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„Ő leszen néktek Üdvözítőtök”

Közmeghallgatás 
Kunszigeten

25 éves Nyárádgálfalva és Kunsziget testvérkapcsolata

Pezsgés a tekepályán

- KUNGL ANITA -- KUNGL ANITA -

Lelkünk a természet rendjét követve egyre 
inkább befelé fordul. 

Egyre nagyobb feszültség vesz körül ben-
nünket. Várakozunk, vágyakozunk, kell 
jönnie valaminek. Érezzük, hogy az az apró 
fénysugár, az a halvány ígéret ki kell, hogy tel-
jesedjen.

Ha ki merjük tárni szívünket, ha engedjük, 
hogy az Isten a mi lelkünkbe is elültesse az 

Istengyermek iránti szeretet csíráját, hatal-
mas esélyt kapunk. Megérthetjük karácsony 
legfőbb üzenetét: Isten tudtunkra adta, hogy 
gondja van ránk. Egyszülött Fiát küldte el, 
hogy Megváltónk legyen. 

Bár az emberi közönyösség a városon kívül 
űzte, a legnagyobb téli sötétségben, ridegség-
ben mégis megszületett a reménységünk. És a 
sötétségben fény gyúlt, az angyalok kórusára 
emberek indultak meg.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Nyárádszentlászlón ünnepeltük Nyárádgál-

falva és térsége valamint Kunsziget testvérkap-
csolatának 25. évfordulóját augusztusban.

1990 nyarán kezdődött a kapcsolat néhány 
erdélyi diák és az őket fogadó kunszigeti csa-
ládok között. A kapcsolat mára sok tucatnyi 
család baráti kapcsolataivá nőtt, miközben 
a két önkormányzat és a két iskola között is 
szoros kapcsolat jött létre a 670 kilométeres 
távolság ellenére is.

Idén augusztusban 25 éves jubileu-
mát ünnepelt a két közösség Erdélyben, a 
Nyárádszentlászlói templomban.

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Kunsziget Község Képviselő-testülete köz-

meghallgatáson számolt be a 2015-ben végzett 
munkájáról november 19-én.

Az idén 25 éves önkormányzati rendszer 
óriási lehetőséget adott községünk fejlődésé-
re, fennmaradására. A falu mindenkori veze-
tése, a község lakossága, civil szervezetei felis-
merve a lehetőséget, közösséget alkotva érték 
el a kitűzött célokat.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Alaposan felpezsdült a tekeélet Kunszige-

ten az elmúlt hónapokban. A Kunszigeti Teke 
Egyesület első számú együttese a területi, a 
második számú a városi bajnokságban sze-
repel. A Fincziczki Tamás révén kunszigeti 
szállal is rendelkező Mosonmagyaróvári TE 
szeptembertől Kunszigeten játssza hazai mér-
kőzéseit; ők az NB II. Észak-Nyugati csoport-
jában szerepelnek. Emellett októberben elin-
dult a szokásos amatőr tekebajnokság is, ahol 
kunszigeti és a térségből szerveződött baráti 
társaságok versenyeznek egymással, immár 
tizenegyedik alkalommal. 
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Milyen boldogok lehettek a pásztorok, akik 
az angyal szavát követve Jézus elé járultak! 
Mekkora tisztelet vezérelhette a napkeleti böl-
cseket, hogy a hosszú út viszontagságait vál-
lalva hódoltak Jézusnak, ajándékot is hozva 
neki. Mindezt csupán egy ígéretre alapozva. 
Ők nem látták a jövőt, de hittek az angyalok 
szavának. Egy csecsemő elé járultak, akiről 
még csak az ígéretet kapták, hogy ő lesz a Meg-
váltó! Mi már tudjuk, hogy Isten beteljesítette 
ígéretét, s ennek tudatában a karácsonyt még 
ragyogóbb ünnepként ülhetjük meg. 

Évről évre új esélyt kapunk, hogy az adventi 
időszakban felkészülhetünk az Úr Jézus szüle-
tésére, aki elhozza a várt békét a szívünknek. 
Gyermeki vágyakozásunknak teret engedve 
bátran csodálkozzunk rá karácsony kiapad-
hatatlan erejére, s éljünk vele, belőle! 

S hogy még teljesebb legyen az ünnep, kará-
csonyi lelkülettel vegyünk részt templomunk 
karácsonyi programjain is!

ÁLDOTT KARÁCSONYT!

Juhász Gyula:Betlehemes ének

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki Betlehemben született ez este 
A jászol almán, kis hajléktalan, 

Szelíd barmok közt, kedves 
bambinó,

Ó, emberek, gondoljatok ma rá: 
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 
És apja ács volt, dolgozó szegény 
S az istállóban várt födél reájuk.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
A betlehemi kisded jászolára, 

Amely fölött 
nagyobb fény tündökölt, 

Mint minden várak 
s kastélyok fölött.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 

A kerek föld 
mindegyik gyermekéhez 

Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó, emberek, gondoljatok ma rá! 

„Ő leszen néktek Üdvözítőtök”

Karácsony ünnepére 
készülünk

- LENDVAI IVÁNNÉ - - LENDVAI IVÁNNÉ - 
Ünnepeink sorából kiemelkedik a kará-

csony ünnepe, melynek eljövetelére mindany-
nyian 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, melyre vára-
kozunk, vágyakozunk.

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 bennünk, emberekben 
rejlik.

A mindennapok forgataga, a hétköznapok 
küzdelme során előfordulhat, hogy háttérbe 
szorulnak szeretteink.

A karácsonyra készülődés csendje rádöb-
bent bennünket arra, milyen fontosak ők szá-
munkra, mennyi mindent el akartunk, aka-
runk mondani nekik.

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

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. 

Kívánom Önöknek Kunsziget Község Ön-
kormányzata és a magam nevében, hogy ün-
nepeiket ragyogja be a megbékélés, a békes-
ség, a szelidség, a hit, a remény és a szeretet 
érzése. 

Áldott karácsonyt és sikeres új esztendőt 
kívánok Önöknek, a községünkből elszárma-
zottaknak, valamint testvértelepülésünknek, 
Nyárádgálfalvának és térségének, továbbá a 
szomszédos települések önkormányzatainak, 
és lakosainak.

Ünnepi szentmisék 
és szertartások

December 24-én 16 óra Pásztorjáték
December 24-én 21 óra „Éjféli mise”

December 25-én 8 óra 
Karácsony napja 

December 26-án 8 óra 
Karácsony 2. napja 

December 27-én 8 óra 
Szent Család ünnepe 

December 31-én 16 óra 
Év végi hálaadó szentmise 

Január 1-jén 16 óra 
Szűz Mária Isten Anyja ünnepe

vannak teli. Ezek az interneten használt QR-
kódok. Ha okostelefonnal beolvassuk ezeket a 
kódokat, az eszköz egy internetes címre visz 
minket, ahol a cikkhez tartozó további képe-
ket is megtaláljuk. Reméljük, az újítás sokak-
nak elnyeri a tetszését.

A Hold Színház ezúttal a Mikulást hozta el a kunszigeti gyerekeknek. December 6-án délután a 
kultúrházban a Győri Nemzeti Színház művészei a Mikulás Família című színdarabot mutatták 
be, amelyet sok kunszigeti kisgyermek várt izgatottan. Az interaktív előadás nagyon tetszett a 

kis nézőknek, akiket az előadás után a Mikulás szaloncukorral is megajándékozott.

Aki fi gyelmesen olvassa és nézi a Kunszi-
geti Hírmondót, annak feltűnhetettek egyes 
cikkek mellett, egyes képeken apró fekete 
négyzetek, amik még apróbb négyzetekkel 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

QR-kódok a Hírmondóban
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Kunsziget Község Önkormányzata szere-
tettel hív és vár mindenkit 2016. január 1-én 
0:30-kor a Kossuth térre, a vendéglő elé, hogy 
tűzijátékkal, jó kívánságokkal köszönthessük 
egymást.

1943 januárjában a 2. Magyar Hadsereg 
soraiban kunszigetiek is harcoltak a Don-ka-
nyarban. Közülük tizenhárman elestek a har-
cokban és nem térhettek vissza szeretteikhez.

Rájuk emlékezünk fáklyák és gyertyák fé-
nyénél a kunszigeti temetőben felállított kop-
jafánál 2016. január 11-én, hétfőn 16:30-tól a 
verssel, énekekkel, valamint koszorúzással és 
közös imával. Ezt követően, 17 órától a temp-
lomban, szentmisét mutat be Winkler Zsolt 
plébános a hősök tiszteletére. 

Misztikus karácsony

Közösen gyújtottunk gyertyát
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

Apró, kis fények, adventi lángok varázslatos 
hangulata öleli körül az évnek ezt az időszakát. 
Várakozunk. Lassan ránk köszön a téli világ. 

Iskolánk folyosói, termei díszbe öltöztek. S 
mi, kisdiákok és tanáraik, készülődünk. Ké-
szülődünk szeretettel, közös beszélgetésekkel, 
adventi ajándékok készítésével, az ünnepre 
való ráhangolódással.

A karácsonyi ünnepkör advent első nap-
jától vízkeresztig tart. Advent első gyertyáját 
hagyományainkhoz híven közösen gyújtottuk 
meg a templom előtti téren, a megújult betle-
hem előtt. 

A meghitt hangulatú ünnepségen Lendvai 
Ivánné polgármester asszony, Németh László 
pápai prelátus és Winkler Zsolt Kunsziget plé-

A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület, szeretettel hívja és várja 
Önt és kedves családját 2015. december 19-én, 
szombaton 16 órakor a templomban tartandó, 
Misztikus karácsony, mitől lesz a karácsony 
igazán karácsony? című előadásra.

Előadó: Béri László Renátó, karmelita szer-
zetes-pap 

Az előadás után agapé és beszélgetés lesz a 
plébánián.

Újévköszöntő

Emlékezés a hősökre

forint összegben. 
A 21 sikeres pályázó részére összesen havi 

87 ezer forint a támogatás, tíz havi összege 
870 ezer forint. 

Előző években megítélt támogatás a 4 „B” 
típusú pályázók részére havonta 5500 forint.

2015-ben az „A” és „B” típusú pályázatok 
támogatása összesen 1 millió 175 ezer forint.

Ezúton is felhívjuk a pályázók fi gyelmét 
arra, hogy önkormányzatunk a támogatás át-
utalását csak azon hallgatók részére tudja tel-
jesíteni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
felé, akik hallgatói jogviszonyukat minden 
félév kezdetén igazolták önkormányzatunk 
felé. 

Tanulmányaikhoz sok sikert kívá-
nunk.

biztosítása is a program célja a humánerőfor-
rás állandó és minőségi utánpótlásával. 

A pályázatok beadásának határidejéig 21 
db „A” típusú pályázat érkezett. Az idei évben 
„B” típusú pályázatot egy hallgató sem adott 
be. 

Kunsziget Község Képviselő-testülete 2015. 
november 19-i ülésén tárgyalta a 2016. Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjra be-
adott pályázatokat 

A képviselő-testület pályázatot nem 
utasított el. 

A döntés alapján minden pályázó támoga-
tásban részesül: ,,A” típusú pályázó 10 hóna-
pon keresztül hallgatóként havonta 4-5 ezer 

Kunsziget Község Önkormányzata 2015. 
évben ismét (1990 óta folyamatosan) meghir-
dette a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösz-
töndíj pályázatot a felsőfokú intézményekben 
tanuló hallgatók részére. 

Célunk az esélyteremtés, a  fi atalok felsőok-
tatási intézmények nappali tagozatán történő 
továbbtanulásának elősegítése. A pályázattal 
kívánjuk elősegíteni a lakóhelytől távoli felső-
oktatási intézményekben való tanulás támoga-
tását, a hallgatói mobilitást. A kistelepülések 
folyamatos gazdasági, kulturális fejlődésének 

21 pályázat érkezett a 2016. évi Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj-
páyázatra.

- KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA -- KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA -

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 
véradást szervez január 11-én, hétfőn17:00- 
19:00 óráig a kultúrházban. Ezúttal is szere-
tettel várnak mindenkit, aki rászoruló ember-
társain vérével tud és kíván segíteni. A pontos 
kezdési időpontról plakátokon adnak tájékoz-
tatást a véradást megelőző héten. 

Véradás

bánosa mondott beszédet. 
Márai Sándor versének idézetével iskolánk 

igazgatónője, Farkas Liza köszöntötte az egy-
begyűlteket. 

