fi gyelmességünk, bearanyozhatja 
az egyedül élők hétköznapjait.

A mindennapok forgataga, küzdelme során 
gyakran háttérbe szorul, hogy szeretteink mi-
lyen fontosak számunkra. 

A karácsonyra készülődés csendje rádöb-
bent bennünket arra, milyen fontosak ők szá-

munkra, mennyi mindent el akarunk monda-
ni nekik.

 Karácsonykor pótolhatjuk az év közben 
elvesztegetett időt, az elmaradt fi gyelmet, 
erősítve a család összetartozását, szeretteink 
megbecsülését.

Kívánom Önöknek, magam és Kunsziget 
Község Önkormányzata nevében, hogy ün-
nepeiket ragyogja be a békesség, a szeretet, 
legyen sikeres és eredményben gazdag az új 
esztendő.

Kunsziget óriás adventi kalendáriuma

- DOBRÁDI ÉVA -- DOBRÁDI ÉVA -
A falu különböző pontjain a házak, intézmé-

nyek ablakaiban napról napra újabb szám jele-
nik meg karácsonyig.

A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és 
Kultúrális Egyesület a Kunszigeti Rózsafüzér 
Társulat és a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 
közös összefogással készül a karácsonyra. 24 
család és intézmény fogott össze, hogy meg-
valósítsa Kunsziget óriási adventi kalendári-
umát. 

December 1-től minden este újabb ház 
ablakában, újabb szám körül gyúlnak fel a fé-

nyek, ezzel is jelezve az ünnep közeledtét. Cé-
lunk, hogy az ünnepi készülődések közepette 
a vásárlási láz helyett a valódi értékekre hívjuk 
fel a fi gyelmet, úgy mit az összetartozás, ke-
resztény hit, szeretet.

December 1-jén a Manóvár Családi Nap-
közi ablakában jelent meg az első szám, ame-
lyet Fő, a Dózsa, a Kertes, az Ady, a Győri, a 
Zöldmező, a Vörösmarty, a József Attila és a 
Hunyadi utcai, valamint a Kossuth és Petőfi  
téri helyszínek követnek, míg végül december 
24-én, szenteste a plébánia ablakában meg-
jelenik a 24-es szám, teljessé téve az adventi 
kalendáriumot.

vásárra. A tanárok útmutatása alapján ka-
rácsonyfadíszek, gyertyatartók, dekorációk, 
képek, lenyomatok, mézeskalács-fi gurák, 
adventi koszorúk és ünnepi üdvözlőlapok is 
készültek. Kapható volt a vásáron lenyomatos 
bögre is - aki ez utóbbiból még szeretne vásá-
rolni, a karácsonyi ünnepség után megteheti.

Az iskola szülői munkaközössége forró te-
ával, forralt borral készült a vásárra, és kürtős 
kalácsot is vásárolhattak a látogatók. A vásár 
bevételét ezúttal is az iskola javára fordítják.

Karácsonyi fi lmek 
Erdélyből

Január 1-jén 0.30-kor a Kossuth téri pavi-
lonoknál „batyus” újévköszöntőt rendezünk. 
Szeretettel várjuk mindannyiukat, hogy együtt 
köszöntsük a 2013-as évet. 

Idén is közösen gyújtottuk meg a falu ad-
venti koszorújának első gyertyáját, s mindezt 
az iskolások és a nyugdíjas énekkar ünnepi 
műsorának keretében. 

Az idei adventi gyertyagyújtás egyik szóno-
ka Dékány Ferenc atya volt, aki épp decem-
ber 1-jén Kunszigeten tartotta ezüstmiséjét. 
Ferenc atya arra fi gyelmeztetett ünnepi be-
szédében, hogy a vallásos jelképek sokasága 
vesz körül bennünket - a felgyúló fények, a 

reménységet adó fenyőág - fontos, hogy ez a 
sokaság ne üresítse ki a tartalmát ezeknek a 
jelképeknek. Beszélünk a szeretetről, egymás 
megajándékozásáról, de tudjuk-e, hogy erre a 
szeretetre csak akkor vagyunk képesek, ha ezt 
megtanultuk a minket önmagával megaján-
dékozó Istentől. Advent arra is fi gyelmeztet 
bennünket, hogy vegyük észre ezeknek a jel-
képeknek a belső tartalmát.

Az iskola tanulói és tanárai is nagyon ké-
szültek a gyertyagyújtást követő adventi 

Adventi fényekbe öltözött Kunsziget

Karácsony kopogtat
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

1943. január 12-én indult meg a szovjet 
csapatok támadása a 2. magyar hadsereg el-
len. A harcokban kunszigeti katonák is eles-
tek. Rájuk emlékezünk énekekkel, versekkel 
és imával, valamint koszorúzással január 11-
én, pénteken 16:30-tól a temetőben felállított 
kopjafánál. A megemlékezésre tisztelettel 
meghívjuk Önöket.

Emlékezés az urivi 
áttörés áldozataira

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
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Lezárult a Bolgányi-híd felújítása

Megújult a bekötőút 
egy része

„A kiadási és bevételi oldal stabilitását az 
évek óta folyó takarékos gazdálkodás és si-
keres pályázatok adják, valamint a fegyelme-
zett adóbefi zetés, melyet köszönök.” - mond-
ta Lendvai Ivánné. „Önkormányzatunknak 
nincs tartozása és nincs hitele.” - tette hozzá.

A 2010 áprilisa óta működő Manóvár Csa-
ládi Napközi 2013 januárjától mikrotérségi 
társulás keretein belül működik tovább - Kun-
sziget gesztorságával.

A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Októberre elkészült a kunszigeti bekötőút 

legkritikusabb állapotban lévő szakaszának 
részleges felújítása. Az 1,5 kilométeres szakasz 
felújítása 111 millió forintba került.

A vízműtől a stoptábláig tartó szakaszon 
megerősítették a burkolatot, elvégezték a pad-
kafelújítást, átépítették a buszmegállóhelye-
ket, korszerűsítették az útpálya víztelenítését 
és vízelvezetését.

