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Keresztúttól a Feltámadásig A legjobb négy közé 
jutás a cél a kupában

„Sok hagyomány abbamarad, ha nincs folytatása”

A tavasz eljöttét hirdető, népszokásokban 
színes és gazdag, kedves ünnepünk húsvét. 
Ám nagyon sokan nem értik annak lénye-
gét, fontosságát, egyszerűen azt, hogy miként 
érkezünk el ide. Valami köze van az élethez, 
hiszen ilyenkor a természet is újjáéled, feléb-
redvén téli álmából... Milyen szép magyarázat 
erre a húsvét...! Mi, keresztények azonban 
azt mondjuk, hogy pont fordított a sorrend: 
az ünnep tartalma ad az elmúlás, a pusztulás 
valós ténye ellenére az életnek esélyt, értel-
met, az embernek pedig reménységet, jövőt. 

Ezért az egyház liturgiái közül legfontosabb 
és egyben legszebb a nagyhété, amely elve-
zet az igazi húsvétra. Jelképesen megjelennek 
ilyenkor templomunkban az első nagyhét 
eseményei: Jézus utolsó napjai, majd halála 
és föltámadása. És amint minden liturgia, ez 
is meghív, hogy legyünk részesei e titoknak, 
nem másért: „hogy életünk legyen, s bőség-
ben legyen.” A nagyhét mélységét az sejti meg, 
aki tudja, hogy a múlt eseményei ma is élnek, 
folytatódnak, az, aki bekapcsolódik a liturgiá-
ban megjelenő titkokba. 

Közelgő 90. születésnapja alkalmából Kará-
csonyi Lajosnéval beszélgettünk.

Karácsonyi Lajosné Venesz Mária 1927-
ben született Kunszigeten. Az idén tölti be a 
90.évet - a nyugdíjas klub alapítói közül ma 
ő a legidősebb. Szülei Venesz János és Virág 
Gizella gazdálkodók voltak.

Az elemi iskolát - jó tanulóként - Kunszige-
ten végezte el. Abban az időben csak kevesen 
tanulhattak tovább - így ő is, mint a lányok 
többsége - a jómódú családok segítőivé, szol-
gálójává vált. 

Nagybajcsra és Győrbe ment dolgozni, 
majd a falujába visszatért.

Nagyszerűen szerepel a Kunsziget SE az idei 
Keglovich László Megyei Magyar Kupában. 
Márciusban a Hegykőt is sikerült legyőzni, így 
április 12-én Koroncó ellen már a legjobb négy 
közé jutás a tét.

A bajnokságban sajnos már nem állnak 
ilyen jól a dolgok. Megyei II. osztályú csapa-
tunknak a hat tavaszi mérkőzésünkből csak 
kettőt sikerült megnyerni, így a hatodik hely-
ről várjuk a vasárnapi enesei folytatást. U19-
es csapatunk tavaszi mérlege kedvezőbb: négy 
győzelem és két vereség. Az U14-es korosztály 
is megkezdte a tavaszi szereplést, a bajnokesé-
lyes Lébény otthonából sajnos vesztesként tá-
vozott a kunszigeti csapat.



A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület is tagjai szívükön viselik 
a település szakrális értékeinek gondozását, 
ezért a 2016-os évben a mecséri úti ún. “felső” 
kereszt felújítását végeztük el. A munkálatok 
tavaly ősszel kezdődtek a régi, rossz állapotú 
kerítés és a kereszt bontásával. Majd új tech-
nológiájú kerítés és új faszerkezetek készültek, 
és a korpusz restaurálása is megtörtént. A fel-
újítás során igyekeztünk a hagyományos ki-
alakítás megtartása mellett korszerű, időálló 
megoldást találni.

Kunsziget Község Önkormányzatának 
anyagi támogatása mellett a főbb munkálato-
kat a következők személyek végezték:

Famunkák -  Szalai István, kőműves mun-
kák - Wellner István, festés: Szalai Istvánné és 
Inhauser Dávid, lakatos munkák: Varga Gyu-
la, kerítésállítás: Angyal Tamás, Szalai Árpád, 
Tilai Péter, Nátz Róbert, fuvarozás: Jursics 
Gyula, a korpusz festése: Mészáros Ádám.

Szolgálja ez a kereszt még sok-sok évig a 
imádkozó kunszigeti és az ide látogató hívek 
közösségét! 

Virágvasárnap
Jézus bevonul Jeruzsálembe. A tömeg pál-

maágakat lenget és így kiáltozik: „Hozsanna 
Dávid � ának!” Az ünnepi mise előtt a pap 
barkát szentel, majd ünneplő körmenet indul, 
és barkával a kezünkben énekeljük: Hozsanna 
Dávid � ának. De mi nem akarjuk soha meg-
tagadni Jézust, amint a hozsannázó nép tette. 
A pap piros miseruhája és a szenvedéstörté-
nete elhangzása Jézus közelgő szenvedésére 
� gyelmeztet. 