Fellépett a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
énekkara, hetedik osztályos tanulóink, Farkas 
Döniz és Gintli Kíra adventi versekkel, ötödik 
osztályos tanulóink pedig angol ünnepi ének-
kel köszöntötték az első gyertya lángját.

Tanulóink és tanáraik keze nyomán idén 
is szebbnél szebb ajándékok készültek az ad-
venti vásárra, melyre november 28-án a Petőfi  
téren került sor. A gyermekek saját kezükkel 
készített ajándékai mindannyiunk számára 
nagy örömet okoztak. 

Kívánjuk, legyen nyugodt, békés, szeretetteli 
az adventi készülődés időszaka.

Iskolánk tantestülete és tanulói

 A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara adventi énekeket énekelt az adventi gyertyagyújtási 
ünnepségen.  Fotók: Kungli Mónika és Bábics Norbert.
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602 milliós költségvetés
A 2015. évre elfogadott költségvetés bevé-

teli és kiadási oldala 602 241 ezer forint. Ösz-
szehasonlításul: 2012-ben 239, 2013-ban 277, 
2014-ben 652 millió forint volt a költségvetés 
főösszege. 2015-ben 202 millió forint a fej-
lesztésre fordítható összeg, ezt falunk külön-
böző pályázatokon nyerte el. Természetesen 
vannak áthúzódó beruházások is.

Az önkormányzat adóbevételei között a 
legnagyobb tételt továbbra is az iparűzési adó 
jelenti. Az iparűzési adó 94 százaléka a négy 
nagyüzemből származik: a Federal Mogul 
Hungary, a Federal Mogul Wipers Hungary, a 
Sick Kft  és a Zöld Mező Mgtsz összesen 148,7 
millió forint iparűzési adót fi zetett szeptem-
ber 30-ig. 

Községünk folyamatos fejlődése, az intéz-
mények magas színvonalú müködése. a szol-
gáltatások biztosítása a fentiek, anyagi hátte-
rének megteremtése, a pályázati lehetőségek 
kihasználása érdekében.

A képviselő-testület 2015-ben október 31-
ig 24 ülést tartott, 255 határozatot hozott és 11 
rendeletet alkotott.

Munkahelyek
Községünk életét, fejlődését, az önkor-

mányzat munkáját, az intézmények szín-
vonalas működését meghatározzák az ipari 
üzemek és a mezőgazdasági szövetkezet léte. 
A gazdasági válság után a munkahelyek szá-
ma stabilizálódott. Míg Kunsziget 1996-ban 
200 fő részére, addig 2010-ben 960 fő részére 
biztosított munkalehetőséget. A növekedés 
folyamatos, a munkahelyek száma 2015-ben 
1420-ra nőtt.

Idén egy újabb ipari üzem kezdte meg mű-
ködését, kunszigeti vállalkozói beruházással, 
a GESKOR Kft .

Infrastruktúra karbantartása, 
felújítása

Kunszigeten az elmúlt évben több utca jár-
dáinak felújítása megvalósult, valamint aszfalt 
került a Szent István király utcára az „Adós-
ságkonszolidációban nem részesült települé-
sek támogatása” című sikeres pályázat ered-
ményeként. Idén is pályáztunk, ám ezúttal 
forráshiány miatt elutasították a pályázatot, 
amelynek célja a Hunyadi, Dózsa, Ifj úság ut-
cai és Győri úti járdák felújítása volt.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Dózsa utcai járdák felújítását saját erőből va-
lósítja meg. A felújítás a tervek szerint 2016. 
márciusában kezdődik, és április végéig tart.

A Hunyadi utcában a csapadékvíz-elve-
zetés problémájának megoldására műszaki 
egyeztetéseket folytatott az önkormányzat, a 
szakhatósági egyeztetés folyamatban van. A 
járdák felújítását ebben az utcában a csapa-
dékvíz-elvezetés problémájának megoldásá-
val egyidejűleg tervezzük, 2016-ban.

A szennyvíztisztító üzem rekonstrukciós 

felújításáról több alkalommal egyeztetett az 
önkormányzat a Pannon-Víz Zrt-vel. A felújí-
tás és bővítés 2016-ban várható.

A közlekedés biztonsága érdekében önkor-
mányzatunk megvásárolta és lebontatta a Fő 
utca 24. számú ingatlant.

2015-ben megvalósult projektek
A Környezetvédelmi és Energia Operatív 

Program keretében fotovoltaikus rendszerek 
kiépítésével 121 napelem került a falu köz-
épületeire (az iskolára, a sportcsarnokra és a 
kultúrházra). Hatására az áramszámla a ko-
rábbi 8 százalékára csökkent.

Ugyancsak a Környezetvédelmi és Energia 
Operatív Program keretében a tornacsarnok 
és az önkormányzati hivatal fűtésének korsze-
rűsítésére került sor, közel 70 millió forintos 
beruházás keretében. Az intézményeket a pá-
lyázat eredményeként faaprítékos kazán fűti, 
a hőszigetelt falak és az ablakok pedig segítik 
az energiatakarékosságot. Önkormányzatunk 
pályázatot adott be „a kötelező önkormányza-
ti feladatellátás biztosítását segítő” pályázati 
felhívásra, melyet forráshiány miatt elutasítot-
tak. A pályázat tárgya az iskola fűtéskorszerű-
sítése, és külső felújítása volt. Újabb pályázat 
azonban lehetőséget adhat a beruházásra.

Környezetvédelem
Több alkalommal szerveztünk hulladék-

gyűjtést a faluban. Napi gondot jelent a hulla-
dékszigetek környékének rendbetétele, a táro-
lók nem megfelelő használata miatt.

A levegő-, és zajvédelem érdekében fóru-
mon tájékoztatta a Federal Mogul Hungary 
Kft . üzemének vezetése a lakosságot az üze-
melő berendezésekről, a mérések eredményé-
ről. Az üzemvezetést képviselő Bertalan Tibor 
beszámolójából megtudtuk, hogy a nyári fó-
rum óta az ígért beruházások megkezdődtek, 
illetve befejeződtek. Azóta lakossági panasz 
nem érkezett.

Községfenntartás, üzemeltetés

A falugondnoki szolgálat munkavégzésének 
hatékonysága érdekében önkormányzatunk 
munkagépeket vásárolt (egy pótkocsis trak-
tort, önjáró fűnyírót, kézi fűnyírókat, és villás 
targoncát). Nem megoldott azonban a mun-
kagépek tárolása, karbantartása. Önkormány-
zatunk ezért községüzemeltetési gazdálkodási 
telephelyet épít a Fő utca 24. számú ingatlan 
egy részén, a tervdokumentáció elkészült.

Köszönöm a falu lakosságának a közterüle-
tek gondozásában végzett munkáját.

Turisztika célú beruházások
Az árvízvédelemi töltés garanciális javítása 

befejeződött, így lehetőség nyílik a Mosoni-
Duna partjának használatára, és további tu-
risztikai célú fejlesztésére. 

A Szigetköz - Felső-Duna Mente Térség-
fejlesztési Társulás tagjaként együttműködési 
megállapodást írtunk alá Mosonmagyaróvár-
ral, részt veszünk a Dunára és mellékfolyóira 
alapozott fenntartható turisztikai infrastruk-
túrafejlesztéseknek előkészítésében és meg-
valósításában. Kajakok, kenuk beszerzésére, 
kishajókikötő létesítésére, kajak- és kenutáro-
lók, valamint pihenőhelyek kialakítása is lehe-
tőség nyílik. A becsült költség 13 millió forint, 
a várható pályázati támogatás 95 százalék.

A Kunsziget Termálfalu projekt területének 
gondozására vonatkozóan önkormányzatunk 
vállalkozói szerződést kötött, melynek tárgya 
a közműsáv kaszálása, az árkok tisztítása. A 
közművek állapotára vonatkozó felmérés fo-
lyamatban van.

Intézményhálózat
A Manóvár Családi Napközi 2010 óta 

működik Gyermekellátó Térségi Társulás 
formájában. Ez idő alatt bebizonyította, hogy 
szükség van az 1-3 éves korú gyermekek el-
helyezését biztosító intézményre. Ellátási 
körzete Kunsziget, Dunaszeg, Dunaszentpál, 
Győrladamér, Győrzámoly. A gyermekek 

Közmeghallgatás: 2015-ben tovább gyarapodott Kunsziget
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gondozását vezető gondozó, gondozó és egy 
helyettesítő gondozó látja el. A gyermekek 
étkeztetése az óvoda főzőkonyhájáról biztosí-
tott. A képviselő-testület döntése alapján tör-
vényi megfelelőség esetén biztosítja a gyerme-
kek részére az ingyenes étkezést, más esetben 
50 % támogatást biztosít a napi térítési díjból. 
Az udvarra játékot vásároltunk 600 ezer forint 
értékben.

A működési engedélyben meghatározott 
gyermeklétszám napi 7 fő, ám az igény ezt 
meghaladja. A gyermekek elhelyezése érde-
kében a képviselő-testület megvizsgálta a 0-3 
éves korú gyermekek számát, és határozatok-
ban arról döntött, hogy elkészítteti a 2 cso-
portos bölcsőde tanulmánytervét, valamint 
megbízást adott a Tündérkert Bölcsőde enge-
délyezési tervének elkészítésére (mely 2015. 
november 10-i határidőre elkészült). 

Az ötlet nem új keletű a 2014 őszén az ön-
kormányzat által beadott közel 100 projektöt-
letben szerepel a bölcsőde építése is.

Várhatóan 70 millió forintos bekerülési 
költségű bölcsőde a pályázatok függvényében 
az elkövetkező 1-2 éven belül épülhet meg a 
Kossuth tér 278 helyrajzi számú ingatlanon, 
az óvoda szomszédságában. A bölcsőde épü-
lete a főbejáratán túl az óvoda folyosójáról 
is megközelíthetővé válik szervizútként. Az 
ellátható gyermekek száma az új épülettel 24 
főre emelkedik, és lehetőséget ad a faluban, 
a térségben élő, az ipari üzemekben dolgozó 
családoknak gyermekük elhelyezésére.

Az emlékpark a bölcsőde miatt más helyet 
kap, a tervezett helyszín a kultúrház előtti tér.

munkával
Elkészült az óvoda honlapja (elérhető a 

www.tundervarovoda.hu címen), az intéz-
ményt bemutató kiadvány szerkesztése folya-
matban van.

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8 
osztályban 8-tól 16 óráig (szülői igény szerint 
ettől eltérően) működik. Az iskola működé-
se normatív és önkormányzati támogatásból 
biztosított. Az iskolában a szakos ellátottság 
100 százalékos, a gyermekek oktatását 14 tel-
jes munkaidőben, 2 részmunkaidőben dolgo-
zó és 2 óraadó pedagógus biztosítja. A nyelvi 
oktatást anyanyelvi lektorok segítik.

A tanulói létszám október 1-jén a statisztika 
alapján 120 fő. Más településről (Öttevényről, 
Mosonszentmiklósról, Abdáról, Börcsről, 
Dunaszentpálról és Győrladamérról) 38 gyer-
mek jár iskolánkba.

Az önkormányzat támogatja a bejáró ta-
nulók utaztatását, a tanulók étkeztetését, az 
angol nyelvi tankönyvek, taneszközök vásár-
lását, a művészeti képzést, a tárgyi eszközök 
beszerzését és a karbantartási munkákat. 

Sikeres pályázat eredményeként az iskola 
16 tanulói laptopot nyert, mellyel a teljes szá-
mítástechnikai terem gépparkjának cseréje 
megtörtént. A pályázat keretében további 10 
tanári laptop, 5 interaktív tábla és 5 projektor 
kerül felszerelésre az iskolában év végéig. Ok-
tóberében 10 fő pedagógus vett részt 30 órás 
továbbképzésen, melynek célja a digitális tan-
eszközök használatának elsajátítása volt. Az 
Országos Testnevelő Tanárok Egyesülete által 
kiírt pályázaton iskolánk 86 ezer forint érték-
ben röplabda tartó állványokat és hálót nyert.

Szociális ellátások, támogatások
Az első lakás vásárláshoz, építéshez nyúj-

tott vissza nem térítendő támogatásról szóló 
rendeletét a képviselő-testület átdolgozta, 
hogy minél több fi atal részesülhessen a támo-
gatásban. A költségvetésben erre a célra 6,7 
millió forintot különített el a testület, ebből 7 
fi atal részére fi zetett ki 4,9 millió forintot. A 
lakásfelújítási és bővítési programban a pályá-
zók száma nőtt, 2015-ben az e célra kifi zetett 
összeg 6 család részére összesen 1,8 millió fo-
rint volt.

