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’56 ifj ainak örökségeKunsziget első emléke 570 éves
- VARGA PÉTERNÉ -- VARGA PÉTERNÉ -

1945-ben véget ért a II. világháború. Az or-
szág romokban hevert. A megtört, vesztesé-
gekkel küzdő magyarság egymást támogatva 
látott hozzá az újrakezdéshez. 

A szovjet felszabadítás bár szabadságot és 
békét ígért, az álmok hamar szertefoszlottak. 
Olyan emberek kerültek hatalomra, akik önös 
érdekeiket, mások által megalkotott eszméket 
helyeztek előtérbe.

Az a nép, aki már oly sokszor viselte el a 
zsarnoki elnyomást, most sem tűrt sokáig.

1956. október 23. örökre beleégette magát 
a történelembe. S mint annyiszor, azon a na-
pon is a fi atal szívek lobbantották lángra az 
országot. Egész Európa elismerte, hogy az a 
szabadságra vágyó maroknyi nép mekkora 
örökséget hagyott az utódoknak. 

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Hazajönni, otthon lenni, család és falukö-

zösség tagjainak lenni, mindannyiunk számá-
ra fontos. Ez a gondolat volt a vezérmotívuma a 
szeptember 28-29-i hétvégének, amikor az Itt-
hon vagy – Magyarország, szeretlek! program 
keretén belül megünnepeltük annak az 570 
éves évfordulóját, hogy Kunsziget neve először 
hivatalos iratban szerepelt.

Értéket őrizni, teremteni, ráirányítani a 
fi gyelmet, együtt lenni embertársainkkal, ki-
váló lehetőségként értékelte önkormányza-

tunk Magyarország Belügyminisztériumának 
felhívását, melyhez pályázat beadásával csat-
lakozott. Pályázatunk sikeres volt, így elkép-
zeléseinket az Önök segítségével és megtisz-
telő jelenlétével megvalósíthattuk. Öröm volt 
számomra, hogy a két napos rendezvényen 
sokukat köszönthettem.

Igyekeztünk minden korosztály számára 
kellemes időtöltést biztosítani. A legkisebbek 
mesejátékot láthattak a Győri Nemzeti Szín-
ház művészeinek előadásában Mátyás király 
születésének évfordulóján.

Tisztelettel meghívjuk Kunsziget la-
kosságát 2013. október 22-én, 17 órára 
a kultúrház nagytermébe, hogy együtt 
emlékezzünk meg az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről és 
a Magyar Köztársaság kikiáltásának 

évfordulójáról.

Ünnepi beszédet mond Lendvai Ivánné 
polgármester. Közreműködnek a Kun-
szigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

tanulói és a Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klub énekkara.

1956

2013

A Kossuth téren gyújtottuk meg Szent Mihály tüzét, 
amelyet körbeállt a falu apraja-nagyja.  Fotó: Laczkó G.
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A kulturális örökség napjai Kunszigeten

Sikere volt a kézműves foglalkozásnak is, itt 
a gyerekek koronákat készítettek.

Önkormányzatunk pályázatot hirdetett 
terményből készült alkotások készítésére, iro-
dalmi művek írására, képzőművészeti téma-
körben rajzok, fotók készítésére. A Kunsziget, 
szeretlek! pályázatra leadott alkotások tükröz-
ték falunk szeretetét.

Perger Gyula, a Kuny Domokos Múzeum 
igazgatója történeteket ragadott ki falunk tör-
ténetéből, szólt az eltűntnek hitt Paksi-féle 
énekeskönyvről, melyet jó lenne nyomtatás-
ban mindenki számára elérhetővé tenni.

Winkler Zsolt plébános hálaadó liturgi-
ája felemelő volt mindannyiunk számára. 
A plébánia udvarán a terményáldást kelle-
mes beszélgetés követte. A kultúrházban a 
dunaszentpáli Csillagfény együttes nagyszerű 
műsorát láthattuk. Táncház következett a Cse-
refa együttessel, a fi atalok magyar tánca évti-
zedek hagyományát idézte fel.

A Szent Mihály napi tűz fellobbanásakor a 
Himnuszt, a Székely himnuszt, és a Szózatot 
a mellettünk álló embertársunk kezét fogva 
énekeltük.

Magyarország szeretlek! – Kunsziget szeret-
lek!: Itthon vagyunk, hazajövünk. Ünnep volt 
2013. szeptember utolsó hétvégéje, ráirányí-
totta a fi gyelmet az összetartozás, a szeretet, a 
béke, az egymásra fi gyelés fontosságára, mint 
legfontosabb és legértékesebb emberi tulaj-

donságokra. Köszönöm mindazoknak, akik 
segítették, akik részt vettek az ünnepélyen. 

Bízom benne, hogy jövő szeptemberben  
ismét fellobbanhat Kunszigeten a Szent Mi-
hály napi tűz,  és várjuk a hazaérkezőket és az 
itthon élőket.

Kunsziget, szeretlek! - Első emlékünk 570 éves

Ha aznap a Bem-szobornál nem gyűlnek 
össze a fi atal egyetemisták, főiskolások... Ha 
a  békésnek induló tüntetésükön nem olvassák 
fel a 16 pontban megfogalmazott gondolata-
ikat...  Ha nem vágják ki a gyűlölt címert a 
lobogókból....  Ha nem mernek szembenézni a 
szovjet tankokkal, akkor ki mutatja meg a vi-
lágnak, hogy csak akarni kell, és ki lehet vívni 
a szabadságot?! 