Országgyűlési képviselőnk, Kara Ákos az 
ünnepélyes átadáson elmondta, hogy nem-
csak az itt élőknek, a falu üzemeiben dolgo-
zóknak és turisztikai szempontok miatt is a 
fontos a felújítás, amelynek tervezik a foly-
tatását, a Kunszigetet és Öttevényt összekö-
tő szakasz most még nem átépített részének 
megújítását is.

A projekt az Új Széchenyi Terv, a Nyugat-
Dunántúli Operatív Program keretében való-
sulhatott meg.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Térségi összefogásnak köszönhetően újul-

hatott meg a Bolgányi-híd. Októberben zárult 
le a felújítás, amelyhez 10 millió forintot gyűlt 
össze közadakozásból.

Kunsziget gesztorságával gyűjtés indult 
idén a híd megmentésére, mivel az érintett 
települések hiába várták az állami segítséget 
a rendkívül rossz állapotban lévő híd felújí-
tására. Az Alsó-Szigetközt a Rábca-torokkal 
és Kelet-Hansággal összekötő hídon naponta 
legalább ezer gépjármű halad át. A térségek 
közötti gyors átjárás már csak a kunszigeti 
ipari üzemek miatt is fontos, mivel többen 
járnák át az Alsó-Szigetközből is Kunszigetre.

Az összefogásnak köszönhetően 10 millió 
forint gyűlt össze: ennek 56 százalékát vál-
lalkozók, szolgáltatók, üzemek adták, így a 
Federal Mogul Hungary Kft ,, a SICK Kft ., a 
Győr-Szol Zrt. és a kunszigeti Zöld Mező Szö-
vetkezet. A felújításra fordított összeg 23 szá-

zaléka önkormányzatoknak köszönhető: Kun-
szigetnek, Dunaszegnek, Dunaszentpálnak, 
Győrzámolynak és Győrladamérnak. A teljes 
költség ötödét a Győri Kistérségi Társulás és a 
Szigetközi Fejlesztési Tanács fi nanszírozta.

Az augusztusban kezdődött munkák során 
a műtárgy meglévő padlózatát teljes hosszá-
ban kijavították, s a híd új akácpallót is kapott. 

A korlát alatti szélső gerendákat kicserélték, 
az egész műtárgyat lefestették, felújították a 
rávezető utak szalagkorlátját, s kátyúzták a 
híd felé vezető utakat. Súlykorlátozó táblákat 
is kihelyeztek és lefóliáztak.

Az októberben lezárult felújításnak kö-
szönhetően remélhetőleg közel húsz évre biz-
tosítható a híd jövője.

mény fenntartója a Kunszigeti Közszolgáltató 
Nonprofi t Kft ., így az iskolák állami átvétele a 
kunszigeti iskolát nem érinti. Az iskola szep-
tembertől alapfokú művészetoktatási intéz-
ményként is működik, ennek a tárgyi eszközi 
feltételeit az önkormányzat 3,4 millió forinttal 
fi nanszírozta. Az iskola működését normatív 
állami, szponzori és önkormányzati támoga-
tás biztosítja.

A dr. Máté Csongor háziorvossal kötött 
feladatellátási szerződést a felek 2013. március 
1-i hatállyal felbontják. A háziorvosi feladat-
ellátásra pályázatot ír ki önkormányzatunk.

Idén átdolgozta az testület az első lakás-
hoz jutás támogatását. Az erre a célra elkü-
lönített 4,2 millió forintból két fi atal részére 
nyújtottak 1,4 millió forintnyi támogatást. A 
lakásfelújítási és bővítési támogatásra 15-en 
nyújtottak be pályázatot, elbírálás után a kifi -
zetett összeg 3,5 millió forint volt. 

Szó esett az idén elnyert elismerésekről is. 
Kunsziget 2012-ben az Európai Falumegújítá-
si Díj pályázatán különdíjat kapott, a Belügy-
minisztérium oklevéllel ismerte el a versenyen 
való részvételünket. A Legjobb Önkormány-
zati Gyakorlatok pályázatán a Belügyminisz-
térium különdíját kapta Kunsziget, a Virágos 
Magyarországért Mozgalomban pedig idén 
szponzori különdíjat kapott falunk.

A pályázatokon elnyert támogatások ösz-
szege idén 230 millió forint volt, 2010 óta így 
összesen 500 millió forint. Bírálatra váró pá-
lyázataink sikere esetén újabb 80 millió forint 
uniós támogatásból fejlődhet tovább települé-
sünk.

Közmeghallgatás: falunknak tartozása nincs, az 
iskolák állami átvétele nem érinti Kunszigetet

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
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Változnak a 
hirdetési díjak

A Fenékkertben alig két hónap alatt elkészült 
az extrém park. A kültéri fi tneszeszközökkel 
és gördeszka pályával is felszerelt téren drót-
kötélpálya és mini KRESZ-park is helyet ka-
pott. A műszaki átadása december közepén 
történik, de ezzel még nem zárul le a terület 
rendezése: hamarosan biztosított lesz a vilá-
gítás, cserélik a kerítést, és a szánkózó domb 
is végleges formát kap. A területet kamerák 
fi gyelik majd. Fontos tudni, hogy a területet 
mindenki a saját felelősségére használhatja! A 
beruházás közel 11 millió forintos LEADER-

Egymilliárdos fejlesztés a SICK Kft .-nél

Ideiglenesen bezár a 
hulladékudvar

- GYŐRSZOL -- GYŐRSZOL -
A Győri Közszolgáltató és Vagyonkezelő 

Zrt. a téli üzemeltetés, a lecsökkent forgalom 
és az időjárási viszonyok fi gyelembe vételével 
az öttevényi hulladékudvart 2012. december 
11-én bezárja. 