A Babakötvény-program 2009-ben indult, 
2014-ig folyamatosan 31 fő vesz részt a prog-
ramban, 2015-ben 4 család igényelt támoga-
tást. 

Kiemelt szerepet kapott a gazdasági válság 
és a deviza alapú hitelek miatt nehéz helyzet-
be került családok segítése. A képviselő-tes-
tület a fentiekhez kapcsolódó kérelmet nem 
utasított el, rendkívüli esetben 1 napon belül 
nyújtott segítséget.

Átmeneti segély helyett törvényi változás 
miatt 2015. március 1-től települési támogatás 
adható, mely magában foglalja többek között 
a temetési segélyt és gyógyszertámogatást is. 

Az időskorúak karácsonyi támogatást kaptak.
Beiskolázási támogatás címén 780 ezer fo-

rint támogatást fi zetett ki az önkormányzat 
156 fő részére. Az óvodás gyermekek étkezési 
térítési díjához 50 %-kal járul hozzá a telepü-
lés, összesen 2,3 millió forint értékben. A tan-
könyvvásárlási támogatása mértéke idén 563 
ezer forint volt.

Önkormányzatunk folyamatosan foglal-
koztat a közmunkaprogramban olyan embe-
reket, akik a munkaerőpiacon munkát nem 
találtak. Tevékenységüket a közterületek tisz-
tántartásában, házi segítségnyújtás területén 
végzik. A Nemzeti Művelődési Intézet által 1 
fő közművelődéssel foglalkozó munkatársat 
tudtunk alkalmazni.

Eredményeinket takarékos átgondolt gaz-
dálkodással, közösségek segítő munkájával 
érhetünk el. Köszönjük a civilszervezetek 
munkáját,  várjuk segítő szándékú javaslata-
ikat.

A közmeghallgatás teljes anyaga a www.
dkoh.hu oldalon elérhető.

Közmeghallgatás: bölcsődét is építene a falu 2016-ban

A Tündérvár Óvoda 2014-ben új épületbe 
költözött, amely jelentős beruházással, a Nyu-
gat-Dunántúli Operatív Program keretében 
épült meg. A férőhelyek száma 75-re nőtt, a 
gyermekek óvodai nevelését 6 óvodapedagó-
gus és 3 dajka látja el. A gyermekek sokoldalú 
személyiség fejlesztését logopédus, gyógype-
dagógus, pszichológus segíti. Szabad férőhe-
lyek esetén Kunsziget közigazgatási területén 
kívüli településről is felvehető kisgyerek a 
Tündérvár Óvodába, akiket szeretettel vá-
runk ingyenes, illetve 50 százalékos étkezési 
hozzájárulással, magas szintű oktató-nevelő 

2016-os tervek
A fejlesztési lehetőségeket, elképzeléseket 

közel 100 projektötlet formájában nyújtot-
tunk be különböző fórumokra. Az infrast-
ruktúra bővítése, felújítása, karbantartása, 
mellett célunk a munkahelyek biztosítása, 
számának további emelése, az intézmények 
működtetése, karbantartása, és a szolgálta-
tások magas színvonalú biztosítása. Szeret-
nénk felújítani a településképet jelentősen 
meghatározó épületeket: az általános iskolát 
és a Szent Antal kápolnát, valamint a temető 
bejáratát, kerítését és a ravatalozót. Célunk 
az iskola épületében energiatakarékos fűtés-
rendszer kialakítása, sport-és játékudvar ki-
alakítása. A bölcsőde és a községgazdálkodá-
si telephely épületének megépítése szintén a 
tervek között szerepel. További céljaink: „Jö-
vőház” Gyermekközpont megépítése, kerék-
párutak tervének aktualizálása, megépítése, 
Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése, a 
Szent Lőrinc rk. templom belső felújításának 
előkészítése, turisztikai szálláshely kialakítá-
sa és a termálfalu projekt megvalósulásának 
segítése.

A nők egészségének védelme 
érdekében

Kunsziget Község Képviselő-testülete no-
vember 29-i ülésén az önálló védőnői körzet 
működési engedélyének módosítását tárgyal-
ta. Eredményeként folyamatosan biztosítja a 
nők részére a méhnyak-szűrést. A módosítás 
oka, hogy a korábban pályázati támogatásból 
biztosított ellátás támogatása megszűnt. Ön-
kormányzatunk költségvetéséből biztosítja 
a szűrés díját, a vizsgálat az ellátott számá-
ra ingyenes. A szolgáltatás így folyamatossá 
válik.
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Kunszigetről egy busznyi ember indult út-
nak augusztus 17-én, hétfőn este, és voltak 
olyanok is, akik autóval vagy repülőgéppel 
utaztak a vendéglátó családokhoz. 

Miközben sokan voltak, akik már sokad-
szor vettek részt a testvértelepülési látogatás-
ban, akadtak olyanok is, akik újonnan kap-
csolódtak be a programba.

Azt a vendégszeretetet, ahogy vendéglátó-
ink fogadtak bennünket, szavakkal nehéz leír-
ni: azt érezni kell. Mindezt már az érkezéskor 
éreztük, amikor ugyanolyan szeretettel fogad-
ták egymást az egymást évente látogató bará-
tok, és azok is, akik még soha nem találkoztak 
a vendégeikkel.

Ottlétünk színes és tartalmas programok-
ban is bővelkedett. A közel 14 órás utazás 
fáradalmainak kiheverése után szerdán kö-
zös programként kiránduláson vettünk részt. 
Bözödújfalura látogattunk először: egészen 
pontosan azt néztük meg, ami a faluból ma-
radt annak elárasztása után. Kőrispatakon 
szalmakalap-múzeumot látogattunk meg, 
ahol többek között azt is megtudtuk, hogy a 
magyarországi cserkészek is tőlük rendeltek 
szalmából font búrkalapokat. Szovátán és 
Parajdon át a Bucsin-tetőn vezetett tovább az 
út egészen Gyergyószentmiklósig, ahol fi nom 
ebédet fogyasztottunk. Utána a Gyilkos-tó és 
a Békás-szoros következett. A Keleti-Kárpá-
toknak ez az egyik legszebb vidéke, amely kis-
alföldi szemmel nézve különösen szép. Nem 
bántuk így azt sem, hogy már bőven sötétedés 
után értünk haza az egész napos kirándulás-
ból.

Augusztus 20-án, Szent István ünnepén 
református istentiszteleten vettünk részt dél-
előtt, a délután pedig a közös ünneplésé volt. 
Lendvai Ivánné kunszigeti és Karácsony Kár-
oly nyárádgálfalvi polgármesterek ünnepi be-

szédükben megemlékeztek a 25 éves testvér-
kapcsolat kezdeteiről, állomásairól, valamint 
azokról is, akik sokat tettek a kapcsolat meg-
teremtéséért és fennmaradásáért. 

Karácsony Károly elmondta azt is, hogy 
nem tud olyan kárpát-medencei kapcsolatról, 
amely már 25 éve fennállna: ebből a szem-
pontból igazán különleges ez a kapcsolat. 

- Akik 1990-ben először voltak részesei 
a kunszigeti látogatásnak, azok most anyák 
és apák. Az ő gyermekeik most úgy mennek 
Kunszigetre, mintha hazamennének. Közel 
kerültünk egymáshoz: amikor elmegyünk az 
iskola előtt, látjuk a kunszigeti táblát, eszünk-
be jutnak a kunszigetiek. Talán így van ez 
Kunszigeten is, amikor elmennek a kopjafa 
előtt, eszükbe jutunk a kunszigetieknek - szól-

tak Karácsony Károly szavai. 
Lendvai Ivánné Szent Istvánt idézte beszé-

de elején: az értékek őrzését köszönte meg a 
kapcsolatot ápolóknak. Úgy éreztük, hazajöt-
tünk. Jó arra gondolni, hogy örömeinket és 
bánatainkat is van kivel megosztani. Az egy-
más iránti szeretet az, ami fenntartotta ezt a 
kapcsolatot. A 25 éves kapcsolat alkalmából 
Nyárádgálfalva a kunszigeti önkormányzat-
nak, iskolának adott át emléktárgyat. A kap-
csolat alapjául szolgáló 1990-es látogatást 
szervező Szalai Béláné szintén emléktárgyat 
vehetett át, ahogy néhai Náznán Ildikó tanár-
nőre és Tilai Lajos egykori polgármesterünk-
re is emlékeztek egy-egy emléktárggyal, amit 
a családtagjaik vettek át. Kunsziget porcelán 
emléktárgyat adományozott Karácsony Kár-
oly polgármesternek és Tóth Ferenc jegyző-
nek a kapcsolat alkalmából. 

Az ünnepség hajnalig tartó bállal zárult.
Augusztus 21-én a fogadó családok szer-

veztek programokat a vendégek részére, 22-
én pedig újabb közös kiránduláson vettünk 
részt. Először a Petőfi  Sándor emlékére lét-
rehozott múzeumot néztük meg Segesváron, 
majd két erődtemplomot tekintettünk meg. A 
Madarasi-Hargitára vezető úton, Ivóban ebé-
deltünk, majd felmentünk a Székelyföld leg-
magasabb pontjára, a Madarasi-Hargita 1801 
méteren lévő csúcsára.

Erdélyi vendégségünk utolsó napján, au-
gusztus 22-én, vasárnap záróünnepséget ren-
deztek vendéglátóink a nyárádszentlászlói 
focipályán. Másnap a mielőbbi viszontlátás 
reményében indultunk haza. 

Nyáron az iskolák közötti kapcsolat is foly-
tatódott, erről szóló cikkünket a 7. oldalon 
olvashatják.

A megérkezés pillanatai: az új vendégeket is ugyanolyan szeretettel köszöntötték, 
mint a régi barátokat. Fotók: Bábics Norbert

25 éves Kunsziget erdélyi testvérkapcsolata

A csoport egy része a Madarasi-Hargitán. 
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délelőtti szentmise után következhetett a fi -
nom ebéd, majd a nap nagy részét pihenéssel, 
beszélgetéssel töltötték a családoknál.

Hétfőn reggel 8 órakor gyülekeztünk az 
IKSZT udvarán. Megrendelt busszal Győrbe 
utaztunk. Látogatást tettünk a XII. Arrabona 
Légvédelmi Rakétaezred laktanyájában, ahol 
a gyerekek egy rögtönzött csapatversenyben 
is megmérettettek. 

A következő állomás Győr Megyei Jogú Vá-
ros Tűzoltósága volt, ahol Kopp András kör-
bevezetésével az autók felszereltségén kívül 
megnézhettük a védőöltözékeket és a legna-

Erdélyi gyerekeket láttunk vendégül 

BALAZSI BRIGITTABALAZSI BRIGITTA

Az elmúlt évek hagyományait folytatva júli-
us végén tizennégy gyermek és kísérőtanáruk 
érkezett Kunszigetre testvértelepülésünkről, 
Nyárádgálfalváról. 

A vendégtanulóink mindegyike helybéli 
családok vendégszeretetét élvezhette, voltak 
családok, akik egy, de olyanok is, akik két 
gyermeket fogadott 

Több gyerek évek óta visszajár, így nagy 
örömmel üdvözölték egymást a rég nem látott 
barátok a szombati érkezéskor. A vasárnap 

Finomságokkal van tele a Manóvár adventi naptárja
TÓTHNÉ SZALAI VERONIKATÓTHNÉ SZALAI VERONIKA

A Manóvár Családi Napközi továbbra is nép-
szerű a szülők körében, intézményünk tovább-
ra is telt házzal működik.

A gyorsan múló esztendő alatt sok min-
dennel gazdagodtunk: udvarunkra mászó 
várat kaptak a kicsik, új fektető rendszerünk 
kiegészült az új ágyneműkkel. Foglalkoztató 
eszközeink, játékaink idén is tovább bővülnek 
az önkormányzat jóvoltából, az ünnepi han-
gulathoz pedig a foglalkoztató helyiségbe ka-
pott új függöny szett is hozzájárul.

Hozzánk is bekopogott a Mikulás, akinek 
csomagjait lelkesen és örömmel vették át kis-
gyermekeink.

Családi napközink mindennapjaiban meg-
jelentek az ünnepi jelképek, a várakozás örö-
me. A naponta végzett tevékenységformák, 
mint a rajzolás, éneklés, mondókázás, mese- 
és zenehallgatás által a kisgyermekeink fontos 
érzelmi élményekkel gazdagodnak, melyekkel 

szintén az ünnepre készülődünk. A mondó-
kázás, éneklés mindig mozgásos formában 
történik, amit nagy élvezettel végeznek a ki-
csik.