A forradalom, ha pár napra is, de győzni 
tudott, s bár a szovjet túlerővel szemben te-
hetetlennek bizonyult az ország, már nem le-
hetett büntetlenül uralkodni rajta. A változás 
törvényszerű volt. Az áldozat nem volt hiába-
való. S bár megannyi ártatlan élet ért véget, 
akkor, ott nem az elmúlás lehetősége, hanem 
a jövő lebegett a szemeik előtt. A gyermekeik, 
a még meg sem született gyermekeik jövője.

Legyen ’56 példa minden nemzedék szá-
mára, hogy együtt, összefogva lehet tenni, kell 
tenni azért, hogy jobb legyen, hogy gyermeke-
inknek még szebb örökségük legyen!

„Ez volt hited a szent, a nagy eszme,
te sokat vádolt ifj úság.

Ezért nyílott ki meleg véred,
Mint frissen bomló rózsaág.

Fent lobogsz már a csillagokban
S örök fényeddel üzened:
Örökké él a hősök népe,

Örökké él majd nemzeted.”
Gazdag Erzsi

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
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’56 ifj ainak öröksége

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Kunsziget kulturális öröksége állt a szep-

tember 14-15-i hétvége középpontjában. 

A Kulturális Örökség Napjai országos prog-
ramsorozathoz kapcsolódva községünkben is 
programokat rendeztünk. 

Krizsán András Ybl-díjas építész a Hild 
József Építőipari Szakközépiskola programja 
keretében tartott a témában előadást a vidéki 
építészetről szombat délelőtt. Utána az érdek-
lődők régész vezetésével tehettek sétát a Tün-
dérvárnál. 

Délután a fi atalok szüreti táncos felvonu-
lással invitáltak mindenkit a falu központjába. 

A plébánia udvarán régi ételeket készítettek a 
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kultu-
rális Egyesület tagjai, az iskola pedig kézmű-
ves foglalkozásokat szervezett a kicsiknek.

Vasárnap ismét volt régészeti séta a Tün-
dérvárhoz. Délután a falu építészeti értékeit 
Eszes Tibor építész vezetésével ismerhették 
meg az érdeklődők.

A programokat egyházi és kisalföldi éneke-
ket bemutató templomi koncert zárta, ame-
lyen az abdai és a rábacsécsényi nyugdíjas klub 
énekkara mellett a kunszigeti Szigetgyöngye 
Nyugdíjas Klub énekkara is közreműködött. 
Mindhárom kórust Kutasné Szabó Piroska 
vezényelte. 

A fi atalok hagyományos szüreti felvonulása is e program keretében történt. Fotó: Laczkó Gergely.

A faluba érkezőket a hagyományőrző egyesület által készített szalmabábu pár köszönti. 
Előttük a készítők egy csoportja.
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Kunsziget belterületi vízrendezése

Programajánló

Önkormányzati hírek

Október 22., kedd
17:00 Október 23-i ünnepély a kultúrházban

Október 26., szombat
14:00 Kunsziget - Halászi u16-os labdar. mérk.

Október 27., vasárnap
14:00 Kunsziget - Dunakiliti megyei II. o bajnoki 
labdarúgó (U21 12:00)

Október 28., hétfő
15:00 Kormos István születésének 90. évforduló-
ján Hámor Vilmos tart előadást

Október 31., csütörtök
17:00 Hősök napi szentmise és megemlékezés

November 2., szombat
10:00 Hegyeshalom - Kunsziget U16

November 3., vasárnap
12:00 és 14:00 Kunsziget - Károlyháza m II. 

November 9., szombat
14:00 Idősek napja
14:00 Kunsziget - Hédervár U16

November 10., vasárnap
12:00 és 14:00 Ásványráró - Kunsziget m II. 

November 11., hétfő
15:00 Hámor Vilmos könyvbemutatója a nyugdí-
jas klubban

November 16., szombat
14:00 Lipót - Kunsziget U16

November 17., vasárnap
12:00 és 14:00 Kunsziget - Enese m II.

November 18-19-20., hétfő-szerda
8:00-tól Nyílt tanítási órák a Kunszigeti Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola és AMI-ban. Részle-
tek később a kunszigetiskola.hu oldalon.

November 24., vasárnap
12:00 és 14:00 Dunaszeg - Kunsziget m II.

November 30., szombat
16:00 Adventi gyertyagyújtás és vásár

Erdőtisztítás

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Hamarosan megkezdődik az óvoda 

építése
Több ülésen foglalkozott a képviselő-testü-

let az új, három foglalkoztatós óvoda és száz 
adagos főzőkonyha építésével, melyre önkor-
mányzatunk az NYDOP-5.3.1/B-12-2013-
0018 azonosítószámú pályázattal 120 millió 
forintot nyert. A nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményes volt, a nyertes kivitelezővel októ-
ber 15-én aláírtuk a szerződést, így az építke-
zés megkezdődhet. A beruházás bruttó építési 
költsége 205 millió forint.

Az ünnepélyes alapkőletételre, a tervek be-
mutatására várjuk községünk lakosságát, en-
nek időpontjáról később tájékoztatjuk Önö-
ket.

Megújul a Petőfi  tér
A plébánia épületének és udvarának továb-

bi felújítása is része az elnyert támogatásnak. 
A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Döntött a képviselő-testület a templom 

előtti téren és a játszótéren található légkábe-
lek kiváltásáról. A megvalósítást nagy mérték-
ben segítette az az E.ON Zrt. vezérigazgatója 
és régiós igazgatója, valamint a Vill-Korr Kft . 
ügyvezető igazgatója: a légi elektromos vezeté-
kek földkábelre váltása az E.ON Zrt. költségé-
re történik (ebbe az anyagköltség és munkadíj 
is bele értendő). A terveket és a kivitelezést a 
Vill-Korr Kft . készítette el. Köszönjük.