A hulladékudvar várhatóan 2013. január 
közepétől nyit újra. Az udvar újranyitását az 
időjárás függvényében tervezik, melyről tájé-
koztatják az érintetteket.

Amennyiben a zárva tartás alatt egyedi be-
szállítási igény merülne fel, azt jelezni kell a 
GYŐRSZOL felé, a beszállítást előre egyezte-
tett időpontban biztosítani fogják.

támogatásból valósulhatott meg a az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Terv és a Darányi 
Terv keretében.

A tekézőt és teniszpályát érintő projekt 9 
millió forintból - szintén uniós forrásból va-
lósulhat meg. A tekézőben decemberben le-
cserélik a gépészeti rendszert, a vezérlőpultot 
is modern eszköz váltja fel, és a bábukat is 
kicserélik. A tekéző mellett kültéri ping-pong 
asztalokat telepítettek - ez a fejlesztés már el-
készült. Tavasszal pedig a projekt harmadik 
részeként kialakítják a teniszpálya öntöző-
rendszerét, lecserélik a kerítését és a kaput is. 

Fejlesztések a tekézőben és a teniszpályán, 
extrém park a Fenékkertben

A megnövekedett nyomdai költségek miatt 
a Kunszigeti Hírmondóban az egész oldalas 
hirdetés 2013 január 1-jétől 12 000 forintba, 
a féloldalas 6000 forintba kerül. A negyedol-
dalas hirdetés helyett egy kis méretű hirdetési 
méretet vezetünk be (egy hasábos 20 soros, 
vagyis 6,5 x 8,5 cm), ennek díja 1500 forint 
lesz. A gyászhirdetések, köszönetnyilvánítás-
ok megjelentetése továbbra is ingyenes.

 - MTI - - MTI -
Egymilliárd forintos fejlesztést hajt vég-

re kunszigeti gyárában az opto-elektronikai 
eszközök előállításával foglalkozó SICK Kft ., 
amely a beruházáshoz 316 millió forintos tá-
mogatást nyert az Új Széchenyi Terv pályáza-
tán. 

Az összegből elektronikai kártyagyártását 
fejleszti a cég, új - modern technológiával, új 
szoft ver megoldásokkal és korszerű légtech-
nikai berendezésekkel felszerelt - gyártócsar-
nokot építenek, valamint átfogó technológiai 
innovációs projektet valósítanak meg. 

A társaság az MTI érdeklődésére közölte: 
a kunszigeti üzemből kikerülő termékeket az 
ipari automatizálásban, folyamatirányításban, 
biztonságtechnikai, logisztikai alkalmazások-
ban, környezetvédelmi méréstechnikai, gáz-
áramlás- és állapotfelügyeleti alkalmazások-
ban használják fel a vevők. 

A bővítés eredményeként mintegy négy-
ezer négyzetméterrel növekszik a gyár hasz-
nos területe.

A jelenlegi 298 főnyi létszámot 
2017-re 419-re emelik, eközben 

80-ról 75 százalékra csökkentve a 
fi zikai dolgozók arányát.

A társaság az MTI-nek elmondta azt is, 
hogy prognózisuk szerint 2014-re 17,1 milli-
árd forintra bővülhet a SICK Kft . tavaly 12,4 
milliárdot kitevő forgalma. 

A SICK Kft . anyacége és 100 százalékos tu-
lajdonosa a Németország Baden-Württemberg 
tartományában, a Waldkirch-ben működő 
SICK AG.

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

A SICK kunszigeti üzemének bővítése, s vele az elektronikai kártyagyártás modernizációja a munkahelyek 
számának növekedését is előrevetíti és a cég forgalma is növekedhet. Fotó: Bábics Norbert
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Több ezer vendég a Petrezsiromfesztiválon

Óvodások, iskolások és fi atalok köszöntötték ünnepi műsorral - tánccal, ének-
kel, versekkel az idős, idősödő kunszigetieket novemberben. A rendezvényen 
jutalmat kaptak az időseket gondozó szolgálat tagjai, Bíró Andrásné, Horváth 

Jenőné és Börzseiné Major Emőke is. Fotó: Bábics Norbert.

Anyakönyvi hírekHálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett halottunk,

Csapó József
volt önkéntes tűzoltóparancsnok

temetésén részt vettek, sírjára virágot 
hoztak és gyászunkban osztoztak. Külön 
köszönetet mondunk Kunsziget Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének, hogy 
megértésükkel teljesíthettük végakaratát 
és köszönjük a Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klub énekkarának szolgálatát.

Gyászoló család

Az október 23-i ünnepi megemlékezés keretében kitüntető címeket adtak át. A 
Federal Mogul Hungary Kft . és a SICK Kft . oklevelet, a SICK Kft . ügyvezetője, 

Vidó Imre (képünkön jobbra Lendvai Ivánné polgármesterrel és Szalai Béla al-
polgármesterrel) „Kunszigetért” Emlékérmet vehetett át. Fotó: Laczkó Gergely.

Születés:
Tamás Zalán 
2012. 11. 05.

a.n.: Lévai Márta

Elhalálozás:
Csapó József
2012. 11. 16.

Virág Gyuláné
Virger Rozália
2012. 11. 30.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Nagyszabású gasztronómiai és hagyomány-

őrző fesztivált rendezett Kunsziget október 
végén. A rendezvényt jelentős LEADER-
támogatásból rendezhette meg a falu.

Az I. Kunszigeti Húsleves- és 
Petrezsiromfesztiválra több csapat is neve-
zett, hogy húslevest készítsen. A csapatok 
kora reggel, nagy ködben kezdték meg a 
levesfőzést. de készítettek egyéb ételeket is a 
Kossuth téren. Mivel a hagyományos szüreti 
napot is ezen a napon rendezte a falu, a fi ata-
lok lovaskocsikkal indultak körben a faluban, 
hogy a színes programokra invitáljanak min-
denkit.

A plébánia udvarán a kunszigeti petrezse-
lyemtermesztésnek állított emléket egy kiállí-
tás. Kunszigeti asszonyok meséltek az egykori 
zöldségtermesztésről, és a hozzá fűződő ha-
gyományokról. 