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora 
ünnepe

Jézus elfogyasztja az utolsó vacsorát tanít-
ványaival. Ekkor volt az első szentmise, az 
első szentáldozás, az első papszentelés. Ekkor 
hagyta ránk „végrendeletét”: hogy úgy sze-
ressük egymást, ahogyan Ő szeretett minket, 
és ily módon legyünk mindnyájan egyek. A 
dicsőségre még megszólalnak a harangok, az 
orgona, de aztán elnémulnak. A csend jelzi, 
hogy drámai események előtt állunk. Vacso-
ra után Jézus kimegy apostolaival az Olajfák 
hegyére. Ott félrevonul, és bűneink terhe alatt 
vérrel verejtékezik. Majd megérkezik az áruló 
tanítvány a poroszlókkal. Jézust elfogják. 

A mise után a pap megfosztja díszeitől az 
oltárt, majd az oltáriszentséget a mellékoltár-
ra viszi. A főoltár szekrényének nyitott ajtaja 
Jézus elhurcolására emlékeztet. Amíg Jézus 
az Olajfák hegyén szenvedett, az apostolok 
elaludtak. 

A nagycsütörtök este templomainkban 
Szentségimádást tartunk, mert nekünk is szól 

Jézus szava: „Egy órát sem tudtok virrasztani 
velem?”
Nagypéntek, Jézus szenvedésének és 

halálának napja
Ezen a napon megostorozták, majd halálra 

ítélték. Halálosan kimerülten felvonszolta a 
keresztet a Golgotára, ahol keresztre feszítet-
ték. Délután három órakor kilehelte lelkét. 

A liturgia a fájdalom és megrendültség 
csendjében zajlik. A megfosztott oltár a Gol-
gotára emlékeztet ma, amelyen Jézus keresztje 
állott. 

Elhangzik Jézus szenvedésének története, 
a Passió. A feszület elé járulunk, s kifejezzük 
hódolatunkat.

A szent három napon hitünk legnagyobb 
titkát ünnepeljük. Vegyünk részt a közös li-
turgiánkon, hogy részesüljünk húsvét mara-
dandó örömében!

Április 13. nagycsütörtök
17.00 Az utolsó vacsora emlékmiséje
Az esti órákban virrasztás
Április 14. nagypéntek
16.30 Keresztút
17.00 Az Úr szenvedésének ünneplése
Április 15. nagyszombat
délelőtt a szentsír látogatás
19.00 A húsvéti vigília szertartása
Április 16.  húsvétvasárnap
4.30 Jézuskeresés
 9.30 Ünnepi szentmise
Április 17. húsvéthétfő
 9.30 Ünnepi szentmise

Á H

Simon András gra� kája.

Felújítottuk a Mecséri úti keresztet

Nagyszombat, illetve húsvét vigíliája, 
a föltámadás ünnepe

Húsvétvasárnapra virradó éjjel Jézus fel-
támadt. Halálakor úgy tűnt, hogy a világon 
győzött a bűn, a halál, a sötétség. De most dia-
dalmaskodik a szeretet, az élet, a világosság. A 
fény liturgiájában a tűzről meggyújtjuk a nagy 
húsvéti gyertyát, a feltámadott Jézus jelképét. 
A szentírási olvasmányok a keresztség titkáról 
és a megváltásról szólnak. A pap megszen-
teli a keresztvizet, és mindnyájan megújít-
juk keresztényi fogadalmunkat. Az allelujás 
szentmise után kivonulunk a szabadba, hogy 
énekeljünk és hirdessük az egész világnak: 
győzött Krisztus, győzött a szeretet, az élet.

A keresztúttól a Feltámadásig



Programajánló
április 12., szerda

08:00 Tilai Lajos Emléktorna
április 13., csütörtök

17:00 Az utolsó vacsora emlékmiséje, utána 
virrasztás

április 14., péntek
 10:30 Kunsziget - Dunaszeg U14
16:30 Keresztút
17:00 Az Úr szenvedésének ünneplése

április 15., szombat
 19:00 A húsvéti vigília szertartása

április 16., vasárnap
4:30 Jézuskeresés
9:30 Ünnepi szentmise
15:00 Enese - Kunsziget U19
17:00 Enese - Kunsziget m. II.