A nagy adventi naptárunk ismét tele van 
fi nomságokkal a kicsik nagy örömére, melyet 
ezúton is szeretnék a szülőknek megköszönni. 

Köszönöm továbbá Kunsziget Község Önkor-
mányzatának segítő készségét és anyagi támo-
gatását!

Áldott karácsonyt és békés, boldog 
új esztendőt kívánok a Manóvár 

Családi Napközi dolgozói nevében!

gyobb darut, amit katasztrófa esetén bevet-
nek. Mondhatom, nagyon élvezték, hiszen fel-
mászhattak, beülhettek a járművekbe. A nap 
zárásaként estére karaokeestet szerveztünk a 
kultúrházban.

Kedden Kunsziget környékét fedeztük fel. 
A kunszigeti gyermekek és tanáraik kerékpár-
ral, az erdélyiek pedig „pusztabusszal” tették 
meg a kitűzött utat (Kunsziget, Csiszlói-tó, 
Bolgányi-híd).

Szerdán busszal érkeztünk a Velencei-tó-
hoz. Bár strandolásra nem volt alkalmas az 
időjárás, a rossz idő ellenére mégis jól szó-
rakoztak a gyerekek. A jóízűen elfogyasztott 
ebéd után Bábolnára utaztunk, ahol meg-
néztük a ménesbirtokot, ismeretünk bővült a 
Shagya arab telivérekről, és gyönyörű lovakat 
láthattunk, simogathattunk. Visszaérkezve 
Kunszigetre, a nap lezárásaként újra az ének-
lésé volt a főszerep.

A csütörtök délelőtt kézműves foglalkozá-
sokkal (gyöngyfűzés, kavicsfestés, levendu-
laangyalka-készítés), kemencés sütögetéssel 
telt. Este a pályán tűzoltó bemutatót láthat-
tunk, majd a gyerekek csapatokban tűzoltó-
versenyen próbálhatták ki magukat.

Pénteken a bakonyszentlászlói kaland-
parkot látogattuk meg, és túráztunk a Cuha- 
völgyben. Ezt élvezték leginkább mind a kun-
szigeti, mind az erdélyi gyerekek.

Szombat délután 5 órától vártuk az Erdély-
ből érkező kunszigetieket egy nagyon fi nom 
hazai, meleg vacsorával, amit a Tündérvár 
Óvoda konyháján készítettek el.

Vasárnap reggel hosszú búcsúzkodás után 
elindult a busz, lehet, hogy meg sem állt 
Nyárádgálfalváig.

A gyerekek közös csapatversenyen vettek részt a XII. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 
győri laktanyájában. Fotó: kunszigetiskola.hu



8. OLDAL - ATUÁLIS  KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2015. 4. SZÁM

Megyei tűzoltóverseny

- NAGY ZSUZSANNA -- NAGY ZSUZSANNA -

Nagy izgalommal vártunk szeptember 12-
ét, ugyanis idén először vehettünk részt a 
megyei tűzoltóversenyen. Az izgalom talán 
május óta tartott, ekkor nyerte meg Kunszi-
get Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 
női raja a térségi versenyen való indulás lehe-
tőségét. Fontos, hogy májusi két hetes felké-
szülésben, és a szeptemberi felkészülés alatt 
is barátok közt vagyunk, és azt csinálhatjuk, 
amit szeretünk. A csapattal nyolc éve ver-
senyzünk együtt, ez idő alatt összekovácso-

lódtunk és barátokká is váltunk. A felkészülés 
mindig nagyon jó hangulatban telik, ahogyan 
egy verseny is. Izgatottak voltunk, mert nem 
is tudtuk igazán, hogy mire is számíthatunk. 
Megtisztelő dolognak éreztünk, hogy részt ve-
hetünk egy megyei versenyen és Kunszigetet 
képviselhetjük.

Rengeteg új emberrel találkoztunk és új él-
ményekkel gazdagodtunk a győri versenyen. 
Kicsit másképpen zajlott, mint a már megszo-
kott körzeti verseny, de a lelkesedésünk töret-
len volt. Először a váltó futásban, azaz a stafé-
ta pályán kellett teljesítenünk, majd kismotor 

fecskendő szerelésben. Megpróbáltuk legjobb 
tudásunk szerint végrehajtani a feladatot, kö-
zel 40 csapatból az összesítés után az 5. helyen 
végeztünk. Az örömünkbe egy kis szomo-
rúság is vegyült: a legjobbat szerettük volna 
nyújtani, hiszen itt már nem csak magunkért 
versenyeztünk, hanem azért, hogy a felkészí-
tőink, a szüleink, barátaink, és mindenki, aki 
szurkolt és támogatott minket, büszke lehes-
sen ránk. Ígérjük, jövőre még nagyobb lelke-
sedéssel vetjük bele magunk a felkészülésbe és 
a versenybe is egyaránt.

Szeretnénk köszönetet mondani, Börzseiné 
Major Emőkének, és Börzsei Arnoldnak, hogy 
a megyei tűzoltóversenyre felkészítettek min-
ket, valamint Lendvai Ivánné polgármester 
asszonynak, Rebenek Árpád parancsnok úr-
nak, aki a májusi győrújbaráti versenyre való 
felkészülésből vette ki a részét, és Kuller Imre 
elnök úrnak, hogy lehetővé tették a versenyre 
való felkészülést és szereplést.

Kedves Emő anyu és Arnold apu! Szeret-
nénk megköszönni nektek, hogy felkészí-
tettetek minket a májusi körzeti, és a szep-
temberi megyei tűzoltóversenyre. Hálásak 
vagyunk, hogy odaadásotokkal, fi gyelmetek-
kel, szeretetetekkel megtiszteltetek minket, 
és időtöket nem sajnálva bíztattatok, támo-
gattatok és segítettetek a legjobb eredmény 
elérésében. Köszönjük azt, hogy „Anya és 
Apa” vagytok nekünk, akikhez mindig bi-
zalommal fordulhatunk a felkészülésben, 
a verseny ideje alatt és a mindennapokban 
is egyaránt. Öröm volt látni az arcotokon a 
büszkeséget, boldogsággal töltött el minket, 
hogy örömet szerezhettünk nektek! Fantasz-
tikus emberek vagytok!

Gyere mozogni!
- MULI ORSOLYA -- MULI ORSOLYA -

Muli Orsolya sportoktató, gerincjóga oktató va-
gyok. Egy olyan mozgásformával szeretném meg-
ismertetni a résztvevőket, amely a gerinc egészsé-
gének helyreállítását célozza, könnyen elsajátítható 
testtartásokkal. Az általam vezetett óra célja a fi zi-
kai test egészségének  helyreállítása, elsősorban a 
testtartás javításával. A helyes testtartás nemcsak a 
mozgásszervi problémák megelőzésének, gyógyí-
tásának alapfeltétele, hanem a helyes légzés elsa-
játításának is. A gerincjóga 3 fő területe: a fi zikai 
test egészségének helyreállítása, a helyes légzés el-
sajátítása, stresszoldás, a relaxációra való képesség 
elsajátítása. Élettani hatásai: javítja a tartást, erősíti, 
nyújtja, lazítja az izomzatot, növeli az ízületi hajlé-
konyságot, javítja a koncentrációs kézséget, a ke-
ringést, az emésztést,vitalizál, csökkenti a stresszt. 
Szeretettel várok minden mozogni vágyót szerdán-
ként 18 órától az iskola tánctermében!

Soha már... címmel kollégák, barátok, ismerősök emlékeznek egy kötetben a januárban fi atalon elhunyt 
színművészre, Pingiczer Csabára. A könyv bemutató a kunszigeti kultúrházban volt októberben.
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Olimpiát rendeztünk, karácsonyt várunk
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

A nyári garanciális felújítási munkálatok 
után, 2015 szeptemberében a második tanévet 
kezdtük meg  a három foglalkoztatós óvodában. 

Változatlan a nevelőtestületünk összetétele. 
A kiscsoportba 25, a középsőbe 11, a nagycso-
portba 25 óvodás jár. .

 A  szeptemberi tanévkezdéskor nagy vál-
tozások történtek viszont a gyermekek ét-
keztetésében. Életbe léptek a minta menza 
program gyermekétkezésre vonatkozó előírá-
sai és az ingyenes óvodai étkezésre jogosító 
jogszabályok. Jelenleg óvodánkban 35 gyer-
mek étkezik ingyenesen, mely jelentős anyagi 
segítséget jelent a családoknak, ugyanakkor 
többszázezer forintos kiadást jelent az önkor-
mányzatnak.

Óvodás gyermekek mindennapjait változa-
tos tevékenységekkel, sok-sok szabadban tör-
ténő játékkal szervezzük. Az ősz beköszönté-
vel szüretelhettek, kukoricát szedtek, sokféle 
terményt, termést és levelet gyűjtöttek a gyer-
mekek, így szerezve ismereteket az évszakról. 

A jelentkező gyermekek részére úszótan-
folyamot szerveztünk, 24 óvodás sajátíthatta 
el az úszás alapjait. Kunsziget Község Önkor-
mányzata fi zette az úszótanfolyam utazási 
költségeit. Köszönet érte. 

Október 30-án ”Óvodás Olimpiát”
szerveztünk, hét település óvodásait hív-

tuk a sporteseményre. A szép őszi napon 
négy versenyszámban, 30 méteres futás-
ban, kislabdahajításban, helyből távolug-
rásban, valamint játékos sor- és váltóver-
senyben mérték össze tudásukat a gyerekek. 
Óvodánkat 10 gyermek képviselte az esemé-
nyen és nagyon szép eredményeket értek el, a 

sor- és váltóversenyt magabiztos versenyzés-
sel meg is nyerték. Gratulálunk a teljesítmé-
nyükhöz. Köszönöm az óvónénik felkészítő 
munkáját.

Óvodásaink közül Burányi Szófi a, 
Vogl Réka, Varga Domonkos érmes 

helyen végzett a versenyen.

A jól sikerült sportverseny szervezésében, 
lebonyolításában sokan voltak a segítségünk-
re. Az IKSZT munkatársai a technikai lebo-
nyolításban, óvodánk konyhájának dolgozói 
a vendéglátásban, a középiskolás önkéntesek 
a zökkenőmentes lebonyolításban, kollégáim 
a szervezésben segítettek, köszönet munká-
jukért. Az „Óvodás Olimpia” megrendezését 
anyagilag a Kunsziget Sportegyesület és Kun-
sziget Község Önkormányzata támogatta. Kö-
szönjük, hogy ezzel lehetővé tették, hogy már 
az óvodáskorú gyermekek is megismerhessék 
a mozgás, a sport nyújtotta örömöket és sike-
reket.

December első napjaiban már nagyon 
várták a gyerekek a Mikulást. December 4-én 
minden kisgyermek ajándékot kapott tőle, 
amiért verssel, dallal mondtak köszönetet. 
Köszönöm Völgyi János közreműködését, aki 
az idei évben is méltó képviselője volt a Miku-
lásnak Kunszigeten. 

Az év legszebb ünnepére, karácsonyra 
mindhárom csoport készült. December 16-
án és 17-én tartottuk karácsonyi ünnepünket, 
melyre hívtuk a szülőket, nagyszülőket.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 
és sikerekben gazdag új évet kívánnak a 
Tündérvár Óvoda óvodásai és az 
óvoda dolgozói.

A Mikulás a nagy-középső csoportosnál is járt, a gyermekek versekkel, dalokkal köszöntötték. 
Minden kisgyermek kapott tőle ajándékot. 

Az Óvodás Olimpián a kunszigeti óvodások nagyszerűen szerepeltek, a sor- és váltóversenyt 
magabiztosan nyerték, emellett hárman végeztek érmes helyen az egyéni versenyeken.
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Nyári emlékek, őszi sikerek és téli programok

nyen megéhezett kisdiákokat most is vendé-
gül látták polgárőreink.

Az előző évek hagyományainak megfele-
lően szeretettel vártuk kedves vendégeinket. 
Délután a benevezett csapatok izgalmas aka-
dályversenyen vehettek részt. A sportcsarnok-
ban az egybegyűlteket Szalay Győző, Kunszi-
get alpolgármestere és Farkas Liza, iskolánk 
igazgatónője köszöntötte. Németh Csaba 
Kunsziget Község Polgárőrségének elnöke 
szintén üdvözölte a rendezvényen résztvevő 
településüket képviselő polgárőröket és köz-
ségünk polgárőreit. A vetélkedőre iskolánként 
5 diákból és egy helyi polgárőrből álló csapat 
jelentkezését vártuk.