A nap folyamán több régi mesterség is meg-
elevenedett a plébánia udvarán: kosárfonás és 
csuhéfonás mellett a XIX. század elejéről szár-
mazó kemencében is újra langalló készül. Régi 
ételeket lehetett kóstolni, sőt megválasztották 
Kunsziget legfi nomabb lekvárját is. 

A plébánia udvarán kézműves foglalkozá-
sok is várták a kicsiket, valamint bohócmű-
sorban is részt vehettek. 

A Kossuth téri színpadon a délutánt nóta-
műsor nyitotta. Utána hagyományőrző cso-
portok léptek fel - közöttük a kunszigeti fi ata-
lok is az újjávarázsolt szüreti tánccal. Fellépett 
Szőke András humorista és a Magyar Vista 

Social Club is. A Csík Zenekar esti koncertje-
kor a sok vendég szinte teljesen megtöltötte a 
Kossuth teret.

A rendezvény önkormányzati szervezéssel, 
jelentős civil részvétellel valósulhatott meg. 
Köszönjük, hogy közel százan segítették mun-
kájukkal a fesztivál sikerét és a hagyományok 
ápolását.

 

A Csík Zenekar koncertje ezreket vonzott Kunszigetre. 
További képek a 12. oldalon, a kunsziget.hu és a facebook.com/kunsziget oldalon.
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Versenyeredmények 
iskolánkban

- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET -- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET -
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és A. M. K.-ban a 2012-13-as tanévben 
tovább folytatódik tanulóink eredményes sze-
replése a különböző tanulmányi- és sportver-
senyeken.

A tavalyi tanévben elért sikerek örömére 
elhatároztuk, hogy az idén új szakkört indí-
tunk. Heti rendszerességgel, csütörtökönként 
a 7. és 8. évfolyamos tanulók elsősegélynyújtó 
ismeretekkel ismerkednek dr. Máté Csongor 
házi- és iskolaorvos vezetésével. A foglalkozá-
sok ismeretanyagát kibővítettük katasztrófa-
védelmi ismeretek elsajátításával is. Bizonyára 
ennek is köszönhető, hogy az október 25-én 
Pannonhalmán megrendezett KÉK NAP el-
nevezésű tűz– és bombariadóval egybekötött 
katasztrófavédelmi és bűnmegelőzési verse-
nyen két csapatunk sikeresen képviselte is-
kolánkat. Börzsei Bálint, Csapó Márk, Farkas 
Roxána és Gerezsdi Tamás csapata az I., míg 
Gerezsdi Zsolt, Halász Anna Mária, Hermann 
Diána és Ramm Szabolcs a II. helyet szerezték 
meg (felkészítők: dr. Máté Csongor, Takácsné 
F. Erzsébet).

November 20-án a győrladaméri általános 
iskolában anyanyelvi versenyen Fehérvári 
Doroti 4. osztályos tanulónk II. helyezett lett 
(felkészítő: Verebély Veronika).

A november 28-án Dunaszegen megrende-
zett kistérségi matematika megmérettetésen 
Fehérvári Doroti II. helyezést ért el (felkészí-
tő: Verebély Veronika), míg Nagy Dániel II., 
Bodor Bálint III. dobogós helyen végzett (fel-
készítő: Stolcz Attila).

Matematikából november 29-én Kisbajcson 
képviselte iskolánkat szép eredménnyel Fehér-
vári Doroti, aki III. lett (felkészítő: Verebély 
Veronika). 

Sportban, egészen pontosan labdarúgás-
ban is jeleskedtek iskolánk csapatai az ősz 
folyamán. Október 17-én iskolánk fogadta 
Győrzámoly és Győrújbarát focicsapatát a di-
ákolimpiai selejtező keretében megrendezett 
kispályás focitornán. 7. és 8. osztályosokból 
álló csapatunk az I. helyen végzett (felkészí-
tő: Sörös János). A tornagyőztes csapat tagjai 
Vikidár Márk, Szalai Henrik, Nagy Levente, 
Nagy Dániel, Csala Dávid, Tilai József, Csapó 
Márk, Bodor Bálint és Csöregi Márk voltak. 

Ezt követte Öttevényen december 3-án a 
Nyúli kupaselejtező, ahol az 5-6. osztályosa-
inknak a III. helyet sikerült megszereznünk. 
A csapat tagjai: Róka Dávid, Csala Patrik, Me-
zei Milán, Vikidár Máté, Dananai Dávid, Tér-
inger Bálint, Hécz Armand, Szabó Péter.

Gratulálunk gyermekeinek a szép eredmé-
nyekhez, amelyekkel iskolánk hírnevét öreg-
bítették. Köszönjük kollégáinknak a felkészítő 
munkát!

Petrezselyem-Panniékkal mutatkoztunk be
- PRISKINNÉ TULLER MARIANNA -- PRISKINNÉ TULLER MARIANNA -

Decembert írunk. Lezajlott az adventi vá-
sár színes kínálatával, ahol az egyes osztályok 
portékái mellett az Alapfokú Művészetoktatás 
Képzőművészeti Tagozatának illatos, édes mé-
zeskalácsai is megjelentek. A több mint más-
félszáz darab nem csak sütemény, de többféle 
technikával formált, ékesített kompozíció, 
amely mesél kis alkotójáról. A formaválasz-
tás, a díszítés módja, mértéke teszi egyedivé 
mindahányat.

Lelkesítő élmény volt annak, aki készítette, 
s elbájoló annak, aki kapja.

Első bemutatkozásunkat az októberi Petre-
zselyem ünnepre időzítettük.

A művészetoktatás foglalkozásain rajzolást, 
festés és mintázást tanuló kisgyermekek Pet-
rezselyem-páskom című alkotását állítottuk ki 
a parókia udvarán. A munka, amelyben szín-
keverést tanultak és Petrezselyem-Pannikat, 
Petrezselyem-Palcsikat festettek kalapban, 
bohócsipkában, elismerést aratott a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere János 
Tanítóképző Karán szervezett Vizuális Neve-
lési Konferencián.