A kiváltást egyfelől a balesetveszély elhárí-
tása, másfelől az esztétikus falukép kialakítása 
indokolta.

Zajlik az árokrendszer átalakítása
Kunsziget belterületi csapadékvíz rendezé-

se, és az árokrendszer kialakítása folyamatban 
van. 

A program keretében elbontják a meglévő 
árkokat, helyükre újakat építenek, melyeket 
füvesítenek is. 

Befogadóhely esetén (Győri út) biztosítják 
az elfolyást is. 

- SAJTÓKÖZLEMÉNY -- SAJTÓKÖZLEMÉNY -
Több mint 60 millió forintos támogatást 

nyert el Kunsziget Község Önkormányzata a 
„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rend-
szerek fejlesztése” elnevezésű, Új Széchenyi 
Terv keretein belül meghirdetett pályázaton a 
Goodwill Consulting Kft . segítségével.

A fent említett elnyert uniós támogatást az 
önkormányzat a település belterületi vízren-
dezésére fordítja. 

A beruházás keretében védendő érték több 
mint 60-szorosa a beruházási költségnek, ez is 

csapadék- és belvízlevezető csatornák környe-
zetében található ingatlanok lakóinak anyagi 
biztonságát, életminőségét javítja, ugyanak-
kor hozzájárul továbbá a projektterületen 
található intézmények és gazdálkodó szerve-
zetek biztonságához, működésük zavartalan-
ságához. 

A pályázatnak és az általa elérhető fejlesz-
téseknek köszönhetően Kunsziget község inf-
rastrukturális színvonala jelentős mértékben 
fejlődik, és a belterületi vízrendszer korszerű-
sítésének eredményeképp a település lakói is 
biztonságban érezhetik vagyontárgyaikat.

jól példázza, hogy a beru-
házás milyen rendkívüli 
pénzügyi előnyökkel jár. 
A projekt megvalósítá-
sa alapvetően elősegíti 
a környezet állapotának 
javítását, az egészséges 
és biztonságos lakó- és 
termelési környezet ki-
alakítását. A projekt el-
sődlegesen a tervezett 

A kunszigeti 096. hrsz-u erdőrészlet egy ré-
szén erdőtisztitási munkákra kerül sor. A mun-
kára feliratkozni 2013. október 30-ig az alábbi 
személyeknél lehet: Tóth István (Duna u. 8.), 
Gondár István (Ifj úság u. 23), Jursics Gyula 
(Petőfi  tér), Strobli Károly (Győri u. 19.), Keller 
András (Ifj uság u. 16), Strobl Imréné (Ifj úság 
u. 22). A tisztítandó területet  a munkákra fel-
iratkozott tulajdonosok aranykorona értékének 
arányában osztjuk fel. Az erdőtisztítási munká-
kat 2013. december 31-ig be kell fejezni.

Ebösszeírás
- ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL -- ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL -

Ebösszeírás zajlik Kunszigeten önbevallá-
sos módszerrel. Az ebtulajdonosok, ebtartók a 
nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni, 
és legkésőbb 2013. november 30-ig a Dunaszegi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz a kirendelt-
ségeken személyesen leadni vagy postai úton 
visszajuttatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga 
után. Több kutya esetén több lapot kell kitölte-
ni. Az adatlap letölthető a kusziget.hu oldalról.



4. OLDAL - AKTUÁLIS  KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2013. 4. SZÁM

Anyakönyvi hírek

A társadalmi igény, amely létrejöttét indo-
kolta, napjainkban egyre jobban felgyorsult. A 
társadalom szerkezete átalakulóban, a nagy-
szülők nyugdíjba menetelének  korhatára el-
húzódik, az édesanyák a család anyagi bizton-
sága érdekében vállalják a munkahelyre való, 
gyes lejárta előtti  visszatérést. Többen vállal-
nak továbbképzésen, oktatáson való részvételt 
is. A kisgyermekek biztonságos  őrzése, a ve-
lük való foglalkozás igénye elvárásként merült 
fel, falunk önkormányzatunk kialakította a 
családi napközit.

Az intézmény fenntartója  2013 január 1-től 
a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás. Mun-
katársai: Tóthné Szalai Veronika és Gedéné 
Horváth Mónika; állandó helyettes pedig 
Fincziczki Lajosné. A működési engedély 
szerint 1-4 éves korú gyermekek fogadhatók, 
a hivatalos létszám 7 fő. A jelenlegi beíratott 
létszám 10 fő, a várakozók száma: 3 fő.  Élet-
koruk szerint 24 hónapos a legfi atalabb kis-
gyermek, a legidősebb 35 hónapos.

A  családi napköziben koruknak megfelelő-
en diff erenciált bánásmódban  gondoskodunk 

„Légy hű mindhalálig és neked adom az 
élet koronáját.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága édesanyánk, 
anyósunk,  nagymamánk, dédmamánk

özv. Szalai Gyuláné (1923-2013)
elhunyta kapcsán iránta való szeretetü-
ket, tiszteletüket kifejezték, temetésén 
részt vettek - sírjára a megemlékezés vi-
rágait, koszorúit elhelyezték.
Külön köszönetet mondunk Winkler 
Zsolt atyának a kegyeletteljes gyászmisé-
ért és a temetési szertartáson elhangzott 
mély, lélekre ható szavaiért; a Rózsafü-
zér Társulat imáiért és a Szigetgyöngye 
Nyugdíjas Klub énekkarának szép éne-
keiért.

Gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet a 
Kunszigeten 1968-ban végzett osztály 
diákjainak, hogy 45 éves osztálytalálko-
zójuk alkalmával egykori tanárukat nem 
feledve, az emlékezés virágait szeretett 
férjem, édesapánk,

Dubi István
tanár

sírjára elhelyezték.
Dubi család

Kunszigeten 75 családdal állok gondozási 
kapcsolatban. Községünkben jelenleg 11 a vá-
randósok száma. Hétéves vagy annál fi atalabb 
gyermek 86 él a faluban. 2013-ban eddig hat 
gyermek született és várható még öt újszülött 
érkezése. 

Folyamatosan részt veszek továbbképzése-
ken, hogy frissítsem a szakmai ismereteimet. 
Jelenleg egy esetmegbeszélő tanfolyamra já-
rok. 

A méhnyakszűrő program folytatására le-
hetőségem van, a program 2015-ig tart. Ok-
tóber végétől várom nők és asszonyok jelent-
kezését. 

A baba-mama klub folytatódik, várok min-
den érdeklődőt a tanácsadóba minden hónap 
utolsó hétfőjén, 10 órakor. Minden hónapban 
más témákról és a felmerült problémákról be-
szélgetünk játék mellett. 

Elérhetőségem: 06-20/441-1353. Tanács-
adási időpontok: hétfő 8-10, kedd 8-11, szer-
da 8-9 óráig.

Születés:
Kalmár Aliz – 2013. 07. 25.

an.: Gál Barbara
Tuncsik Tamara – 2013. 08. 31.

an.: Lévai Judit
Tóth Botond – 2013. 09. 16.

an.: Horváth Edit
Németh Borbála – 2013. 09. 30.

an.:  Németh Judit
Virág Szofi  – 2013. 10. 07.

an.: Szabó Viktória

Házasságkötés:
Krausz Veronika és 

Horváth Patrik
2013. 08. 24.

Tilai Veronika és 
dr. Dankházi Levente István

2013. 09. 07.
Kováts Adrienn és Venesz Norbert

2013. 09. 21.

Haláleset:
Szalai Gyuláné (Takács Rozália) 

2013. 08. 18.
Kuller Imréné (Fekete Mária) 

2013. 10. 10.

Köszönetnyilvánítás

A védőnői szolgálat 
hírei

- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN -- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN -

- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -

Manóvár: híd a család és az óvoda között

Három és fél év telt el a családi napközi meg-
nyitása óta. Intézményünk azóta  ismertté vált 
a kunszigeti családok körében.

a gyerekekről, a szülők kéréseit, igényeit a le-
hetőségeinkhez mérve rugalmasan fi gyelem-
be vesszük. A családias légkör megteremtése, 
a biztonságot  nyújtó, szeretetteljes légkör 
alapja a gyermekek kiegyensúlyozottságának,  
fejlődésének, a mindennapi, az önfeledt játé-
kának.

A kisgyermekek beszoktatása döntő, fontos 
folyamat, mely egyéntől függően különbö-
ző időtartamot vesz igénybe. A Manóvárban 
meghatározott napirenddel rendelkezünk,  
különböző foglalkozásokkal színesítjük a 
gyermekek ittlétét. Életkoruknak megfele-
lő meséket hallgatnak, verseket tanulnak, 
kis „kézműves” foglalkozáson vesznek részt. 
Megismerhetik az  évszakokat, ünnepeket, 
sok zenét hallgathatnak. Megünnepeljük a 
születésnapokat.

Elgondolkodtató tény, hogy a gyermekek 
fejlődésének nagyon fontos szakaszát itt élik 
meg nálunk: a beszéd, a szobatisztaság, a 
gyermekközösséghez  és intézményhez való 
tartozás, az önálló evés terén. Intézményünk 
összekötő hídként szerepel a család és az 
óvoda között. Lényeges számunkra, hogy a 
családokkal  őszinte, együttműködő partne-
ri kapcsolatot alakítsunk ki, mindannyiunk 
„szemünk fénye”: a gyermekeink érdeke, hogy 
így legyen!
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj

Becsöngettek: 21 elsőst köszönthettünk

Az iskola hírei

- ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL -- ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL -
Kunsziget Község Önkormányzata az Em-

beri Erőforrás Minisztériummal együttmű-
ködve 2013-ban is kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014. 
évi pályázatot felsőoktatási hallgatók számára. 
(A típusú) 2013/2014. tanév II. félévére és a 
2014/2015. tanév I. félévére (10 hónap), illet-
ve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívá-
nó fi atalok (B típusú) számára a 2014/2015. 
tanévtől kezdődően három tanévre (sikeres 
felvételi esetén).

A pályázat célja az esélyteremtés, a szoci-
ális szempontból hátrányos helyzetű fi atalok 
felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 
történő továbbtanulásának elősegítése; a la-
kóhelytől távoli felsőoktatási intézményekben 
való tanulás támogatása, a hallgatói mobi-
litás elősegítése, főként a kistelepülésekről 
származó hallgatók esetén; a kistelepülések 
folyamatos gazdasági, kulturális fejlődésének 
biztosítása a humán erőforrás állandó és mi-

nőségi utánpótlásával. Cél továbbá Kunsziget 
fi atalságának az egyetemen, főiskolán való 
tanulásának, diplomájuk megszerzésének se-
gítése, valamint az ösztöndíjrendszerrel a gaz-
dasági-társadalmi beilleszkedés, komplexitás 
elősegítése.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. no-
vember 15.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rend-
szerben pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx.

A részletes pályázati kiírás és az adatlapok 
letölthetők a www.kunsziget.hu és a www.
emet.gov.hu  (Bursa Hungarica) honlapokról, 
és beszerezhetők Kunsziget Község Önkor-
mányzatának Hivatalában is (Kunsziget, Jó-
zsef A. u. 2.).