Eredmények: 1.  Mosonszentmiklós, 2. 
Kunsziget, 3. Tét, 4. Kóny, 5. Pannonhalma, 6. 
Lébény, 7. Nyúl. Különdíjas lett Mecsér csa-
pata.

Kunszigeti siker 
a Nyelvek Európai Napján

Az idegen nyelvtudás fontosságát jelzi, hogy 
az Európai Unió tíz évvel ezelőtt szeptember 
26-át a Nyelvek Európai Napjává nyilvánítot-
ta. Azóta ezt a napot vetélkedők sokasága teszi 
felejthetetlenné. 

A szeptember 27-i nyelvi- és Európai Uniós 
vetélkedőn iskolánkat Beke Laura, Róka Dá-
vid és Szabó Péter Roland nyolcadik évfolya-
mos diákokból álló csapat képviselte. A lelkes 
sokaság – harmincegy csapat – az EU intéz-
ményeiről, nyelveiről, jelképeiről, az euró-zó-
náról, a tagországok zászlóiról, fővárosairól, 
szimbólumairól, himnuszairól, nevezetessé-
geiről szóló feladatlapok kitöltésével bizonyít-
hatta tudását 75 percen keresztül.

A kunszigeti csapat hatodik helyezést ért 
el, és sok hasznos tapasztalattal tovább gazda-
gíthatta ismereteit. Felkészítő tanáruk Pappné 
Kuster Klára volt.

Miniszteri oklevél az iskolának
A Virágos Magyarországért környezetszé-

pítő verseny 2015. évi díjait a Pesti Vigadó 
dísztermében osztották ki októberben. A díj-
kiosztó ünnepségre 209 önkormányzat képvi-
selője kapott meghívást, Kunszigetet Lendvai 
Ivánné polgármester és Farkas Liza Erzsébet, 
a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és AMI igazgatója képviselte. A Ma-
gyar Turizmus Zrt. által szervezett Virágos 
Magyarországért környezetszépítő versenyen 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
kulturális díját, valamint elismerő oklevelét 
a környezettudatos oktatás megvalósulásáért 
három óvoda és két iskola vehette át. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy iskolánk a környe-
zetszépítő versenyen való kiemelkedő teljesít-
ményért oklevelet vehetett át.

Angol tábor
Iskolánk idén is megszervezte angol tábo-

rát harmadik és negyedik osztályosok részére. 
A táborra két ötödikes tanuló is jelentkezett, 
így összesen 13 fővel indultunk. A játékos an-
gol foglalkozásokon – activity, szókeresés, ke-
resztrejtvény stb. – kívül ellátogattunk Győr-
be az Ugriparkba és a Fülesbástyába, valamint 
lehetőségünk nyílt a Püspökvár tornyából 
megcsodálni Győr egyedülálló panorámáját. 
Megtekintettük a 2004-ben létrehozott Apor 
emlékkiállítást is. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Tilai Péter és a Kunszigeti Ifj úsági és 
Sportalapítvány támogatását.

Sporttábor
Ez a nyár sem telhetett el kerékpározás, 

fürdés és sok-sok jókedv nélkül. Hagyomá-
nyainkhoz híven Liza néni vezetésével idén is 
megrendezésre került a felsősök egyik legked-
veltebb tábora, a sporttábor.

A „reggeli ébresztőket” Juhász Tamás edző 
tartotta. Szívesen ismerkedtünk meg az ön-
védelmi alapfogásokkal, kitartóan gyakorol-
tunk, nem szegte kedvünket sem izomláz, 
sem egy-két váratlan ütés. A 2 órás edzést 
követően a csapat gyorsan nyeregbe pattant, 
és még elkerekeztünk Lipótra, hatalmas feje-
seket, olykor hasasokat ugrani, vagy Győrbe 
csobbanni, hogy azt követően a lemenő nyári 
nap fényét megcsodálva indulhassunk vissza 
Kunszigetre.

Ellátogattunk Pannonhalmára felfedezni 
a Pannonhalmi Főapátság és a bencés szer-
zetesek múltját és a jelenét. Felültünk a helyi 
kisvonatra is, hogy megnézhessük a pannon-
halmi levendulaföldeket, ahol a bátrabbak 
még levendulaszörpöt és levendula fagyit is 
kóstolhattak. Délután a Pannonhalmi Tűzol-
tó Egyesület udvarán Kopp Andrástól tanul-
hattuk meg a tűzoltás alapjait, majd az általa 
összeállított ügyességi sorversenyeken és fo-
ciban is bizonyíthattuk rátermettségünket. Az 
izgalmakban bővelkedő hetet a Várkertfürdő 
Pápai Gyógy- és Termálfürdő csúszdáin szá-
guldozva fejezhettük be.

A hétvégére jól elfáradtunk, de sok új is-
merettel, vidám történettel, főként rengeteg 
felejthetetlen közös élménnyel lettünk gaz-
dagabbak. Köszönjük a Kunszigeti Ifj úsági 
Sportalapítványnak, hogy lehetővé tették szá-

- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

munkra, hogy ennyi különleges kalandban 
vehessünk részt, és támogatta táborunkat! Re-
méljük, hogy jövőre is kalandozhatunk majd 
együtt, nyáron, két keréken. 

Az iskola és Kunsziget Község Polgárőrségének közös rendezvényén, az Egy iskola - Egy polgárőr 
napon a kunszigeti iskolások csapata a második helyen végzett. 

Őszi kirándulás a Fertő-Hanság 
Nemzeti Parkban

A Nemzetközi Madármegfi gyelő Nap és 
Állatok Világnapja alkalmából őszi kirándu-
lást szerveztünk. A diákok és a szülők nagy 
érdeklődésére való tekintettel, két autóbusszal 
- azaz száz fővel – vágtunk neki a kalandos 
útnak. 

A napot Fertőújlak közelében, a Hanság-
főcsatorna mentén madármegfi gyeléssel 

Egy iskola - Egy polgárőr Nap
Szeptember 25-én Kunsziget Község Pol-

gárőrsége és iskolánk immáron nyolcadik al-
kalommal szervezte meg az „Egy iskola - Egy 
polgárőr Napot. A rendezvény védnöke Kun-
sziget Község Önkormányzata volt.

Az időjárási viszontagságok ellenére ren-
dezvényünk ebben az évben is nagyon jól 
sikerült. Elsős és másodikos tanulóink Válint 
Anikó rendőr főtörzsőrmester interaktív játé-
kos feladatai segítségével ismerkedhettek meg 
a közlekedési alapismeretekkel és az alapvető 
kerékpáros közlekedési szabályokkal. A többi 
tanuló 8 órától 13 óráig játékos csapatverse-
nyen vehetett részt. A tanulókat Bézi Lajos 
főtörzsőrmester és a kunszigeti polgárőrök 
segítették. Az izgalmakban bővelkedő felada-
tok, ügyességi pályák sok-sok örömteli percet 
szereztek gyermekeinknek. 

Délután az alsósok mesefi lmet nézhettek, a 
felsősök pedig vetélkedőn vehettek részt, me-
lyet Bábics Norbert vezetett. Az akadályverse-
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Ökoiskola
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2012 június 9-én nyerte el az ÖKOISKOLA 
címet. Azóta intézményünkben e cím szelle-
mében folyik az oktató-nevelő munka.

Alapdokumentumainkban megfogalma-
zásra kerültek a környezetvédelemmel kap-
csolatos teendőink. Minden tanévben új és 
újabb feladatokat tűzünk ki munkatervünk-
ben, melyek megvalósulását folyamatosan 
követjük. A környezetvédelem értékének 
hangsúlyozását, a környezettudatos szemlé-
let elsajátíttatását fontos célként fogalmazza 
meg iskolánk. Gyermekeink számára a ter-
mészet védelme, nemcsak iskolai feladatokat 
jelent, ez a szemléletmód otthonukban, szű-
kebb és tágabb környezetükben, Kunsziget 
mindennapjaiban is megjelenik. Tanulóink 
a település rendezvényeire az évszakoknak 
megfelelő élő- és szárazvirág, kül – és bel-
téri dekorációkat készítenek, tantermeiket 
zöld növényzettel díszítik, ÖKO-falakon 
folyamatosan frissülő információkkal köve-
tik nyomon a környezeti változásokkal kap-
csolatos híreket, megjelenő információkat. 
Diákjaink szívesen vesznek részt környezet-

Mézédes nap az iskolában
Az Európai Mézes Reggeli programban is-

kolánk tanulói is részt vettek. A diákok mézes 
teát és mézes kenyeret is kóstolhattak a no-
vember 20-i nagyszünetben, majd délután a 
méhek biológiájáról, a megporzásról szóló in-
teraktív órán vehettek részt Csiszár Imre kun-
szigeti méhésznek köszönhetően. A témával 
kapcsolatban diákjaink egy verseny keretében 
mérték össze kreativitásukat. A képzőmű-
vészeti alkotások versenyét Ramm Regina 3. 
osztályos tanuló nyerte, Varga Gábor külön-
díjat kapott. Rajz kategóriában az 1. helyezést 
Nagy Benedek 2. osztályos tanuló érdemelte 
ki, a különdíjas Tóth Olívia 3. osztályos tanu-
lónk lett. A 4. osztály és a 8. osztály plakátjait 
társasjátékkal jutalmaztuk. A díjak beszerzé-
sét a méhészek szakmai szervezete és a Kun-
szigeti Faluszépítő Egyesület is támogatta.

Sikerek a győrladaméri anyanyelvi 
versenyen

A novemberi győrladaméri körzeti anya-
nyelvi versenyen 10 diák képviselte iskolánkat. 
Hatan dobogós helyet értek el, de a többiek is 
az élvonalban végeztek, fél illetve 1-2 ponttal 
maradtak le a dobogóról.

2. osztályos tanulóink közül Virág Liza 
első, Angyal Borbála második helyen végzett 
(épünkön ők láthatók felkészítő tanáruk-
kal,  Gyurkovits Péternével). A 3. osztályos 
Romsics Simon 3. helyezett lett (felkészítő 
tanár Bézi-Kovács Monika). Ugyancsak har-
madik lett a versenyben a 4. osztályos Jagadics 
Szabina (felkészítő tanára Varga Péterné). 
Varga Petra 6. osztályos tanulónk és Bencsics 
Evelin 7. osztályos tanulónk második he-
lyen végzett a versenyben (felkészítő tanáruk 
Sallay-Selmeczi Anikó).

a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Iskolában

védelmi versenyeken, az újrafelhasználható-
ságon alapuló háziversenyünk is hatalmas 
sikert aratott tavaly mind a gyermekek mind 
a szülők körében. A kisebbek nem feledkez-
nek el a madarakról etetéséről, a felsősök pe-
dig idén is elkezdték kiültetni őszi növényei-

ket az udvarba. Reméljük, hogy a következő 
években is ekkora lelkesedéssel és kitartással 
elérhetjük majd, hogy iskolánk továbbra is 
élen járjon a gyermekek környezettudatos 
szemléletének kialakításában, és méltón vi-
selhesse az ÖKOISKOLA címet.

kezdtük, ahol a park szakemberei megmutat-
ták a Fertő szikes tavainak madárvilágát, amit 
távcső segítségével csodálhattunk meg.

A madármegfi gyelés után Lászlómajorban 
interaktív előadáson vettünk részt. Megismer-
kedhettünk a Fertő-Hanság védett növényei-
vel és állataival. Utána részt vettünk a soproni 
vadászkutyasuli és városi kutyasuli bemutató-
ján. Sok újdonságot tudhattunk meg a kutyák 
képzéséről. A majorban élő őshonos állatokat 
is megnézhettük, megsimogathattuk. 

Ebéd után programunk kézműves foglal-
kozással zárult. Barkácsolhattunk téli madár-
etetőt, a kisebbek papírból szitakötőt is készít-
hettek.
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Nyugdíjas mesemondó- és anekdotaverseny

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
Mesél a nagyanyó/nagyapó címmel 10. al-

kalommal rendezte a Szigetgyöngye nyugdíjas 
klub a hagyományos mesemondó- és anekdo-
taversenyét 

A kultúrház nagytermet megtöltötték a me-
gye nyolc településéről érkezett versenyzők és 
kísérőik. Rendezőként a kilencediket Kunszi-
get képviselte.