Az elmúlt három hónap nyomán arról szá-
molhatok be, hogy a művészetoktatás kép-
zőművészeti csoportjaiban folyó munka töb-
bé-kevésbé megfelel egy ideának, amely arra 
szerződött, hogy az alkotás összetett és szer-
teágazó folyamatába bevezeti kis hallgatóit, 
résztvevőit.

A művészeti nevelés céljait, feladatait ta-
vasszal a következőkben fogalmaztam meg: 
„A művészeti nevelés sokat adhat az alakuló 
gyermeki világ gazdagításához, a többoldalú-
an művelt, összetett személyiség kibontakozta-
tásához. A nevelés, benne a művészeti nevelés 
műveltté, érzékennyé, alkotószelleművé, pallé-
rozottá tehet. Hatékonysága jelentős mértékben 

függ annak sokoldalúságától, élményt-adó vol-
tától, s természetesen a gyermeki személyiség 
fogékonyságától. Hiszen a művészeteket lehet, 
s kell tanítani, ám az erre való egyéni hajlan-
dóság különböző. Senkit nem lehet megtanítani 
arra, amit nem akar!

Művészeti nevelésre miért van tehát szük-
ség?

Nem azért, mert képzőművészeket; festőket, 
grafi kusokat, szobrászokat, iparművészeket 
akarunk képezni! Persze válhatnak azzá, de 
az alapvető cél, hogy több hatás, élmény, érzés, 
érzelem révén összpontosítani, elvonatkoztatni, 
összerakni jobban tudó, kifi nomultabb, érze-
lemgazdagabb gyermekeink legyenek. Az áb-
rázolási rendszerek megismerése, a változatos 
anyaghasználat, a térbeli munkálkodás által 
térérzékelésük, térszemléletük, kreativitásuk 
javuljon.”

Az elmúlt hónapokban lehetőség nyílt új 
eszközök, technikák megismerésére, amelyek 
mindegyike tapasztalható lelkesedést, örömöt 
és néha valódi, elmélyült munkát eredménye-
zett.

A gyermekek - természetesen - különbö-
ző forma-, színérzékenységgel, arányérzékkel 
bírnak. Mindenkinek széles lehetőség kínál-
kozik, hogy önmagához képest fejlődjön, akár 
ugrásszerűen, látványosan sokat.

Kérdeztem kis tanítványaimat, mit írjak 
Róluk. Azt válaszolták, írjam le, hogy sokat 
dolgoznak, sok szépet készítettek, örömmel 
járnak művészetoktatásra, mondjam el, hogy 
sok kedves kisgyermekem van, s hogy ez a 
miénk, a nyugalom szigete, a mi termünk a 
csodaszoba. Kell ennél több, kedvesebb, bol-
dogítóbb?

Ajánlom jó szívvel mindenki szíves fi gyel-
mébe elkészült gyermekmunkáink megtekin-
tését. Áldott, szép ünnepet, boldog karácsonyt 
minden kedves Kunszigeten élőnek.
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A jóságos Mikulás az óvodában járt

Kunszigeten tusakodtunk

Kunsziget Község Polgárőrsége által elnyert 
LEADER-támogatásból helyi piac létesült a 
Kossuth téren. A hat, fából készült pavilon 
célja kettős: egyrészt kulturált körülményeket 
biztosítani a kereskedőknek, másfelől pedig 
lehetőséget adni a helyi vállalkozóknak, hogy 
árucikkeiket kínálják a helyi lakosság számá-
ra. 

- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -
A szüretelős-gyümölcshozó ősz után már 

nagyon vártuk óvodásainkkal a telet. A tél na-
gyon kedves a gyermekeknek, hiszen sok izgal-
mas dolog történik a hosszú, hideg évszakban. 
Az idei évben az adventi gyertyagyújtással 
kezdtük meg az ünnepi készülődést.

A jóságos Mikulás is ellátogatott az óvo-
dába és a puttonyából minden kisóvódásnak 
került ajándék. Köszönjük Szalai József és 
Csaláné Holczer Evelin felajánlását a „Miku-
lás ajándékhoz”.

A gyermekek dallal, verssel köszönték meg 
a sok fi nomságot és persze megígérték, - ha 
lehet - eztán még jobbak lesznek. Az egész 
évben „jól” viselkedők külön dicséretben ré-
szesültek.

Az idei Mikulás ünnepünk sikeréhez nagy-
ban hozzájárult Völgyi János szerepvállalá-
sa. Köszönet érte! A Teleház munkatársának 
Bábics Norbertnek a megható pillanatok 
megörökítését köszönjük.

Advent idején mézeskalács sütéssel, a ka-
rácsonyhoz kapcsolódó hagyományok, szo-
kások felelevenítésével készülünk az ünnepre.

Karácsonyi ünnepélyünket 2012. december 
21-én pénteken tarjuk - 17 órakor a kis-, 18 

órai kezdettel a nagycsoportban.
Szeretet teljes, békés karácsonyi ünnepeket 

és eredményekben gazdag újévet kívánnak: a 
kunszigeti Tündérvár Óvoda dolgozói és az 
óvodás gyermekek.

KARÁCSONYI 
GYÜMÖLCSVÁSÁR 

A PIACTÉREN

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Októberben Kunszigetre érkezett a Vidéki 

Tusakodó ifj úsági rendezvénysorozata. Hat falu 
közel hetven fővel érkezett, hogy részt vegyen a 
kunszigeti vetélkedőkön és játékokon.

A Börcs, Dunaszeg, Győrzámoly, Kunszi-
get, Rábapatona és Tényő részvételével zajló 
programsorozat, amely a Fiatalok Lendület-
ben program keretében valósulhatott meg, 
október végén Kunszigetre érkezett. A tele-
pülések csapatai remekül érezték magukat a 
hatodik állomáson is.