A pályázatra vonatkozó bővebb informá-
cióval Stoller Ernőné főelőadó (96/485-040) 
áll rendelkezésükre az Önkormányzati Hiva-
talban.

- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -
Mozgalmas volt a szeptember és az október 

eleje az iskolában. A hagyományos programok 
mellett moziba is eljutottak a tanulók.

Iskolánk az idei tanévben hetedik alka-
lommal rendezte meg az „Egy iskola - egy 
polgárőr” napot. Délelőtt érdekes előadáso-
kat hallhattak tanulóink a bűnmegelőzéssel, 
katasztrófavédelemmel, baleset-megelőzés-
sel és a polgári védelemmel foglalkozó szak-
emberek munkájáról. A program délután a 
sportpályán folytatódott, ahol Kimle, Kóny, 
Mosonszentmiklós, Mecsér és a házigazda 
Kunsziget csapatai mérték össze gyakorlati és 
elméleti tudásukat. Iskolánkat a 8. osztályo-
sok képviselték, akik az első helyen végezetek 
a versenyben. A csapatunk tagjai Varga Petra, 
Pap Klaudia, Sokorai Márió, Nagy Levente 
Nagy Gábor és Csapó Márk voltak.

Megemlékeztünk az október 6-i esemé-
nyekről. Gyermekeink a kultúrházban tekint-
hették meg a 8. osztály ünnepi előadását. A 
Stolcz Attila osztályfőnök segítségével össze-
állított, zenés-verses-prózai megemlékezés 
lehetővé tette, hogy tanulóink átérezzék, meg-
értsék a nap jelentőségét. 

2013. október 11-én pénteken őszi tanítás 
nélküli napot szervezett az iskola. Ezen a na-
pon Győrben, a Győr Plazában a Moziünnep 
alkalmából tekintettek meg egy fi lmet a di-
ákok. Ezt megelőzően az alsósok látogatást 
tettek a Városi Könyvtárban is. Az utazási 
költséget a Kunszigeti Ifj úsági Sportalapítvány 
támogatta. Köszönjük!

- SALLAY-SELMECZI ANIKÓ -- SALLAY-SELMECZI ANIKÓ -
A 2013/2014-es tanévet hagyományaink-

hoz híven ünnepélyes keretek között nyitottuk 
meg. 

A tanév első napján az iskolacsengő 119 
gyermek számára jelentette egy újabb, iz-
galmas kihívásokkal teli tanév kezdetét. 21 
elsősünk a tanévnyitón verssel búcsúzott el 
az óvodától, és lépett át az iskolánk birodal-
mába, ahová a kezüket fogó, őket szeretettel 
irányító nyolcadikosaink vezették. Mindany-
nyian reméljük, hogy számunkra ez az év egy 
örömekkel teli, kalandos út első állomása lesz, 
mely későbbiekben a tudás végtelen útjára ve-
zeti el őket.

A tárgyi feltételek iskolánkban tanévkez-
désre rendelkezésre álltak. Az iskola felújítása 
nyáron részlegesen megtörtént, befejeződött 
a tisztasági meszelés a mosdókban, a festés 
a termekben. Új kézszárítókat, új asztalokat 
és székeket is kaptunk. Hosszútávon az osz-
tálytermekben egységes design kialakítására 

törekszünk, az alsósoknál kék, a felsősöknél 
szürke színű padok lesznek. Reményeink 
szerint idén utoljára leszünk helyszűkében, 
hiszen ha a következő nyáron elkészül az új 
óvoda, iskolánk két újabb tanteremmel fog 
gazdagodni.

Idén is a legfontosabb céljaink között szere-
pel az oktatás színvonalának, magas minősé-
gének megőrzése, melynek személyi feltételei 
maximálisan adottak.

Minden tanulónk számára élményekben 
gazdag, örömteli tanévet kívánunk!

Jelentkezőket várunk a nyelvi tanfolyamokra
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

A TÁMOP 2.1.2 program keretében egy 
tanfolyami csoport számára már le is zárult 
egy német kezdő nyelvtanfolyam a nyáron. A 
program azonban még folytatódik, és megfe-
lelő számú jelentkező esetén újabb tanfolya-
mok indulhatnak Kunszigeten - akár angol 
vagy német nyelven, vagy informatikából. A 
program lényege, hogy mindössze 5 száza-

lékos önrész befi zetésével lehet idegen nyel-
vet tanulni. Ez egy 90 órás tanfolyam esetén 
4500 forintot jelent. Aki szeretne Kunszigeten 
tanfolyamon rész venni, kérjük, hogy a re-
gisztráción túl jelezze azt nálam, a program 
kunszigeti mentoránál a 20/220-39-40-es 
telefonszámon. Újabb tanfolyamok ugyanis 
csak úgy indulhatnak, ha a helyi igényeket 
összegyűjtjük, és azt rögzítjük a rendszerben.
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok 
Kunszigetről Győrbe: 
- hétfőtől péntekig: 4.45; 5.50; 6.42; 7.07; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 órá-

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

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

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

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 

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

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

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

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

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

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

Lilahagymás pogácsa

Nagyanyók és nagyapók meséltek

- FÜLÖP ANNA- - FÜLÖP ANNA- 
Az időskorúak rangos eseménye a Kunszige-

ten megrendezésre kerülő megyei mesemon-
dó- és anekdota verseny.