Kezdetektől fogva az Életet az éveknek Or-
szágos Nyugdíjas Szervezet megyei rendez-
vényeként szerepel a verseny. Az idei évben 
a Kisalföldben szereplő sorozat, az „Ilyenek 
vagyunk Kunszigetiek” a következő szöveggel 
népszerűsítette a versenyt: „A megye nagy-
anyói és nagyapói minden szeptemberben 
nálunk mondanak meséket.”

A rendezvényt Lendvai Ivánné polgármes-
ter nyitotta meg, hagyományőrző rendez-
vényként, ünnepként jellemezve. A mesék és 
anekdoták az emberi élet során felgyülemlett 
élettapasztalatok, bölcsességek, élmények ösz-
szessége, amit az emberek átadtak egymás-
nak. Az ember életét végigkíséri a mese: az 
édesanya, a nagymama, az óvónéniktől, a ta-
nítókig terjed a sor. A jelenlevők nagymamák, 
akik mesélnek az unokáiknak ismét.

A magyar népmese gyűjtése a 18. század 
végétől indult meg. Lehetetlen a sok gyűjtőt, 
írót felsorolni Arany Lászlótól, Benedek Ele-
ken, Kriza Jánoson, dr. Timaff y Lászlóig bezá-
rólag. A ma élő híres gyűjtők és mesemondók: 
Berecz András, Budai Ilona, Kóka Rozália 
neve is csak felsorolásként szolgál.

Hol vannak a névtelenek, akik az idők ho-
mályába vesztek már? Akik közül többen is-

kolába nem járhattak, írástudatlanok voltak, 
de fejből mindent tudtak, megtanultak. Egy 
híres csángó asszonyt, Simon Ferenc Józsefné 
Fazakas Ilonát „valóságos szellemi nagyság-
nak” nevezett Erdélyi Zsuzsanna etnográfus, 
aki szerint „nem tudott írást, nem járhatott 
iskolába egy napot se - mégis ezreknek lett a 
tanítója.”

A szeptemberi versenyen 14 mesemondó 
szerepelt. A műsor levezetője Forrás Ferencné 
klubtag volt. A  zsűri tagjai: Kecskés Attiláné 
ny. tanár- könyvtáros, költő, Pingiczer 
Csabáné ny. művészeti munkatárs és Horváth 
Józsefné könyvtáros volt. Értékes versenyként 
jellemezték, aminek záloga a jó választás és 

előadói készség és rátermettség. A szereplők 
közül többen évek óta fellépnek Kunszigeten, 
de mindig vannak újak is köztük. A megye 
nyugdíjas klubjai közül létszám szerint leg-
több versenyző Nyúlról érkezett. A fellépők  és 
a zsűri tagjai valamennyien oklevélben része-
sültek, a helyezettek pedig tárgyjutalomban. 

Kunsziget Község Önkormányzatának kö-
szönhetően vendégül láthattuk valamennyi 
résztvevőt. A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
tagjai a szervezésben, a verseny lebonyolítá-
sában segítettek.

A rendezvény díszvendége a győrújbaráti 
Kovács Mihály volt, aki verssel és citerajátéká-
val színesítette a rendezvényt.

Mesemondók: 
1. Wittmann Elekné (Jánossomorja) - Öt-

vös Dánielné (Mosonszentmiklós)
2. Esztergomi Józsefné (Nyúl) - Takáts 

Tiborné (Táp)
3. Nátz Irén (Mosonszentmiklós) - Bujdo-

só Ferencné - Nagyné Nagy Mária (Nyúl)
Különdíj: Müller Lászlóné  

(Mosonszentmiklós) - Visi Nándorné 
(Öttevény) - Árpási Tiborné - Kóczián 
Tiborné (Nyúl)

Anekdotázók:
1. Kiss Antal (Győrújbarát)
2. Kiss János (Győr-Bácsa)
3. Szabó Károly (Lébény)
P. Nagy Gabriella előadóművész külön-

díját Kiss Antal, Pingiczer Csabáné a Soha 
már.. . című emlékkönyvet Szabó Károlynak 
ajándékozta.

A versenyt Csöndes Lászlóné klubveze-
tő zárta a megyei szövetség képviseletében, 
felajánlva a díjazottaknak szóló szereplést a 
Budapesten zajló  országos versenyre.

Az idei verseny jubileumi verseny volt, hiszen 10. alkalommal rendezett a Szigetgyöngye Nyugdí-
jas Klub anekdota- és mesemondó versenyt. Fotók: Bábics Norbert és Tilinger Gábor.
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A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 2015 őszi-téli tevékenysége
- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -

Szeptember 14-én 10. alkalommal rendezte 
meg a klub a hagyományos, regionális mese-
mondó- és anekdotaversenyét, amelyen 70 fő 
képviseltette magát, a megye kilenc telepü-
léséről. A rendezvény támogatója Kunsziget 
Község Önkormányzata és a Szigetgyöngye 
Nyugdíjas Klub tagjai voltak. 

Kungl Anita két alkalommal tartott szá-
munkra kézműves foglalkozást, amely kö-
rünkben nagy tetszést aratott.

Október 16-án részt vettek tagjaink a Soha 
már... című, Pingiczer Csabáról szóló emlék-
könyv bemutatóján.

Október 17-én a Budapesti Nemzeti Szín-
házban az Éden élet, Hany Istók című darabot 
közösen tekintettük meg a Kunszigeti Polgári 
Hagyományőrző és Kultúrális Egyesület tag-
jaival. Az előadás előtt az ELTE Botanikus 
kertjét, a Füvészkertet kerestük fel.

Október 24-én múzeumlátogatást szervez-
tünk Fertődre az Esterházy kastélyba, majd 
Bogyoszlón a tájházba - megtekintve a híres 
fafaragók alkotásait is. Aznap este megnéztük 
a Dunaszegi Színjátszókör nagy sikerű darab-
ját, a Szép nyári napot is.

November 6-án részt vettünk a katolikus 
templomban a szentmisén, majd a Krisztus 
követői Kunszigeten című sorozat új előadá-
sán, Szerzetesek a Csapó családban címmel.

November 7-én a Győri Könyvszalon ren-
dezvényeként a Győri Nemzeti Színházban 
Jókai Annával és Jankovics Marcellal történt 
beszélgetéseket és Tolcsvay Béla  műsorát 
hallgattuk meg.

November 11-én a Mosonszentmiklósi 
Nyugdíjas Egyesület meghívására részt vet-

Kulturális és ismeretterjesztő programjain-
kat kézműves foglalkozások is színesítették.

tünk a Szent Márton Napi rendezvényen.
November 14-én a kunszigeti Idősek nap-

ja rendezvényén és a közös vacsorán részt 
vettünk. November 17-én budapesti utun-
kon megtekintettük a Néprajzi Múzeum Élő 
népművészet című időszaki kiállítását és az 
állandó kiállítást. Felkerestük Radnóti Mik-
lós és felesége egykori lakhelye környékét és  
megtekintettük Radnóti Miklós új szobrát. A 
Margit-szigeten sétát tettünk, majd utunkat a 
Vörösmarty téren, a karácsonyi vásárban fe-
jeztük be. 

November 23-án Hámor Vilmos író Mosoly 
láncfű című könyvének bemutatóját hallgat-
tuk meg. December 7-én Csendes éj címmel 
P. Nagy Gabi előadóművész és Olasz Valéria 
műsorával zártuk az idei évet.

A klub tagjai részt vettek a nemzeti és álla-
mi ünnepeken, a falu ünnepein, eseményein. 

Létszámunk 35 fő volt. 
A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 

Énekkara
Karvezetőnk Horváth Krisztina, az énekkar 

létszáma 23 fő. Az énekkar a második félév-
ben valamennyi nemzeti, állami ünnepen és a 
falu rendezvényein szerepelt és az ehhez szük-
séges próbákon részt vett 26 alkalommal.

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub és énekka-
rának működéséhez szükséges támogatásért a 
klub nevében köszönetet mondok Kunsziget 
Község Önkormányzatának és karvezető-
nek, Horváth Krisztinának a lelkiismeretes 
szakmai munkájához. A nyugdíjas klub és az 
énekkar tagjait a klub munkájában való rész-
vételért, a segítségért, a támogatásért dicséret 
és köszönet illeti.

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok és 
békés, boldog új esztendőt!

Nagy tetszést aratott a Kungl Anita által tartott kézműves foglalkozás.

Hámor Vilmos író volt a vendégünk.
A Csendes éj - karácsonyváró műsoron 

P. Nagy Gabriella és Olasz Valéria lépett fel. 
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Véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete szeptemberben a kultúrház-
ban. 

Ezúton is köszönjük azoknak, akik a vér-
adáson megjelentek, hogy embertársaikon 
segítettek. 

A szeptemberi kunszigeti véradáson meg-
jelentek névsora: Bíró Zsolt, Börzsei Lász-
ló, Börzseiné Varga Judit, Burányi Szilvia, 
Csányi Éva, Finta István, Finta Rózsa, Forgó 
Béláné, Gondár István, Gondár Istvánné, 
Hajczingerné Gondár Szilvia, Hlotyák Anna, 
Hódosi Eszter, Horváth Csaba, Horváth Lász-
ló, Horváthné Tolnai Ibolya, Kovács Kitti, 
Krausz Csaba, Lévai Imréné, Németh István, 
Peitli András, Ramm Krisztián , Ramm Zol-
tán, Rigó Judit, Stankovics Antal, Stankovics 
Tamás, Szabó Ferenc, Szalai Márk, Szalai Pál, 
Szücs Tiborné, Szücs Vivien, Tilai Ákos, Tilai 
Imréné, Tóth Balázs, Varga Balázs, Varga 
Balázsné, Virág Margit, Volner József.

- MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE -- MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE -

Véradás 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség  november 23-án Kunszigeten tartotta a „Polgárőrség 
fejlődése-reformjai” elnevezésű rendezvényét. Az eseményen Csaplár Zoltán megyei elnök kiemelte a 

rendőrök és polgárőrök színvonalas hatékony közös szolgálatellátást, valamint a bűnmegelőzési minta-
programok jelentőségét, hatékonyságát. Az ünnepség zárásaként Végső Attila r. alezredes 12 új szolgálat 

kerékpárt adott át több megyei egyesület tagjainak, valamint a rendőrség folyamatos szakmai támogatásá-
ról biztosította a megyei polgárőrséget. (police.hu)

A falu időseit köszöntöttük
BIRÓ ANDRÁSNÉBIRÓ ANDRÁSNÉ

Várt és kedves ünnepi esemény községünk 
életében az idősek, a szép kort megélt emberek 
napja.

 Kedves színfolt volt ebben az évben is, 
hogy „új arcokkal” találkozhattunk, akik min-
den bizonnyal örömmel csatlakoztak az előt-
tük járó generációhoz. 

Az ünnepi köszöntőt Lendvai Ivánné pol-
gármester asszony mondta el, olykor egy-egy 
könnyet ejtve, szívből jövően. Beszédében 
kiemelte e nap fontosságát az egymással való 
újbóli találkozást, a szeretetet és örömet, amit 
széppé, emlékezetesebbé teszi ezt a napot, 
amelyet ünnepeltek és ünneplők egyaránt na-
gyon vártak már. 

Mi, fi atalabbak nagyon örülünk, hogy te-
lepülésünk kedves nyugdíjasai megérték azt 
a kort, amikor már letehetik a lantot, s élvez-
hetik megérdemelt pihenésüket. De ne gon-
dolják, hogy az út ezzel véget ért, hisz most 
következik mindaz, ami szép, s az órák ro-
hanó percei már nem befolyásolják életüket. 
Szükségünk van minden intő szavukra! Szük-
ségünk van az évek során összegyűjtött böl-
csességre, s tapasztalatra. Kérjük egyengessék 
továbbra is utunkat. 

Hadd érezzük, hogy van kihez fordulnunk 
a bajban, és segítsenek minket tanácsaikkal. 
Nélkülük sivár az életünk, a régi időről csak 
ők tudnak mesélni nekünk. Ezért kérjük a jó 
Istent, adjon még sok-sok lágy, simogató ta-
vaszt, s ne hozzon a kemény, hideg tél több 
panaszt!

Köszönjük a példamutatást! Köszönjük az 

emberi értékeket, melyeket belénk csepegtet-
tek, s szívből kívánjuk, a nap fénye ragyogja 
be életüket! 

Ünnepi beszédet követően kezdődött az 
óvodások, iskolás gyermekek szép, szívet 
melengető műsora. A csillogó gyerekszemek 
derűt, örömteli, lelkes, boldog pillanatokat su-
gároztak az idősödő szívek felé. 