Lendvai Ivánné polgármester köszöntő-
je után közös játékot tartottunk a kultúrház 
nagytermében és az udvaron. Utána egy ré-
gi-új kunszigeti játékban, a Krajcárlicit nevű 
vetélkedő megújult változatában mérték össze 
tudásukat, taktikájukat és kicsit szerencséjü-
ket is a csapatok. 

A délután a tekézőben folytatódott, ahol 
minden csapat minden játékosa dobott a pá-
lyán, és a csapatok összes dobott fája döntötte 
el a teke-tusa végeredményét.

A harmadik megmérettetés az Ultrastar 
nevű játék volt - ismét a nagyteremben. Az 
énekes játékban is örömmel vettek részt a fi -
atalok - függetlenül attól, hogy volt-e hangjuk 
vagy sem. 

Az izgalmas vetélkedést végül Kunsziget 
csapata nyerte, de ezen a tusakodón sem a 
győzelem volt a legfontosabb, hanem a rész-
vétel és az, hogy a települések fi ataljai az 
Integrált Szolgáltató Közösségi Tereken ke-
resztül közös programokon vegyenek részt, 
miközben bővítik ismereteiket, sportolnak és 
közösséget építenek.

A vendégeket babgulyással láttuk vendégül, 
amelynek elkészítését ezúton is köszönjük a 
Borsodi Tekézőnek és Mészáros Csillának.

HÉTFŐKÉNT 12:30 – 15:00 

narancs 349 Ft/kg

mandarin 319 Ft/kg
alma 220 Ft/kg

és még egyéb gyümölcsök, zöldségfélék.

Szalai Zöldség-Gyümölcs

A helyi piac nyitott a 
kereskedők felé

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Egy éve működik a helyi piac, amelyet gyor-

san megkedveltek a kereskedők, akik különféle 
árucikkekkel érkeznek Kunszigetre.
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A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub második félévi eseményei

Bakonyi kiránduláson a hagyományőrzők
- ANGYAL MÓNIKA -- ANGYAL MÓNIKA -

A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület október 14-én autóbuszos 
kirándulást szervezett. Ebben az évben a festői 
szépségű Bakonyt vettük célba.

Utunk első állomása a Cseszneki vár volt 
ami mellett oly sokszor elhaladtunk már át-
utazóban, de mégis nagyon kevesen álltunk 
meg igazán körülnézni. 

A hatalmas sziklaormon található vár még 
romjaiban is tiszteletet sugárzó és szinte ural-
kodik a Bakony lankái felett - már az 1200-
as évek óta. Ezután a régmúlt korok katonai 
dicsőségétől elődeink iparos emlékei felé for-
dultunk. 

A tési szélmalmoknál megállva szinte visz-
szarepültünk abba az időbe mikor még őseink 
a természet energiáit felhasználva, de nem ki-
szipolyozva a Földet a bakonyi szelet malmaik 
vitorláiba fogták. 

Bakonybélbe érkezve lelkesen vásároltunk 
egy ma is aktívan dolgozó fafaragó terméke-
iből. Akár szerszámnyelet, akár gyermekjá-
tékot vettünk egy picit magunkkal hoztuk a 
hatalmas bakonyi erdők hatalmas fáinak han-
gulatát is.

Délután azt követően, hogy megnéztük a 
Bakonyi Erdők Házát és a Néprajzi Múzeumot 
is, a nemrég épült Pannon Csillagdába veze-

tett az utunk. A kiállítás végigkalauzolt ben-
nünket a távcső történetén. Nagyon sok érde-
kességet tudhattunk meg a Holdraszállásról 
és a Mars kutatásáról is. Idősnek és fi atalnak 
egyaránt nagy élményt nyújtott a XXI. század 
technikájával működő digitális planetárium, 

mely gyönyörű képekkel mutatta be Nap-
rendszerünk bolygóit.

Az eseménydús nap után este értünk haza 
Kunszigetbe és mindannyian úgy éreztük, 
hogy sok széppel és jóval lettünk gazdagabbak 
a nap során.

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -

Őszkezdésként szeptember 17-én a hagyo-
mányos, regionális nyugdíjas mesemondó- és 
anekdotaversennyel nyitott a klubunk „Mesél 
a nagyanyó” címmel. A színvonalas vetélkedőt  
méltó módon tettük ünnepivé és családiassá 
a klubtagjainkkal az  összefogás és a közös 
munka révén. 

Előadásainkat Horváth Győző (néprajz-
kutató, tanár): Daloló-muzsikáló Rábaköz és 
Horváth Ferenc (művelődésszervező): Japán: 
keleti és nyugati gondolkodás, Fehér Imre (a 
Szent Lászlóról elnevezett nyugdíjas határőr 
egyesület vezetője): Szent László, szent kirá-
lyunk címmel tartották. A Rábaközről szóló 
előadás egyben a szerző új könyvének bemu-
tatása is volt. Mindhárom előadó vonzó mó-
don mutatta be a témáját, gazdagon  illuszt-
rálva, művek sokaságán keresztül idézve. 

Két alkalommal vettünk részt az Életet az 
Éveknek megyei klubszövetség megyei szin-
tű rendezvényén: Lébényben október 9-én 
a megzenésített versek „Olyan a dal, hogy 
a bú hozza, kedv hordozza” és október 20-
án Öttevényen a „Magyar kultúra” jegyében 
- címmel. Mindkét településen nagyon igé-
nyes, jól szervezett találkozón vettünk részt. 
A nyugdíjas klubok tagjai igyekeztek színvo-

nalas műsort adni. A megyei nyugdíjas klub-
szövetségen belül nagyon gazdag lehetőséget 
kapnak a különböző klubok a bemutatkozás-
ra. Éves munkaterv alapján - amely a klubok 
ötletei és önként felvállalt rendezvényeiből áll 
össze - valamint a rendszeres klubvezetői ér-
tekezlet által jön létre így a közös munka és a 
sok emlékezetes alkalom.