április 17., hétfő
9:30 Ünnepi szentmise

április 19., szerda
19:00 Települési Arculati Kézikönyv lakossági 
fórum a kultúrházban

április 23., vasárnap
15:00 Kunsziget - Koroncó U19
17:00 Kunsziget - Koroncó m. II.
 Házi horgászverseny

április 24., hétfő
12:30 Iskolai versmondó verseny (házi fordu-
ló)

április 28., péntek
13:00 Iskolai versmondó verseny (iskolák kö-
zötti döntő)

április 29., szombat
10:00 Vaskakas Bábszínház- aprók színháza
14:00 Majális (Részletes program hamarosan 
a http://www.kunsziget.hu oldalon, a plakáto-
kon és a szórólapokon)
16:00 Kunsziget TE - Károlyháza

április 30., vasárnap
10:00 MTE - Jánossomorja teke
15:00 Dunaszeg - Kunsziget U19
17:00 Dunaszeg - Kunsziget m. II.

május 2., kedd
08:00 Suli-hívogató (ovisoknak)

május 3., szerda
17:30 Kunsziget - Győrújfalu B U14

május 7., vasárnap
15:00 Kunsziget - Börcs U19
17:00 Kunsziget - Börcs m. II.

május 8., hétfő
14:00 Arany János születésének 200. évfordu-
lója - Balázs Lívia előadása a nyugdíjas klub 
szervezésében a kultúrházban
15:00 Édesanyák köszöntése

május 13., szombat
 I. fokozatú tűzoltóverseny Pannonhalmán

május 14., vasárnap
 9:30 Elsőáldozás
15:00 Kóny - Kunsziget U19
17:00 Kóny - Kunsziget m. II.

május 20., szombat
V.  Petrezsirom Fesztivál (Részletes program 
hamarosan a http://petrezsirom.kunsziget.hu 
oldalon, a plakátokon és a szórólapokon)

Olimpia láng jön Kunszigetre

Borkai Zsolt, Győr polgármestere kéréssel 
kereste meg önkormányzatunkat.

„Győr városa 2017. július 23-29. között, első 
alkalommal hazánk történetében, olimpiai 
eseményeknek ad otthont. Az Európai I úsá-
gi Olimpiai Fesztivál (EYOF) küzdelmeire 50 
országból közel 3600 akkreditált sportoló és 
sportszakember, valamint közel 200 fő nem-
zetközi VIP személyiség érkezik országunkba.

Mivel az esemény minden olyan joggal ren-
delkezik, mint a Nyári és a Téli Olimpiai Játé-
kok, ezért 2017 májusában (2017. május 24.) 
Magyarországra hozzuk az európai olimpiai 

lángot, az olimpiai mozgalom és eszme szim-
bólumát. 

Szeretnénk, hogy az EYOF-ot egész Ma-
gyarország magáénak érezze, hogy az ország 
minden polgára átélje a jelentőségét és büszke 
lehessen. Ezért májusban és júniusban orszá-
gos láng-körutat szervezünk, amit egy Győr 
környéki körút követ majd június 26-30. kö-
zött.”

Örömmel fogadtam a felkérést, számunkra 
is fontosnak tartom, és falunkban is köszönt-
hetjük az olimpiai lángot június 26-án. 

A lángfogadás ünnepélyének szervezését 
hamarosan megkezdjük, mely ünnepi kö-
szöntőkből és lángfutásból áll. 

Javaslatokat és régi képeket várunk

Kunsziget Község Önkormányzatának Ér-
téktár Bizottsága felhívással, illetve kéréssel 
fordul a község lakosságához. 

1. Ha valakinek a birtokában régi, elsősor-
ban közérdeklődésre érdemes (valamilyen 
eseményhez, történéshez kötődő pl. színi elő-
adás, közcélú társadalmi esemény vagy nép-
viselet, népszokások, egyházi szertartások) 
fényképek vannak, bocsássa a bizottság ren-
delkezésére örökbe vagy másolás céljából.

2. Tervezi az önkormányzat, hogy a temető-

ben fellelhető sírok közül az arra érdemeseket 
védetté nyilvánítja. Ami lényegében a védett-
séget indokló elhunyt személy nevének fenn-
maradását szolgálná. Ezen személyek a község 
életében, annak eseményeiben szerepet játszó 
(pl. plébános, iskolamester, községi vezető, 
népszokást őrző vagy művelő stb.) köztiszte-
letben álló emberek lehetnek. Amennyiben 
valakinek erre javaslata van, tegye meg a bi-
zottság felé.

A fényképek és a javaslatok leadása az Ön-
kormányzati Hivatalban történhet. Együtt-
működésüket előre is köszönjük.

A XX. század elejéről származó képeslap Kunszigetről.



Szomorú látni a virág nélküli virágágya-
kat, az ősszel elültetett virágok helyett a soha 
ki nem virágzó kerékpárnyomokat, a letört 
szegélyeket. A játszótéren a kerékpártároló 
helyett kerítéshez, épülethez támasztott ke-
rékpárt, mely tönkreteszi az épület falát, a 
hőszigetelő anyagot. Szemetet az árokparton, 
a bányató, a kápolna mellett, a temetői hulla-
dékgyűjtőben a zsákba rakott üveggyapotot.