A versenykiírás szerint az előadandó művet 
tetszés szerint választhatják ki a fellépők, de 
ebben az évben a szervezők és a jelentkezők 
fi gyelmét két nevezetes dátumra irányították: 
570 éve született Mátyás király, és akkortól ta-
lálható Kunsziget községről az első írásos em-
lék is. A versenyre érkezőket, Szalai Béláné, 
a kunszigeti Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub 
vezetője üdvözölte, és elmondta, hogy tizen-
heten jelentkeztek a megmérettetésre, és a 
fellépők 10 nyugdíjas közösséget képviselnek 
(Táp, Jánossomorja, Mosonszentmiklós, Nyúl, 
Győrújbarát, Petőháza, Szerecseny, Öttevény, 
Kapuvár és Kunsziget). A népmese napjához 
közeledve, Benedek Elek nagy meseíróra em-
lékezve különösen aktuális, hogy az őseinktől 
örökségbe kapott, kincsekkel teli tarisznyából 
elővegyük a meséket. 

A verseny előtt Lendvai Ivánné polgármes-
ter mondott köszöntőt, melyben utalt arra, 
hogy a népmesék, mondák egész életünket 
végigkísérik, kisgyermekként az édesanyánk, 
az óvodában és az iskolában tanítóink meséit 
hallgattuk, majd anyaként, nagyszülőként pe-
dig már mi mesélünk gyermekeinknek, uno-
káinknak. Kérte a nyugdíjasokat, hogy mint 
apró gyöngyszemeket úgy őrizzék a meséket, 
ne engedjék a rejtett kincsek elvesztését, mi-
nél többször meséljenek. 

Először a versmondók léptek színpadra, 
akik többségében Mátyás királyról szóló tör-
téneteket mondtak, de elhangzott egy székely 
mese és egy verses költemény is a hottentot-

ták korszakváltásáról. A mesemondók után 
az anekdotázók következtek, akik humoros 
történeteket mondtak el emlékeikből. 

A fellépők produkcióit szakmai zsűri érté-
kelte, melynek elnöke volt Kecskés Attiláné, 
tagjai Horváth Józsefné, Pingiczerné Venesz 
Klára és Róka Lászlóné. A zsűritagok vélemé-
nye az volt, hogy a fellépők színházi élményt 
nyújtottak, kincseket tártak fel a régi mesék 
elmondásával. 

Bátorság is kell ahhoz, hogy közönség előtt 
merjenek szerepelni, hiszen aktív korukban 
távol álltak a színpadtól. Két műfajban han-
goztak el produkciók, mind a kettő más ké-
pességet kívánt. Aki mesét mondott, az más 
művét mutatta be, meg kellett tanulni a kötött 
szöveget. Az anekdotázóknak pedig a műfaj 
sajátossága szerint, maguknak kellett a mon-
danivalójukat megszerkeszteni. 

A mesemondó verseny helyezése: I. hely: 
Wittmann Elekné (Jánossomorja) és Ta-
kács Tiborné (Táp); II. hely: Ötvös Dánielné 
(Mosonszentmiklós) és Nagyné Nagy Mária 
(Nyúl); III. hely: Esztergomi Józsefné (Nyúl). 
Különdíj: Kovács Mihály (Győrújbarát). Az 
anekdotázóknál első lett Németh Szilveszterné 
(Kapuvár), második Dudás József (Öttevény), 
harmadik Bujdosó Ferencné (Nyúl). Különdí-
jasok: Karácsonyi Lajosné (Kunsziget) és Kiss 
Antal (Győrújbarát). 

A verseny zárásakor Zsámbokiné Buday 
Anna, az „Életetet az Éveknek” megyei klub-
tanács elnöke köszönte meg a helyi nyugdíjas 
klubnak, hogy már nyolcadik alkalommal 
szervezték meg a versenyt, majd Szalai Béla 
alpolgármester tett ígéretet arra, hogy Kunszi-
get Község Önkormányzata a továbbiakban is 
támogatja a nyugdíjasok megyei versenyét.

- JURSICS BÉLÁNÉ -- JURSICS BÉLÁNÉ -
Hozzávalók: 80 dkg fi nomliszt, 30 dkg ré-

tesliszt, 1 egész tojás, 1 evőkanál só, 1 evőka-
nál fehérbor, 4 dl tejben pici cukorral felfutta-
tott 5-6 dkg élesztő.

2 nagy fej lilahagymát negyedekre vágva, 
vékonyra szeletelve megsütünk 25 dkg zsír-

ban, langyosra hűtjük, majd a tésztába kever-
jük. Annyi tejfölt adunk hozzá, hogy könnyen 
gyúrható legyen. Háromszor sodorjuk a tész-
tát, közben olvasztott rámával megkenjük. A 
tetejét sajttal, szezámmaggal szórjuk, apró po-
gácsaszaggatóval szaggatjuk és előmelegített 
sütőben megsütjük.
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20 éves Kunszigeten a házi segítségnyújtás
- BIRÓ ANDRÁSNÉ -- BIRÓ ANDRÁSNÉ -

1994 áprilisa óta működik Kunszigeten a 
házi segítségnyújtó szolgálat. Jelenleg 30 idős 
emberről gondoskodik a szolgálat háromfős 
csapata.

A másokon való gondoskodás az ember 
természetes tulajdonságai közé tartozik. A 
történelem folyamán mindig is voltak olya-
nok, akik felkarolták, segítették, támogatták 
azokat az embereket, akik önállóan már nem 
voltak képesek életfeltételeik biztosítására. A 
másokon való segítés akkor teljes körű, ha a 
gondoskodás és a gondozás (az elmélet és a 
gyakorlat) egymást kiegészítő, egymástól el-
választhatatlan tevékenységgé válik. A gon-
doskodás alapvető teendőit a szocializáció so-
rán megtanulhatja az ember, ahhoz azonban, 
hogy ez a tevékenység szakmává váljon, tanu-
lásra, az ismeretek gyarapítására van szükség.