A Szigetgyöngye Nyugdíjas klub énekkara 
Szabóné Kutas Piroska vezetésével egész év-
ben szolgálta a falunk állami, egyházi ünne-
peit és rendezvényeit. 

A második félév kiemelkedő eseménye volt 

számunkra a Bécsi Magyar Katolikus Egy-
házközség által szervezett Szent István ün-
nep, ahol már második alkalommal voltunk. 
Az idei évben Várszegi Asztrik, pannonhal-
mi főapát volt az ünnepi szónok. Közösen 
utaztunk és vettünk részt az ünnepségen a 
rábacsécsényi énekkarral. Utunkon elkísért 
bennünket Lendvai Ivánné polgármester és 
Szalai Béla alpolgármester is, akiket a szerve-
zők megtiszteltek azzal, hogy a többi kísérővel 
együtt név szerint köszöntöttek a Szent István 
Dómban.

Részt vettünk az ünnepi fények felgyulla-
dásánál az iskolásokkal együtt és részesei le-
szünk a közös karácsonyi hangversenynek is.

December 9-én négy énekkar közös részvé-
telével adventi hangversenyt adunk Abdán, a 
római katolikus templomban. 

A falu emlékezetes rendezvényén, az I. Kun-
szigeti Húsleves- és Petrezsiromfesztiválon  
húsleves főzőként, énekesként, előadóként és 
a kápolna bemutatójaként vettek részt tag-
jaink. Az európai uniós zsűri tagjainak és az 
országos önkormányzatok képviselőinek fo-
gadásánál szintén hasonló szerepet vállaltak.

A nyugdíjas klub tagjai nevében köszönetet 
mondok Kunsziget Község Önkormányzatá-
nak anyagi támogatásáért, amely által lehető-
vé váltak tartalmas programjaink.

A nyugdíjas klub énekkara számos rendezvényen 
részt vett a második félévben is. Képünkön az októ-

ber 23-i ünnepély. Fotó: Laczkó Gergely.

A csoportkép a sziklaormon álló 
cseszneki várnál készült.

A tési fennsík nevezetességeit, a szélmalmokat is 
megnéztük kirándulásunk során.
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Bözsi Boltja 
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Újdonság:

BÖZSI BOLTJA A REÁL HÁLÓZAT TAGJA

Minden kedves vásárlónknak 
kellemes karácsonyi ünnepeket, 

és boldog új évet kívánunk - 
és várjuk Önöket üzletünkben 2013-ban is!

Foci: tizedik helyen telel a csapatunk
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Hullámzó teljesítmény jellemezte leginkább 
csapatunkat a megyei II. osztályban. Az elnök-
ség úgy döntött, a tavasznak új edzővel vág neki 
az együttes.

Megyei II. o.
Rendkívül szoros a kiesőzóna előtti me-

zőny: a 10. helyen álló Kunsziget és a 14. helye-
zett Püski között csupán két pont a különbség, 
de a 16. helyen álló Barbacs is csak öt ponttal 
gyűjtött kevesebbet, mint a csapatunk. 

Van azonban min javítani: a legtöbb gólt 
az őszi idényben a Kunsziget kapta (44-et), 
és holtversenyben a második legkevesebbet 
mi szereztük (20-at). Voltak remek játékkal 
épphogy elveszített meccsek (Mosonszolnok, 
Károlyháza), szép győzelmek (Dunakiliti, 
Bezenye, Hegyeshalom, Börcs), értékes dön-
tetlen (Győrzámoly) és sajnos szomorú vere-
ségek is (Püski, Győrsövényház, Máriakálnok, 
Enese, Bősárkány, Mosonszentmiklós). 

A Kunsziget Sportegyesület elnöksége úgy 
döntött, hogy Gulyás László helyett egy má-
sik edzővel vág neki a tavaszi szezonnak, ahol 
továbbra is az első nyolc hely valamelyikének 
megszerzése a cél.

Eredmények: Kunsziget - Károlyháza 2-3 

gsz.: Volner G., Takács R., Enese - Kunsziget 
7-1 gsz.: Kovács K., Kunsziget - Győrzámoly 
1-1 gsz.: Volner G., Kunsziget - Dunakiliti 1-0 
gsz.: Fazekas P., Barbacs - Kunsziget 1-2 gsz.: 
Eperjesi D., Fazekas P., Kunsziget - Bősárkány 
1-3 gsz.: Molnár A., Mosonszentmiklós - 
Kunsziget 7-0. 

U19-es csapat
A szezon első felében csak 1 pontot szer-

zett a csapat, aztán Károlyháza ellen megtört 
a jég, és zsinórban több meccsen is győzni 
tudtunk. Az őszi szezont a 12. helyen zárta 
együttesünk. A folytatásban ha pontosabban 
játszunk, van esélyünk arra, hogy előbbre ke-
rüljünk a tabellán.

A legtanulságosabb meccs mindenképp 
a Győrzámoly elleni találkozó volt: az ellen-
fél már 4-0-ra vezetett, az utolsó tíz percben 
viszont képesek voltunk három gólt rúgni, és 
nem sok kellett volna az egyenlítéshez sem.

Eredmények: Kunsziget - Károlyháza 5-3 
gsz.: Kopp A. (3), Fazekas P., Roll M., Enese - 
Kunsziget 1-5 gsz.: Roll M. (3), Nődl E., Szalai 
M., Kunsziget - Győrzámoly 3-4 gsz.: Mészá-
ros Á. (2), Kopp A., Kunsziget - Dunakiliti 
2-1 gsz.: Szalai Á., Nagy A., Barbacs - Kun-
sziget 1-4 gsz.: Nagy A. (2), Szalai Á., Tolnay 

B., Kunsziget - Bősárkány 1-2 gsz.: Roll M., 
Mosonszentmiklós - Kunsziget 4-0.