Tehetnénk róla, hogy ne így legyen. 

Hogyan? Egyszerűen, hogy � gyelünk egy-
másra, a környezetünk tisztaságára, épségére. 
Tudatosan, kibővítve a régi mondást „Az én 
házam, az én váram”, mely nem a lakóház ke-
rítéséig, a falu határáig tart, sőt azon túl is tart. 
A bennünket körülvevő világ meghatározza 
életünket, gyermekeink, unokáink jövőjét. 
Köszönöm mindazoknak, akik ezért felelős-
séget éreznek. Bízom benne, hogy egyre töb-
ben leszünk, akiknek fontos e cél.

szentpálon, - ahol levessel és lángossal készül-
tek - fogyasztották az ebédjüket, addig a pol-
gárőrség neki is állt a vadkamerák helyének 
meghatározásához és a kamerák kihelyezésé-
nek előkészítéséhez. Rövidesen a � gyelmezte-
tő táblák is megjelennek majd és remélhető-
leg senki nem veszi majd ezután a bátorságot 
arra, hogy akár egy zsebkendőt is eldobjon. 
Szerencsére némi bizonyíték így is össze-ösz-
szegyűlt, pár szabálysértési feljelentésre való 
anyagot sikerült az irodába beszállítanunk. 
Szerencsére aki annyira ostoba, hogy a sze-
lektív hulladékgyűjtő vagy a hulladékudvar 
ingyenes szolgáltatása helyett az erdőbe vigye 
a szemetet, az hibázik is, és elhagy ezt-azt.

A frissen átadott kunszigeti községgazdál-
kodási telephely elől a szemét egy részének 
elszállítása azonnal megtörtént, a többit két 
nappal később tudtuk elvitetni, sajnos alul-
becsültük a szemét mennyiségét, egyúttal az 
emberek gonoszságát és ostobaságát is. Kö-
szönjük a környék lakóinak türelmét.

A szervező Dunaszegi Közös Önkormány-
zati Hivatal, valamint Lendvai Ivánné, Kun-
sziget község polgármestere, Csontos Attila, 
Dunaszentpál község polgármestere és Babos 
Attila, Dunaszeg község polgármestere nevé-
ben hálásan köszönjük a lakosság és a civil 
szervezetek résztvevőinek, lelkes önkéntesei-
nek munkáját, amellyel hozzájárultak környe-
zetünk megszépítéséhez. Köszönöm a szerve-
ző kollégák munkáját is, akik nélkül szintén 
nem jöhetett volna létre ez a hasznosan együtt 
töltött délelőtt.

Lehetőségeinkhez képest minden lépést 
meg fogunk tenni, amely hozzájárul ahhoz, 
hogy megállítsuk a környezetszennyezést.

Méltán vagyunk büszkék falunkra, környe-
zetünkre, értékeinkre. Jóleső érzéssel mutat-
juk meg az érkező vendégeinknek épített és 
természeti értékeinket, kulturális és szakrális 
hagyományainkat. 

Szívesen sétálunk, visszük el gyermekein-
ket a játszóterekre, a Duna partra. Igényként 
fogalmazzuk, fogalmazom meg, hogy szeret-
nénk mindig, mindent, tisztán, gondozottan 
találni, hogy szépségében gyönyörködni tud-
junk. 

Játszótereink használata során jól érezzük 
magunkat, pihenten, élménnyel gazdagon tá-
vozhassunk onnét.

Vajon gondoltak-e már arra, hogy 
tág fogalomba sorolt értékeink „őr-
zésének” ára van. És az árat perc-

ben, munkaórában mérik.

„Értékeink”

Lehunyta sok szemét a sok szemét
36 köbméter szemetet szedett össze Duna-

szeg, Dunaszentpál és Kunsziget. Öttevényen is 
kitettek magukért az önkéntesek. 

Tavaszi szemétszedési akciót szerveztek 
Dunaszegen, Dunaszentpálon, Kunszigeten 
és Öttevényen április 1-jén. Elsődleges cél 
volt a külterületek megtisztítása, különös te-
kintettel a Bolgányi út környékére, a Moso-
ni-Duna mindkét partján. Elkeserítő, hogy 
a legkülönfélébb hulladékok jöttek elő, több 
zsáknyi madártoll, több bezsákolt állati ma-
radvány, de volt teljes kanapé, tévé, háztartási 
hulladék, építési törmelék, autógumi és egyéb 
alkatrészek, valamint sok szelektíven gyűjthe-
tő holmi is. 