Ünnepi műsor befejezésekor minden ked-
ves időst fehér asztalhoz invitált a polgármes-
ter asszony a helyi óvoda éttermébe.

A rendezvényen  Bősi Szabó László, Dóka 
Zsuzsanna, Somogyi Ferenc előadóművészek 
szórakoztatták a vendégeket, akikkel együtt 
énekeltek az egybegyűltek.

Kívánom, hogy valamennyien járuljunk 
hozzá a nemzedékek közötti, ill. a családon 
belüli emberi harmónia, odafi gyelés, közös-
ségi gondolkodás és összetartozás megte-
remtéséhez, mely idős embertársaink szívét 
melegséggel, békességgel tölti meg. Őszinte 
szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy de-
rűsen és jó egészségben, a család nyújtotta 
örömökkel töltse a pihenés éveit községünk 
minden idősödő lakója!

Az nyugdíjasok nevében szeretném meg-
köszönni a Polgármester asszonynak, s mind-
azoknak, akik ezt a felejthetetlen szép ünnep-
napot megszervezték, lebonyolították örömet 
szerezve falunk nyugdíjasainak. 

A Tündérvár Óvoda középső csoportos óvodásai is köszöntötték 
novemberben az időseket az ünnepségen.
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KöszönetnyilvánításAnyakönyvi hírek

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk

 Tilai Géza
 temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték, gyászunkban osz-
toztak, részvétüket kifejezték.

 Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Szalai László
temetésén részt vettek, a szeretet és a 
kegyelet virágait elhozták, mély gyá-
szunkban velünk éreztek. Köszönjük a 
rokonoknak, barátoknak, munkatársak-
nak, ismerősöknek és az osztálytársai-
nak, hogy utolsó útján elksíérték őt földi 
nyughelyére.

Gyászoló szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik a 45 éves osztálytalálkozó 
alkalmából szeretett halottunkról,

Szalai Zoltánról
megemlékeztek. Gyászoló család

Kedves kunszigetiek!

Tisztelettel köszönjük a Kunsziget 
Sportegyesületnek és a Kunsziget-Abda 
bajnoki labdarúgó mérkőzésre látogató-
nak, hogy adományukkal a súlyos be-
tegséggel küzdő Kolonics István gyógy-
kezelését segítették.

Kolonics család

„Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, 
nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szivünkben otthont talál...’
Hálás szívvel szeretnénk megköszönni mindazoknak akik, szeretett feleségem, édes-
anyánk 

Tamás Ervin Józsefné sz.: Gunyhó Erzsébet 
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és mély gyászunkban osztoz-
tak. Külön köszönet a Polgármester Asszonynak, a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekka-
rának, Winkler Zsolt atyának, a SICK Kft . vezetőségének és dolgozóinak. 

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen hallot-
tunk,

özvegy Gáli Kálmánné 
(néhai Kuller Antalné) sz. Dudás Irma

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, mély gyászunk-
ban osztoztak. Külön köszönetet mondunk Winkler Zsolt plébános úrnak a 
szép búcsúztatóért, a Nyugdíjas Klub énekkarának a szép énekért, a Rózsafü-
zér Társulat közös imáiért, Polgármester Asszonynak önzetlen segítségéért, 
Jursicsné Andinak és Annuskának a gyönyörű koszorúkért.

Gyászoló család

Életének 80. évében ok-
tóberben elhunyt

Pálfi  Dezsőné 
sz. Farkasdi Sarolta, Sá-
rika néni, 
a Kunszigeti Általános 
Iskola egykori pedagó-
gusa. Emlékét kegyelet-
tel megőrizzük.

Kedves kunszigetiek!

Köszönetet szeretnénk mondani 
azért a rengeteg segítségért, amit kap-
tunk, hogy haza tudjunk jönni Mexi-
kóból és itthon tudjuk kezeltetni a lá-
nyomat.

Köszönjük polgármester Marika 
néninek, a Magyar Vöröskereszt he-
lyi szervezetének, valamint az összes 
kunszigeti lakosnak, aki gondolt ránk, 
vagy esetleg anyagiakban is segítette a 
hazajutásunkat!

Venesz Melinda és  családja

Hálás szívvel köszönetet mondunk az 
egykori osztálytársaknak, akik a 35 éves 
osztálytalálkozó alkalmából

Jursics Jánosról
megemlékeztek. Gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik felejthetetlen halottunk,

Strobli Antal
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték és mély gyászunkban 
osztoztak. Külön köszönetet mondunk 
Polgármester Asszonynak, Winkler Zsolt 
plébánosnak, dr. Póda István háziorvos-
nak és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
énekkarának.

Gyászoló család

Születések
Farkas Zoé

anyja neve: Beledi Noémi
2015.08.31.
Balogh Erik

anyja neve: Balogh Melitta
2015.09.30.

Szalai Kincső Izabell
anyja neve: Danka Ildikó

2015.09.30.
Virág Erik

anyja neve: Kiss Kata
2015.11.04.

Házasságkötés
Kiss Kata - Virág Péter

2015.09.26.

Haláleset
Tóth Gézáné (Szabó Ilona)

2015.08.06.
Böröczki Ferenc

2015.08.11.
Tamás Ervin Józsefné (Gunyhó 

Erzsébet)
2015.08.20.
Fördős Imre
2015.09.15.

Gáli Kálmánné (Dudás Irma)
2015.11.03.
Tilai Géza

2015.11.05.
Stróbli Antal
2015.12.01.
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Plébániai nap az angyalokkal

1Úton - zarándoklat Máriakálnokra
- DOBRÁDI ÉVA -- DOBRÁDI ÉVA -

Augusztus 22-én 1Úton elnevezéssel nem-
zetközi zarándoknapot tartottak a Mária 
Úton, azon a Kárpát medence zarándokhelye-
it összekötő zarándokúton, amely Mariazelltől 
Csíksomlyóig tart. Zarándokok ezrei indultak 
el ezen a napon, és kisebb-nagyobb szakaszo-
kon vállalták a gyaloglást önmagukért és em-
bertársaikért. Ehhez a célhoz csatlakoztunk 
mi is néhányak a Kunszigeti Hagyományőr-
ző Egyesületből, hogy a Zirctől Bakonybélig 
tartó utunk során imádságainkat a népek és 
nemzetek egységéért, és békéjéért ajánljuk fel.  
A nap során nemcsak új embereket ismer-
hettünk meg, nemcsak együtt énekelhettünk, 
imádkozhattunk velük, de közelebb kerültünk 
Istenhez és önmagukhoz is. Olyan értékrend-
del találkozhattunk, amelyre egyre nagyobb 
szükség van a mai széthúzó társadalomban: 
egymást segítve, egymásra fi gyelve, békében, 
harmóniában telt el ez a szép nap. 

És hogy mi is egy zarándoklat igazi lénye-
ge? Mutassa meg ez a pár sor, amelyet az út 
során kapott kis imafüzetben olvashattunk:

„ Aki zarándokol...
Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul

Novemberben az angyalok téma köré építettük a hagyományos plébániai kézműves délelőttünket. Zsolt atya az angyalokról tartott kis elmélkedést, majd mindenki 
elkészíthette angyalkáját textilből, rajzolhatott angyalszárnyat. S nem utolsó sorban kivehette részét egy meglepetés előkészítésében is, amely titokra a karácsonyi 

betlehemes játék után a templomban fényt derítünk… Fotók: Kungl Anita.

Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idő szorítja
Aki zarándokol, azt az idő tágítja
Aki menekül, önmaga elől fut
Aki zarándokol, önmaga felé tart
Aki menetel, másokhoz igazodik
Aki zarándokol, saját ritmusára jár
Aki túrázik, teljesít

Aki zarándokol, teljessé lesz
Aki kirándul, kikapcsolódik
Aki zarándokol, bekapcsolódik
Aki sétál, nézelődik
Aki zarándokol, befelé fi gyel
Aki bóklászik, céltalan
Aki zarándokol, célra talál
Aki zarándokol, úton van
Aki zarándokol, jó úton van” 
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„Krisztus Követői Kunszigetről” – Szerzetesek a Csapó családban 1. rész
- KUNGL ANITA - - KUNGL ANITA - 

Csapó Gábor előadásának november 6-án 
a kunszigeti templom adott otthont. Az est a 
Csapó családból származó férfi  szerzeteseknek 
állított emléket.

A történet természetesen Csapó Jó-
zsef dédnagyapával kezdődik, aki 1872-
ben Rábapatonán született. Ő maga is 
mélyen vallásos életet élt, a karmelita 
harmadrend tagja volt, úgynevezett vilá-
gi karmelitaként élt. Felesége Sallai Juli-
anna, kunszigeti születésű asszony volt. 
A család hétköznapjai imádsággal, elmélke-
déssel, mindemellett gazdálkodással teltek. 
Tizenhárom gyermekük született, közülük 
tíz élte meg a felnőttkort. Csapó József idős 
korára XI. Piusz pápától az imádságos életéért 
megkapta a „Pro Ecclesia et Pontifi ce” keresz-
tet, azaz a világiak számára a pápa által adható 
legmagasabb kitüntetést. A dédszülők arany-
lakodalmukra pápai áldást kaptak.

Csapó Alajos (1920-1999) – P.  Imre O.C.D.
Szintén karmelita szerzetes és pap volt. 

1936-ban volt a beöltözése, 1941-ben tett örök 
szerzetesi fogadalmat. 1941-47-ig Keszthelyen 
tanult. A háború alatt Szombathelyen a kato-
nai alapkiképzést el kellett végezniük, ekkor 
találkozott lánytestvéreivel, akik akkor már ott 
voltak a szombathelyi Kármelben. 1947-ben 
szentelték pappá. A rendfeloszlatások idejére 
lett volna teljes jogú szerzetes-pap, de a tör-
ténelem közbeszólt, így Nyúlon kántor, majd 
Szanyban káplán és hitoktató lehetett csak. 
1961-től civilként élt, dolgozott. Nyugdíjazása 
után 1984-ben került Budapestre, a Huba ut-
cai templomban segédlelkészként helyezték el, 
majd a rend újjáalakulása után 1992-ig prior, 
azaz házfőnök, 1992-től pedig templomgond-
nok volt. Emlékiratok szerint ő volt a rendben 
az a személy, aki megengedhette a skapuláré 
feladását renden kívüli személyek számára.

Csapó József (1912-1991) – F. Avertán O.C.D. 
Avertán testvérnek 1934-ben történt a be-

öltözése, ekkor vonult be a rendbe, ahol 1939-
ben tett örök szerzetesi fogadalmat. Karmelita 
szerzetesként élt, pappá azonban nem szen-
telték. 1950-ig a győri Kármelben élt, a rend 
önfenntartásában végzett felelős munkát, 
többek között méhészkedést tanult és végzett, 
amit a rend feloszlatása után is gyakorolt. A 
világháború alatt a kármelita rend a székes-
egyház kincseit megmentette, ezeket a kincse-
ket az üres kriptákba falazták be. Mindez titok 
maradt, Avertán testvér maradt az utolsó, aki 
őrizte ezt a titkot. Csak betegágyán osztotta 
meg testvérével, Gábor atyával. Ezután érte-
sítették a püspökséget, és így kerültek elő bő 
30 év elteltével, a 80-as években az elrejtett 
értékek. 1951-91-ig, haláláig a Huba utcai 
templomban bátyja mellett sekrestyésként 
működött.

A család lány tagjai mind a szerzetesi élet-
formát választották. Csapó Gizella (1902-
1989) –  M. Th omasia IML , Csapó Mária 
(1904-1976) – M. Grácia IML és Csapó Teré-
zia (1913-1961) –  M. Innocentia IML mind-
hárman az Isteni Megváltó Lányai rendbe (ma 
az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek rend) 
léptek, a soproni rendtartományba kerültek. 
A rend nagyrészt iskolákat, lányneveldéket 
működtetett, tartott fenn.

Csapó Magdolna (1915-2002) – S. Elia 
O.C.D. és Csapó Rozália (1917-1975) – S. 
Terézia O.C.D. Szombathelyre kerültek a 
kármelita rend női ágához. A kötött életfor-
májú kármelita rend szigora a nőkre fokozot-
tan érvényes volt. 

A család női tagjainak története egy újabb 
előadás témáját képezi, melyet a közeljövőben 
szintén Csapó Gábortól hallgathatunk meg.