U16-os csapat
Remek védőmunkájának köszönhetően a 

serdülők régóta várt őszi szezonon vannak 
túl. Négy győzelem mellett ha a két döntetle-
nül végződött meccset is sikerült volna meg-
nyerni, akkor még szebb lett volna a mérleg, 
de az 5. hely így is kecsegtető. Az edzésmunka 
megfelelő ennél a korosztálynál, ennek is kö-
szönhetők a győzelmek. Jobb koncentrációval 
akár a dobogó harmadik fokára is esélyes le-
het tavasszal a serdülőcsapat.

Eredmények: Enese - Kunsziget 1-1 gsz.: 
Kuller Máté, Kunsziget - Abda 1-1 gsz.: Nődl 
E., Mosonszentmiklós - Kunsziget 8-1 gsz.: 
Vikidár Márk.

Összefoglalók az interneten
A Kunsziget - Bezenye megyei II. osztályú 

meccsről, a Barbacs - Kunsziget U19-es ta-
lálkozótól, valamint a Kunsziget - Bősárkány, 
Kunsziget - Lébény és Ikrény - Kunsziget 
U16-os meccsekről videó is készült, ame-
lyeknek összefoglalói megtekinthetők az 
interneten a http://www.facebook.com/kun-
sziget oldalon. 
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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 és szerdán: 8:00-11:00, 14:00-

16:00
kedden és csütörtökön: 8:30-11:00
pénteken: 10:00-13:00

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 

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

Gyógyszertár
Petőfi  tér 14. - Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfő 16-17, kedd 9-11, 

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

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 

nyári időszámítás idején 18 órakor, téli idő-
számításkor 17 órakor, vasárnap 9.30-kor. 
Karácsonyig hajnali misék hétfőn és pénte-
ken reggel 6.30-kor.

Polgármesteri Hivatal 
József Attila utca 2. 
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00 
péntek: 7.30–13.00

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

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és A. M. I.

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

Aki eddig látta már játszani a legkisebb 
kunszigeti focistákat, elfogultság nélkül állít-
ja: remekül játszanak, és nagyon jó kis csapat 
lesznek. 

A csapattal négy éve Horváth Gergő kezdte 
el megismertetni a labdarúgás alapjait, Kopp 
András egy éve foglalkozik velük. Hetente két 
edzést tartanak - az időjárás függvényében a 
műfüves pályán vagy a sportcsarnokban. 

A csapat idén több kupán szerepelt, Börcsön 
negyedik helyen végeztek. Győrzámolyon 
több kupán is jelen voltak, egy negyedik és 
egy harmadik helyezés után december 9-én  
egyik csapatunk az 1. helyen, a másik a 4. he-
lyen végzett a tornán. 

A kunszigeti csapat az utánpótlás-képzés-
ben is a megyében élen járó Gyirmót hasonló 
korú csapatával többször is játszott meccset, 
mindannyiszor a kunszigetiek nyertek.

A csapatnak már saját meze és labdái is 
vannak, hiszen az októberi fesztiválon a Lur-
kók csapata részére gyűjtöttek a szülők. A tá-
mogatást ezúton is köszönik mindenkinek. 

Négy éve fociznak együtt, és egyre ügyeseb-
bek. Tavasszal már nemcsak tornákon indul-
nak, hanem az U10-es bajnokságban is.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

U10: a jövő a lurkóké

Kopp András (hátul, középen) a csapattal. Felső sor, balról: Róka Dávid, Vikidár Máté, Jagadics Ármin, 
Baranyai Bálint, Fazekas Flórián, Réti Attila, Horváth Zalán, Schreiner Milán. Alsó sor, balról: Virág Anna, 

Kovács Bence, Páli Olivér, Hécz Armand, Kopacsek Balázs, Téringer Bálint, Balogh Máté, Saru Dániel. 
Fotó: Laczkó Gergely.

Mikulás-futást rendezett 2 és 5 kilométeres távokon a Federal Mogul Hungary Kft . december 8-án, szomba-
ton. A zord hideg ellenére sokan indultak a versenyen, ahol nemcsak a cég dolgozói vettek részt, hiszen az 
mindenki számára nyitott volt. Képünkön a rövidebbik táv leggyorsabb versenyzői. Fotó: Bábics Norbert.
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A Gémeskút          orozóban
Kunsziget

Minden kedves vendégünknek kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!

HAJCZI BT

MINDEN hétvégén
PÉNTEKTŐL-VASÁRNAPIG

Finom, olcsó sütemények, 
torták kaphatók.

Karácsonyi torta és sütemény rendelést 
december 14-ig lehet leadni.

Nyitva naponta 
6.30-tól 21.30-ig

Térjen be hozzánk egy pohár 
forralt borra a hideg téli napokon.

Akció!!!

December 6-tól 
minden pénteken

 egy pohár sör 150 Ft

A kunszigeti Sport Büfé csapata 
kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kíván 
vendégeinek, szurkolóknak, labdarúgóknak!

Továbbra is vállaljuk 
rendezvények, születésnapok 

lebonyolítását.

JÉGVARÁZS KUPA
December 30-án ismét megrendezésre kerül évzáró műfüves tornánk.

Jelentkezni a 70/513-10-29-es telefonszámon lehet. 
Határidő: december 23. vasárnap.
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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. 

 A fenti képek az I. Kunszigeti Húsveles- és Petrezsiromfesztiválon készültek. A fesztiválról lapunk 5. oldalán olvashatnak. Fotók: Bábics Norbert, Horváth Csaba. 
Laczkó Gergely. További képeket találnak a kunsziget.hu honlapon, valamint a facebook.com/kunsziget oldalon.

Az idei adventi 
gyertyagyúj-

tásra és az azt 
követő vásárra 

sokan látogattak 
el. Az esemény-
ről lapunk 1. és 

2. oldalán olvas-
hatnak. Képünk 

a Kossuth téri 
helyi piaci 

pavilonok előtt 
készült (írás a 

helyi piacról a 7. 
oldalon). 