Amikor Bakos Zsolt dunaszegi polgárőr 
kifordította az egyik zsákból a bomlófélben 
lévő juhtetemet, akkor nekem is végigfutott az 
agyamon, hogy mi a fenéért nem a játszóté-
ren fagyizgatok a lányaimmal, ahelyett, hogy 
családi programként éppen a dzsindzsában 
gyűjtjük a szemetet. Más szemetét. Szeme-
tek szemetét. Ugyanis jobb szó sajnos nincs 
azokra az emberekre, akik után, akik miatt 
össze kellett szednünk ezt a töménytelen hul-
ladékot. A zöldből, az erdőből, a Natura 2000 
területről.

Szerencsére sokan hallgattak a hívó szóra 
és sok helyszínen, nagyon szép számban tud-
tunk nekiállni a gyűjtésnek. 250 zsákkal ké-
szültünk, jól mutatja a hulladék mennyiségét 
és a szép számú részvételt, hogy már az első 
fél óra után problémáink akadtak a zsákok 
mennyiségével. Legközelebb jobban fel kell 
készülnünk. Illetve remélem nem lesz legkö-

zelebb, bár egyesek szerint túl naiv vagyok. A 
hulladék között volt egyébként fosztott ma-
dártoll, állati tetemek, műanyag � akonok, al-
katrészek, napozóágy, fotel, ágynemű, boros-
üvegek, sörös dobozok, zuhanytálca, építési 
törmelék, háztartási hulladék is.

A pár óra leforgása alatt összeszedett meny-
nyiség eléri a 36 köbmétert. Ebben nincs ben-
ne az öttevényiek által gyűjtött szintén több 
konténernyi hulladék és nincs benne az a száz 
körüli gumiabroncs, amit a dunaszegi és ötte-
vényi hulladékudvarba tudtunk szállítani. Az 
eredmény szép, egyúttal borzasztó elkeserítő 
is.

Amíg a konténerekkel küzdöttünk, lelkes 
önkénteseink pedig vagy odahaza vagy Duna-

A Szent Antal kápol-
na kerítése megújul
A XIX. században őseink által épített fo-

gadalmi kápolna jelentős szakrális értéke fa-
lunknak.

2001-ben, a ma látható kápolna építésének 
100. évfordulóján a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium támogatásával felújíthattuk az épületet, 
amelyet megelőzött és követett több kisebb 
felújítás is.

A Szent Antal fogadalmi kápolna kerítése 
napjainkra az időjárás viszontagságai miatt 
részben elkorhadt, emiatt cseréjére van szük-
ség. A kerítés cseréje napjainkban megkez-
dődött. Szeretnénk, ha összefogással közösen 
építenénk fel. A kerítést lebontottuk. Köszö-
nöm a segítő szándékot, a munkát. 

Önkormányzatunk részéről az építőanyag 
beszerzése folyamatos. Április végére tervez-
zük a kerítés építésének befejezését, kéré-
sünkkel keressük önöket.



Települési arculati kézikönyv készül
Négy falu dolgozik együtt, Győrladamér, 

Dunaszeg, Dunaszentpál, Kunsziget. A mun-
kát nálunk a Széchenyi István Egyetem építé-
szei és Körmendy János főépítész végzi. 

A települési környezet megjelenését meg-
határozó jellemzőket és elvárásokat ösz-
szefoglaló településképi arculati kézikönyv 
építészeti szemléletformáló célt szolgál. A 
kézikönyvet az önkormányzat a nyilvánosság 
bevonásával, a település teljes közigazgatási 

A „varázshely” is búcsúzik Judittól

A jó látás tájékozódásunk, közérzetünk, lé-
tünk egyik meghatározó alapja, de a hétköz-
napokban ezt észre sem vesszük, addig, míg 
probléma nincs.

A látás romlása minden életkorban veszé-
lyeztet bennünk. Az idősebb korosztályban ez  
még problémásabb, mert sokan elfogadják a 
gyengébb látást kortünetnek.

A Patrónus Lions Club, a Lions mozgalom 
szemszűrő buszával kitelepült Kunszigetre, 
ahol Lendvai Ivánné Cserődi Mária polgár-
mester asszony fogadta a klub képviselőit.

A helyi lakosságból 25-en vették igénybe 
a Patrónus Lions Club önkéntes munkával 
megszervezett és négy óra alatt végrehajtott 
költségmentes szolgáltatását, ahol dr. Bedő 
Kornélia szemész doktornő végezte a szűrést.