Településünkön a házi segítségnyújtó szol-
gálat 1994. április 18. óta működik. Immár ti-
zenkilenc éve jól működő szolgáltatásunkban 
összesen 112 gondozott részesült ellátásban. 
Jelenleg 30 időskorú részesül ellátásban.

A házi segítségnyújtás elsősorban az idős 
emberek testi, lelki, szociális állapotának 
megőrzése illetve javítása, a gondozásra szo-
rulók szükségleteihez igazodó segítségnyújtás 
a feladata.

Én személy szerint 1994. április 18. napján 
kerültem közelebbi kapcsolatba a házi segít-
ségnyújtással, hiszen ettől a naptól van lehe-

ki, hiszen úgy gondolom, illetve azt tapaszta-
lom, hogy amiben csak tudunk, segítünk az 
idős embereken.

Házi segítségnyújtás során a gondozó az 
igénylő lakásán nyújt segítséget a napi tevé-
kenységek ellátásában. Beszerzi az alapvető 
élelmiszereket, alapápolási feladatokat végez, 
együttműködik a háziorvossal, kapcsolatot 
tart az ellátott hozzátartozóival. Segít az ügyek 
intézésében, és az egyéni bánásmód eszköze-
ivel olyan lelki egyensúly megteremtésére, 
megőrzésére törekszik az idős embereknél, 
mely képessé teszi őket a megváltozott egész-
ségi állapotuknak, veszteségeiknek a feldolgo-
zásában.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biz-
tonságot ad azoknak az embereknek, akik 
ragaszkodnak saját környezetükhöz, de egész-
ségi állapotuk miatt bármikor segítségre szo-
rulhatnak.

Nagy örömmel tölt el, hogy jelenleg olyan 
munkát végezhetek, amelynek segítségével 
lehetőség nyílik arra, hogy egy kicsit köny-
nyebbé tegyük a környezetünkben élő idős 
személyek mindennapjait. Engem személy 
szerint nagyon nagy boldogsággal, megnyug-
vással tölt el, amikor azt látom egy-egy ellátott 
szemében, hogy milyen örömmel fogadnak 
bennünket, és mennyire örülnek a szolgálattól 
kapott segítségnek. Azt gondolom, hogy ezen 
a területen csak az tud igazán „kiteljesedni”, 
aki „belső késztetést” érez arra, hogy segítsen 
embertársain.

tőségem dolgozni a Kunsziget Község Önkor-
mányzata által biztosított házi segítségnyújtó 
szolgálatnál. Külön örömmel tölt el, hogy a 
szolgálat működésének legelső napjától aktív 
tagja lehetek ápolóként. Kötelességemnek ér-
zem, hogy a településünkön élő valamennyi 
idős, segítségre szoruló emberhez eljusson 
az információ a szociális szolgáltatásokról, 
és mindent megtegyünk azért, hogy senki ne 
szenvedjen hiányt az alapvető szükségletek ki-
elégítésében.

A szociális alapellátások körébe tartozik az 
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás. Étkeztetés kereté-
ben napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azok 
részére, akik koruk, egészségi állapotuk miatt 
erről gondoskodni nem tudnak. 

2006. decemberétől két munkatárssal lát-
juk el ezt a nemes feladatot. 2011 óta jelenlegi 
munkatársaim: Börzseiné Major Emőke és 
Horváth Jenőné (Biró Mária).

Ha jellemeznem kellene néhány mondat-
ban ezt a szolgáltatást, elsősorban mindenfé-
leképpen a családias jellegét hangsúlyoznám 

„Érezzék egy kézfogásból rólad,
hogy jót akarsz, 

és te is tiszta, jó vagy
s tekintetük elhitesse véled

szép dolgokért élsz és érdemes élned”

(Váci Mihály) 

Zarándoklat Máriakálnokra
- ANGYAL MÓNIKA -- ANGYAL MÓNIKA -

Uram, add kegyelmedet, hogy jövőre újra 
itt lehessek… mondtuk el és fogadtuk meg pá-
ran a kérést. Ismét eljött a máriakálnoki búcsú 
napja, és mi ismét útra keltünk. Sötétben, hi-
degben, de a szívünkben a forró vággyal, hogy 
újra köszönthessük a Szűzanyát.

Ahogy a régmúlt időkben is, utunk elején 
páran a mecséri keresztnél búcsúztatták kis 
gyalogos csoportunkat. Az érzés leírhatatlan, 
amikor a sötétben csak megy az ember, vi-
szi gondját, baját, elmélkedik az élet dolgain 
és egyszer csak győz a világosság a sötétség 
felett, a melegség a hideg felett. Amikor pe-
dig már minden lépés fáj, meglátja célját, a 
templomtornyot, és annak tetején a keresztet. 
Kis kunszigeti csapatunk idén is megérkezett 
Máriakálnokba a Szűzanya születésnapját ün-
nepelni. Biciklis csoportunk ezúttal nagyon 
jól összejött: 9 éves kisiskolások és nagyma-
mák is erősítették a közösséget. Sokan érkez-
tek autóval is a  szentmisére, így az 50 főt is 
meghaladta a létszámunk. Nagyon jó érzés 
volt így együtt részt venni a szabadtéri isten-
tiszteleten, ahol Kapui Jenő plébános úr a za-

rándokok üdvözölése közben külön köszön-
tötte a Kunszigetről gyalog érkezőket.

Mészáros Miklós atya - aki kisfi úként sok-
szor elzarándokolt a kálnoki Máriához - most 
újmisésként, ünnepi szónokként celebrálta 
a szentmisét. Élete példája is bizonyítékul 
szolgál, hogy a Szűz Anya mindig megsegíti 
azokat, akik bizalommal hozzá fordulnak. Re-
méljük, hogy minket is támogat, hogy jövőre 
is újra ott legyünk.