Csapó Imre (1907-1992) – P. Gábor O.C.D
Az 1928-as elhatározást követően egy év 

noviciátus után ideiglenes fogadalmat tett. 
Rómába került, majd tanulmányait Magyar-
országon fejezte be és 1934-ben felszentelt pap 
lett. Papi jelmondata: „Az Úr irgalmát örökké 
éneklem.” 1935-től haláláig Budapesten élt. 
1945-51-ig prior, azaz házfőnök volt. A ren-
dek feloszlatása miatt 1950-től nem folytat-
hatták a szerzetesi életvitelt, 1951-től a Huba 
utcai templomban plébánosként szolgált. Sok 
helyen megfordult vendégként, sokfelé hívták 
prédikálni. Könnyen érthető gondolatai, ma-
gyarázatai miatt kedvelt szónok volt.  Sok ma-
gas rangú egyházi személynek volt ő a gyónta-
tója. Plébánosként lehetőségeihez mérten vitte 
tovább az éves miserendben a karmelita lelki-
séget, hagyományokat, a templomban meg-
tartotta a búcsúkat, Kis Jézus misét, Kis Szent 
Teréz misét, Skapuláré körmenetet. Ezekért a 
nyolcvanas években Szent II. János Pál pápá-
tól elismerő szavakat kapott egy személyes ta-
lálkozás alkalmával. Szerencsére megérhette, 
hogy 1989-től ismét visszaállíthatták a rendet, 
újra viselhették szerzetesi ruhájukat.

A család női tagjai

A kevés családi képek egyike, amely 1938 körül készült.
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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 

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

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: hétfőn 10-től - 11 órá-

ig, kedden 9-től - 11 óráig, szerdán 16-tól - 
17 óráig, csütörtökön 9-től - 11 óráig, pénteken 
pedig 10-től - 11 óráig.

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 17 

órakor, valamint vasárnap 8 órától. 

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

IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010
Falugazdász: Szabóné Varga Orsolya - ügy-

félfogadás január 28-án kéthetente szerdánként 
10:15-től 12:15-ig az IKSZT-ben

Családsegítő szolgálat: Nyerges László - ügy-
félfogadás hétfőnként 9-11 óráig az IKSZT-ben

Tündérvár Óvoda 
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola

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

Hulladékudvar
Öttevény, focipálya mellett - nyitva kedd 10-

16, szombat 12:30-16 óráig

Zumba, az örömteli mozgás

- KA-TEAM CSOPORT -- KA-TEAM CSOPORT -

Ezt Virág Margitnak köszönhetjük, aki az 
első zumba órát leszervezte Solymosi Barba-
rával. Barbi egyéb elfoglaltságai miatt átadta 
a csoportot Pőcze Timinek, aki rövid idő után 
helyettesítésre kérte fel Gombos Németh Ka-
talint. 

Katival a 3 éves szülinapunkat a közelmúlt-
ban ünnepeltük, aki nagyon megszeretett 
bennünket. A péntek akárcsak nekünk, neki 
is felüdülés - saját elmondása szerint - ha jö-
het hozzánk. 

Az órákon a hangulat már-már családias, 
viszont azt nem bánnánk, ha ez a „kis” család 
bővülne. 

Szeretnénk, ha minél többen érez-
nék azt, amit mi, hogy a szürke 

hétköznapokat egy vidám, pörgős, 
jó hangulatú óra ki tudja színezni. 

Az idén először vett részt a kunszigeti csapat 
egy része a Velencei-tó partján, Gárdonyban 
megrendezett nagyszabású zumbatáborban. 
A nagyon intenzív tábor három napig tar-
tott. Délelőttönként és délutánonként is majd’ 
másfél órát zumbáztunk, közötte strandolás, 
este buli.

Katinak a környéken több csoportja is van, 
akik közül néhányan rész vettek velünk ren-
dezvényeken, főként falunapokon. 

Nagy sikert aratott például a kunszigeti  
önkéntes tűzoltóinkkal betanult közös kore-
ográfi a az egyesület alapításának 130 éves év-
fordulóján.

Köszönetet mondunk Kunsziget Község 
Önkormányzatának, a képviselő-testületnek 
és Lendvai Ivánné polgármester asszonynak a 
helyszín biztosításáért, Margitnak, hogy elin-
dította a zumbát, és Katinak a felemelő órá-
kért.

Minden  érdeklődőt szeretettel 
várunk.

A zumba több mint 3 éve gyűrűzött be Kun-
szigetre. 
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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - Darányi Ignác Terv pályázatára a Kunsziget Sportegyesület 
sikeres pályázatot adott be, amelynek eredményeként egy 9 személyes Ford típusú kisbuszt vásárolhatott, 
100 százalékos támogatással. A kisbuszt az egyesület sportolói (felnőtt-, tartalék és utánpótlás labdarúgó-

csapatok, illetve a tenisz szakosztály sportolói) használhatják az egyesületi célok érdekében.

Labdarúgás: középcsapattá érhet a Kunsziget

Falukupa
Októberben elkezdődtek a Falukupa Te-

kebajnokság küzdelmei, amelyben ezúttal 15 
csapat vesz részt. A csapatok zöme lapzártán-
kig négy fordulón van túl, eddig négy csapat 
hibátlan: az Öreggolyók, a Lokomotiv, a Suty-
tyók és a Fakó. A bajnokság karácsonyi szünet 
után január 6-tól folytatódik, a küzdelmek 
várhatóan március végéig tartanak majd. 

Amatőr tekebajnokságokat már a ’80-as 
években is rendeztek, aztán egy hosszabb 
szünet után 2006 óta újra megmérkőznek 
egymással a baráti társaságokból alakult csa-
patok, amelyek között akad nem is egy, amely 
nem csak kunszigetiekből áll. Érdekes tény, 
hogy a hat olyan csapat is van a mezőnyben, 
amely már 2006-ban is az indulók között volt: 
a Fakó, a Kisduna, a Lokomotiv, a Múúúúú, az 
Öreggolyók és a Tökös Tekések. 

Teke: három csapat 
Kunszigeten

- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A szeptemberben kezdődött bajnoki sze-

zonra némileg átszerveződött a bajnokságok 
rendszere. 

Kunsziget első számú csapata korábban 
a megyei I. osztályban szerepelt, ezt az osz-
tályt a jelenlegi szezonban már Győr-Moson-
Sopron megyei területi bajnokságnak hívják, 
és két Komárom-Esztergom megyei csapat is 
itt szerepel: a Bábolna és a Tatabánya. 

A 12. fordulót követően Kunsziget öt győ-
zelemmel, öt vereséggel és egy döntetlennel a 
13 csapatos bajnokságban a 8. helyen áll.

A korábbi megyei II. osztályú bajnokság 
most városi csapatbajnokság, második szá-
mú csapatunk, a Kunsziget B idén itt szerepel. 
A 11 csapatos bajnokságban sok mérkőzést 
halasztottak el, a Kunsziget B 8 mérkőzésen 
van túl, nyerni csak egyszer sikerült, valamint 
egyszer játszott döntetlent a csapat, így a 9. 
helyen állnak.

A Mosonmagyaróvári TE tekecsapata szá-
mára ősztől Kunsziget jelenti a hazai pályát, 
ők az NB II. Észak-Nyugati csoportjában sze-
repelnek.

Az MTE 11 forduló után 7 győzelmet szer-
zett, egyszer játszott döntetlent, így a bajnok-
ság 4. helyén áll. 

Fiatal kunszigeti tekéseink országos ver-
senyeken szerepeltek, méghozzá nagyszerű 
eredményekkel. Saru Richárd a serdülő fi ú 
országos bajnokságon egyéni összetettben 
18. helyen végzett. Az ugyancsak kunszigeti, 
de az Ipartechnika Győr színeiben versenyző 
Hécz Tamara a serdülő leány egyéni bajnok-
ság országos döntőjében egyéni összetettben 
15. lett. Börzsei Vanessza, aki szintén az Ipar-
technika Győr versenyzője, az ifj úsági leány 
egyéni bajnokság országos döntőjében egyéni 
összetettben a 14. helyen végzett.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Megyei II. osztályú csapatunk a 13., U19-es 

csapatunk a 8. helyről várja a tavaszt. Az U14-
esek 4. helyen zárták az őszi szezont.

A szezon kezdetére átalakult, és megerősö-
dött első számú csapatunk. 12 pontot gyűjtöt-
tünk ősszel, de csupán ötször játszottunk ha-
zai pályán. A védelem többnyire jól működött, 
9 olyan meccs volt, ahol 1-2 gólt szereztek az 
ellenfelek, lőtt gólok tekintetében azonban 

állhatnánk jobban is. A sűrű mezőnyben csak 
5 pont a hátrányunk a 7. helyen álló tétiekkel 
szemben. Ősszel a legtöbb gólt Novák Péter és 
Nagy Dániel lőtte (mindketten 7-et).

U19-es csapatunk 20 pontot gyűjtött a 14 
mérkőzésen, pontosabb játékkal a dobogó kö-
zelébe is odaérhetnek. Vikidár Márk a csapat 
gólkirály ősszel 13 góllal. U14-es csapatunk 
újonc a bajnokságában, két győzelmük a hat-
csapatos csoportban a 4. helyre volt elég ősz-
szel. A legtöbb gólt Hécz Armand lőtte, 14-et.

Saru Dániel díja

Öröm számunkra, hogy iskolánk diákjai 
szívesen töltik idejüket sportolással. Közülük 
is szép számmal akadnak, akik versenyszerű-
en sportolnak. Ilyen diákunk Saru Dániel is, 
aki amellett, hogy oszlopos tagja a helyi U14-
es focicsapatnak, szabadidejében a fogathajtó 
versenyeken is sikerrel szerepel. Szeptember-
ben a Farádon megrendezett a Varga János 
Egyes- Kettes- és Pónifogathajtó Emlékver-
senyen Dani díjat nyert a szabadidős kategó-
riában. A versenyere édesapja irányításával 
készült.

Az U14-es csapat újoncként két győzelmet tudhat magáénak az őszi szezonban.
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Ingyenes kiadvány. 
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www.facebook.com/kunsziget

Kiadja a Kunszigeti Önkormányzati Hivatal 
9184 Kunsziget, József A. u. 2.  
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30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu 
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736

Tördelés: Bábics Norbert, Horváth Rajmund.
Készült a  PicArtShow Kft . nyomdájában 

450 példányban. 

Európai 
Mobilitási Hét 

Into the wild - Út a vadonba címmel interaktív kirándulást tekinthettek meg az érdeklődők a 
kultúrházban augusztusban Mészáros Ádám Mösze képeiből.

Az idei Itthon vagy - Magyarország szeretlek és Szüreti nap rendezvényén a Szigetgyöngye Nyug-
díjas Klub a mosonszentmiklósi citerásokkal adott közös műsort.

Egy napra ismét színházzá változott a kunszigeti sportcsarnok. A Dunaszegi Színjátszókör októ-
beri előadását közel 250 néző tekintette meg.

- HORVÁTH RAJMUND -- HORVÁTH RAJMUND -
Az Európai Mobilitási Hét (Autómentes 

Nap) alkalmából Dunaszeg, Dunaszentpál és 
Kunsziget közösen szervezett programokat. A 
kampány célja, hogy természetbarát közleke-
dési tevékenységekkel, eszközökkel ismerked-
jünk meg, és használjuk is ezeket a tisztább 
levegő érdekében.

A szervezők mikrotérségi vetélkedőt, krea-
tív pályázatot és ügyességi versenyt is hirdet-
tek mindhárom településen. 

A kicsiknek, akik most ismerkednek a 
KRESZ szabályaival, ügyességi és akadály ver-
senyt szerveztek. A kreatív pályázaton bármi-
lyen pályaművel lehetett pályázni: fényképpel, 
videóval, verssel, rajzzal vagy festménnyel, 
de kapcsolódnia kellett az Európai Mobilitási 
Hét „Válassz Válts Variálj!” szlogenjéhez,

A mikrotérségi körversenyen és vetélke-
dőn olyan eszközökkel lehetett részt venni, 
amit nem motor hajt. Mindenkinek a saját 
településéről indulva el kellett jutni a másik 
két településre, ahol különböző rejtvényeket 
kellett megoldani. A megfejtések hat külön-
böző helyszínt jelöltek, ahol egy-egy borítékot 
rejtettek el, bennük egy kép darabjaival. Az 
összes rejtvény megfejtése után a kunszigeti 
Csiszló-bányató tanyaházánál találkoztak a 
résztvevők. A tanyaháznál pörkölttel várták a 
résztvevőket. A napot vetélkedő zárt,