Szemszűrés Kunszigeten a Patrónus Lions Club szervezésében

„Az itt megjelent páciensek vizsgálata arra 
szolgált, hogy a meglévő, ismert vagy a páci-
ens által nem is tudott problémákat fedezzük 
fel, és tájékoztassuk az ide látogatókat arról, 
milyen lehetőségek, megoldások segíthetik a 
látás javítását vagy épp a kockázatok kiszűré-
sét. A lehetőséget külön köszönjük a polgár-
mester asszonynak, mert a vidéki lakosság 

Két találkozást elevenítek fel, melynek pon-
tos időpontja is ismert a Szigetgyöngye Nyug-
díjas Klub emlékkönyvéből.

2006. szeptember 18-án könyvbemutatóra 
kértük fel az Embermesék című kötete kap-
csán. Riportalanya az akkor 102 éves Gallai 
Rezső volt, akinek jó � zikai-, szellemi képes-
ségei révén a visszaemlékezéseit, írásait az 
írónő fontosnak tartotta könyvben megje-
lentetni. Judit megadta neki a „Magyarország 
legidősebb írójának” járó tiszteletet, és saját 
autójával vitte a könyvbemutatókra ország-
szerte. Együttérzésére, tapintatára jellemző: 
a találkozó előtt kérte polgármesterünktől, 
hogy Rezső bácsi egykori  „vízügyes” kollégá-
ját értesítse, legyen ott ő is a találkozón. Így 
sikerült örömöt szerezni mindkettőjüknek.

A másik alkalommal - sajnos az utolsón - 
több könyvet hozott magával, rá jellemzően 
más szerzőkét is, hogy segítsen a terjeszté-

sükben. Felgyógyulásáról beszélt, a róla írott 
könyvet mutatta be a Remény a rákból cím-
mel. Tanácsokat adott a betegségből felgyógy-
ultaknak és sugárzott szinte az örömtől, a vi-
dámságtól. Nagy szeretettel vettük körül 2015 
március 2-án. Húsvét közeledtével klubunk 
egy tagjának, Bíró Istvánné Terikének szép 
kézimunkáit - tojásokra tehető színes kiscsi-
béket ajándékoztunk neki és családjának. Az 
emlékkönyvünkben a következő bejegyzést 
tette: „Nagy öröm volt számomra a találkozás 
a klub tagjaival. Kunsziget „varázshely”, cso-
dálatosan fejlődik a falu, jó emberek élnek itt. 
Hálás vagyok a „csibékért”, a húsvéti asztalon 
(általuk) velem lesztek!” 

Az emlékezete legyen áldott!

számára hiánypótló küldetésünk fogadása, a 
biztosított körülmények kitűnőek ”- mond-
ta el Schmitzhoff er Károly, a Patrónus Lions 
Club soros elnöke.

Lendvai Ivánné Cserődi Mária polgármes-
ter asszony megköszönte a klub önkéntesei-
nek és dr. Bedő Kornélia doktornőnek a szer-
vezett, hatékony programot. 

A szűrésen több esetben talált elváltozások 
orvosi kezelésével sikerül az érintettek élet-
minőségét javítani, ezzel a település közössé-
ge csak nyer. A Patrónusok tájékoztató, érzé-
kenyítő programját is szívesen támogatja az 
kunszigeti iskolások tudás és készség fejlesz-
tésére, ami remélhetőleg még ebben az évben 
megvalósul Kunszigeten.

Borús áprilisi napon, de jó munka érzésével 
és a folytatás igényével  búcsúztak a résztve-
vők.

Harcsás Judit nemrég távozott el tőlünk. 
Személyében nagy köztiszteletnek örvendő 
önzetlen embert - tehetséges írót, újságírót, rá-
dió- és tévériportert veszítettünk el. 

területére készíti el. A kézikönyv nem kizá-
rólag szakembereknek készül, elsősorban a 
települési döntéshozók és a lakosság tájékoz-
tatását segítő kiadvány, amely a jogszabályok 
útvesztője helyett röviden, lényegre törően és 
mindenki számára érthető módon mutatja be 
egy közösség környezetalakítással kapcsolatos 
elvárásait.

Most Ön adhat arcot a településnek! Kér-
jük, mondja el véleményét, ötleteit! Kunszi-
geten április 19-én, szerdán 19 órára várunk 
minden kedves érdeklődőt a kultúrházba.

Szűrővizsgálatok 
támogatással

Kunsziget Község Képviselő-testülete 2017. 
március 23-ai ülésén döntött a lakosság egész-
ségügyi szűrővizsgálatának támogatásáról.

A napirendet képviselői indítványra több 
alkalommal tárgyalta a testület. Eredménye-
ként a lakosság egészségi állapotának hosszú 
távú megőrzése érdekében az egészségügyi 
szűrővizsgálatok elvégeztetése céljából támo-
gatást állapít meg.