Dr. Póda István 
az új háziorvos

Szeptember 1-től látja el a háziorvosi 
feladatokat dr. Póda István Kunszigeten. 

A hétgyermekes családapa 1997-ben 
szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Általános Orvosi Karán. Pécsett, 
majd Budapesten volt rezidens orvos, utána 
mentőorvosként, a Készenléti Rendőrség 
Egészségügyi Osztályának általános 
orvosaként, majd osztályvezetőjeként 
dolgozott Budapesten. Győrbe 2003-ban 
került, ahol szintén a rendőrség egészségügyi 
osztályán dolgozott. Forduljanak hozzá 
bizalommal!
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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. 

Íjászverseny a lőtéren
- ANGYAL TAMÁS -- ANGYAL TAMÁS -

Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egye-
sület az Itthon vagy - Magyarország szeretlek! - 
Kunsziget 570 éve rendezvénysorozat részeként 
amatőr íjászversenyt szervezett a kunszigeti lő-
téren 2013. szeptember 28-án szombaton. 

A mintegy 40 jelentkező között amatőr íjá-
szok, az íjászat iránt érdeklődő hölgyek, urak 
és gyerekek egyaránt szerepeltek. Volt olyan 
aki csak most ismerkedett ennek a szép - nyu-
godtan nevezhetjük ősi-magyar - sportnak az 
alapjaival, de akadt aki rutinos íjász módjára 
bánt saját fegyverével.

A bemelegítést követően a verseny során 
3x5 lövéses sorozatokkal szerepelhettek a 
bátor jelentkezők. A szabványos, 60 cm-es 
céllapra a gyerekek és a hölgyek csökkentett 
távolságról adhatták le a lövéseket. A versenyt 
mindvégig a sportszerűség és az egymásra 

odafi gyelés kísérte, ami ennél a nem veszély-
telen sportágnál rendkívül fontos.

A versenyen résztvevő gyerekeket és az 
egyes kategóriák győzteseit délután az IKSZT-
ben az ünnepség keretében külön is jutalmaz-
ták a szervezők. Biztos, hogy a megmérette-
tésen résztvevők jó élményekkel tértek és a 
későbbiekben is sor kerülhet hasonló rendez-
vényre.

Eredmények:
Gyerek: I. Szalai Álmos; II. Szalai Huba; III. 

Horváth Maja
Serdülő: I. Mezeti Milán; II. Gintli Kíra; III. 

Posch Kristóf
Ifj úsági: I. Horváth Kristóf; II. Kuller Máté; 

III. Ramm Szabolcs
Női: I. Dobrádi Éva; II. Angyal Mónika; III. 

Szalai-Danka Ildikó
Férfi : I. Hlács Róbert; II. Luka Sándor; III. 

Angyal Tamás

Foci: A serdülők 
az éremért mennek

Kunsziget Község Polgárőrsége szeptemberben ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. Az egye-
sület munkáját a másfél évtized alatt többször is elismerték megyei és országos szinten is. A sportpályán 

rendezett ünnepségen a köszöntőket követően jutalmakat adtak át, majd a károlyházai polgárőrök vidám 
műsorral köszöntötték a jubiláló kunszigetieket. Fotó: Bábics N.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A nagyoknak nem megy sajnos idén sem: 9 

forduló után egy győzelemmel utolsó előttiek 
vagyunk. Az ifi csapat próbál helyt állni, a ser-
dülők pedig idénre nagyon jó csapattá értek.

Megyei II. o.
A szezon kezdetére néhány poszton 

kicserélődött a csapat, ám az eddigi meccsek 
alapján úgy tűnik, hogy idén is a kiesés elleni 
harc jut nekünk. A vereségek között sajnos 
voltak nagyon sima és fájó vereségek ebben 
a 9 fordulóban (Bezenye, Mosonszentmiklós, 
Börcs és Hédervár ellen), nyerni pedig csupán 
csak egyszer sikerült, egy fordulatos és 
izgalmas találkozón Máriakálnokon, ahol 5-4-
re győztünk. A hátralévő fordulókban vannak 
olyan meccsek, ahol reálisan bízhatunk a 
pontszerzésben. Reméljük, sikerülni is fog, és 
nem kieső helyen zárjuk az őszt.

U21-es csapat
A csapat gerincét továbbra is a serdülőcsapat 

adja, amely azt is jelenti, hogy a többi csapat 
életkori és ezzel rutinbeli előnyben is van 
velünk szemben. Ennek ellenére a csapat 
lelkes, és nem adja könnyen magát. Bezenye, 
Győrsövényház és Hédervár ellen ugyan 
nagy arányú vereségbe futottak bele az 
ifi sták, de egy Mosonszentmiklós elleni hazai 
döntetlen mellett kétszer nyerni is tudtunk, 
mindkétszer hazai pályán - a Püskit 8-0-ra, 
a Mosonszolnokot 3-0-ra vertük. 7 pontjával 
a csapat a 14. helyen áll, ám a további 
őszi meccseken a pontok száma tovább 
növekedhet.

U16-os csapat
Évek óta együtt játszik a csapat magja, így 

idén egy összeszokott és jó együttessel szerepel 
a Kunsziget SE a megyei serdülő bajnokságban. 
Öttevénytől ugyan kikaptak a fi úk 3-1-re, az 
összes többi meccsüket megnyerték - még a 
tavalyi bajnok Dunaszeget is -, így jogosan 
állunk a tabella második helyén. További jó 
játékkal meglehet a dobogó.

Fotó: Schreiner Milán