Támogatásra jogosult minden 21. életévét 
betöltött, kunszigeti bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, 
aki a kötelező egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehető betegségek megelőzését és ko-
rai felismerését szolgáló egészségügyi szolgál-
tatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 
szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 2. és 3. 
mellékletében meghatározott és a háziorvos 
által javasolt egészségügyi szűrővizsgálaton 
részt vesz, és ennek tényéről a háziorvos szá-
mára igazolást állít ki. A támogatás összege 
3000 forint, erre mindenki évente egy alka-
lommal jogosult. A támogatás iránti kérelem 
az önkormányzat hivatalánál terjeszthető elő, 
a kérelmekről 15 napon belül döntés születik. 
Formanyomtatvány a www.kunsziget.hu ol-
dalról tölthető le. 

A rendelet hatását jelentős a lakosság egész-
ségi állapotának magas színvonalon történő 
fenntartása, megőrzése érdekében. A rendelet 
megalkotásának elmaradása esetén várható 
következmény hosszú távon népességcsökke-
nés. A rendelet egészségügyi hatása betegsé-
gek korai felismerése és kiszűrése, szociális-
mentális hatása szintén jelentős.

A képviselő-testület egészségügyi szűrővizs-
gálatok támogatásáról döntött.



Mondókaverseny angol nyelven

Vidám mindennapok a Manóvárban
2017 első negyedéve is eseménydúsan telt a 

Manóvár Családi Bölcsődében. 

Február közepén megtartottuk hagyomá-
nyos farsangi mulatságunkat, mely vidámság-
gal és tánccal töltötte meg csoportszobánkat.  
Igyekeztünk környezetünket is ”megvidámí-
tani” a sok színes krepp papírral és kartonból 
készített színes álarcokkal. Ezúton szeretném 
a szülőknek megköszönni, hogy gyermekeik 
számára jelmezt biztosítottak és általuk ho-
zott � nomságokkal fokozták mulatságunk 
hangulatát.

A tél után végre eljött a várva-várt tavasz. 
Csoportszobánkat is virágosba öltöztettük, 
mely biztosítja a tavaszi hangulatot a benti 
foglalkozások során is. A tavaszi, valamint 
a húsvéti ünnepkörhöz tartozó mondókák, 
énekek elnyerték a kicsik tetszését, készülünk 
már a locsoló verssel is. Többet tartózkodha-
tunk a szabad levegőn, nagy sétákat tehetünk 
a kicsik nagy örömre. Az elmúlt időszakban, 
ahogy eddig is szülői kérés alapján megtartot-
tuk a hozzánk járó gyermekek születés, illetve 
névnapját, ami mindig nagy boldogság nem 

csak az ünnepeltnek, hanem társainak is.
A Manóvár Családi Bölcsőde következő 

nevelési éve után érdeklődő szülők bátran 
térjenek be hozzánk, és keressenek meg, hisz 
a beiratkozás nálunk folyamatos egész évben. 

Természetesen hely függvényében várakozás 
lehetséges, de igyekszünk minden igényt ki-
elégíteni a lehetőségeinkhez mérten, segíteni 
az édesanyákat a mihamarabbi munkába ál-
láshoz.

Idén márciusban, immár ötödik alkalom-
mal, rendezte meg iskolánk a hagyományosnak 
mondható, angol mondókaversenyt

 A környező településekről érkező számos 
kisdiák két kategóriában indulhatott. Az első 
két kategóriában az 1-2. osztályos, a második 
kategóriában a 3-4. osztályos tanulók adhat-
ták elő produkciójukat. A versenyre jelentke-
zőknek egy szabadon választott angol mon-

dókát kellett megtanulniuk felkészítő tanáraik 
segítségével.

A verseny során egy három főből álló zsűri 
értékelte az előadásmódot és a kiejtést, amely-
nek tagjai K. Szabó Ilona és Gauder Eszter 
a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere 
János Karának nyugalmazott tanárai, illetve 
 iravong Nikolett nyelvtanár voltak. A gyer-
mekek színvonalas előadásait követően a zsű-
ritagok hosszas tanakodása után megszülettek 
az eredmények.

Az 1. kategóriában 1. helyezést ért el Lüvi 
Abigél (2. osztály) a nyúli Pilinszky János Ál-
talános Iskolából. 2. helyezett lett Oross Tí-
mea (2. osztály) szintén Nyúlról, a 3. helyezést 
pedig Ásványi Márk (1. osztály) a lipóti Szi-
getköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagiskola tanulója kapta.

A 2. kategóriában Sági-Kovács Bálint 
(3.osztály) érdemelte ki az 1. helyezést. Őt kö-
vette a második helyen Borota Evelyn, mind 
a két gyermek Lipótról érkezett. A 3. helyet a 
nyúli Tőke Noémi (3.osztály), illetve Kontor 
Ingrid a Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola diákja szerezte meg.

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola tanulói különdíjban részesültek, ame-
lyet Lévai Lili (1. osztály) és Angyal Borbála 
(3. osztály) érdemeltek ki a versenyen muta-
tott teljesítményükkel.

A versenyzők az emléklapok, a dicsérő 
szavak, elismerések és nem utolsó sorban 
az oklevelek mellett, értékes jutalmakban is 
részesültek felkészítő tanáraikkal együtt, az 
országban jelenleg legnagyobb piaci része-
sedéssel rendelkező angol tankönyvkiadó, 
továbbá egy a hazánkban nagy népszerűség-
nek örvendő német érdekeltségű és székhelyű 
nyelvkönyveket publikáló könyvkiadó vállalat 
támogatásának köszönhetően.

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk 
versenyzőinknek és felkészítő tanáraiknak!



Beiratkozás az óvodába és az iskolába

Húsvétra készülnek az óvodások
Remek hangulatú húsvétváró munkadéle-

lőttöt tartottunk sok résztvevővel a virágvasár-
napot megelőző szombaton az óvodában.

A téli jeles napok után óvodásaink izgatot-
tan készültek nemzeti ünnepünkre. Kicsikkel 
nemzeti színű zászlóval, és versekkel dalokkal 
készültünk március 15-i ünnepre. Az ünne-
pi műsorral nagycsoportosaink készültek, a 
jeles napra ünnepi díszbe öltözött óvodánk 
és óvodásaink büszkén viselték szívük fölött 
a nemzeti kokárdát. A délelőtt folyamán a 
nagycsoportba kaptak meghívást a „kicsik”, 
és megnézhettük ünnepi műsorukat. Na-
gyon szép, a gyermekek életkori sajátossága-
inak megfelelő műsort láthattunk. Köszönöm 
Andi és Erika óvó néni felkészítő munkáját, 
hogy falunk ünnepélyén is méltóképpen kö-
szöntötték óvódásaink a jeles napot.

Április 8-án munkadélelőttöt szerveztünk a 
húsvéti készülődés jegyében. Anyukák, apu-
kák és a gyermekek közösen készítettek az ün-
nephez kapcsolódó dekorációkat, használati 
tárgyakat az óvónénik segítségével. Külön kö-
szönöm Kungl Anita munkáját mellyel hozzá-
járult a délelőtt sikeréhez,viaszolással készített 
tojások készültek segítségével.

A költészet napja alkalmából, A vers min-
denkié címmel egy-egy verssel szeretnénk 
meglepni falunk köz- és szolgáltató intézmé-
nyeit. Az óvodás csoportok is elmondják egyik 
kedvenc versüket ezen ünnepi alkalomból. 
Április 12-én csütörtökön nagycsoportosaink 

a dunaszentpáli Duna-Gyöngye óvoda meg-
hívására gyermekjáték és néptánc találkozón 
vesznek részt. Hat település gyermekcsoportja 
szerepel az eseményen. A tavasz folyamán ter-
vezünk környezetvédelmi akcióhetet, melyről 
a későbbiekben beszámolunk.

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában április 
20-án és 21-én, a Tündérvár Óvodában április 
26-án lesz a beiratkozás.

Beiratkozás a Tündérvár Óvodában
A Kunsziget Község Önkormányzata által 

fenntartott Tündérvár Óvodába a gyermekeket 
2017. április 26. szerda délután 13-18 óráig le-
het beiratni (pótbeíratás 2017. április 27. csü-
törtök 8-11 óráig lesz).

A beiratkozás során az ismerkedésre és köz-
vetlenebb kapcsolat kialakítására is lehetőséget 
biztosítunk az új gyermekeknek és szüleiknek.

Az óvodai nevelésben kötelezően résztvevők 
köre öt éves korról három éves korra változott: 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától (2017. szeptember 1.) legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles 
részt venni. Amennyiben a szülő azt a gyerme-
ket, aki 2017. augusztus 31. napjáig betöltötte 
a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem 
rendelkezik, e közleményben meghatározott 
időpontban az óvodába nem íratja be, szabály-
sértést követ el. Ha a gyermek a nap négy órai 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő 
köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját 

követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodá-
si helye szerint illetékes jegyzőt. Ugyancsak a 
jegyzőt kell értesítenie a szülőnek, ha a gyer-
mek a jövőben külföldön teljesíti a napi négy 
órai óvodakötelezettségét.

2017. szeptember 1-től a 2017/2018. nevelé-
si évre az óvodába az a gyermek nyer felvételt, 
aki a 3. életévét betöltötte vagy a 3. életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti. A 
kisgyermek már 2 és fél éves korától felvehető 
az óvodába. 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lak-
címkártyája), a gyermek TAJ kártyája, a szülő 
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa.

Sok szeretettel várjuk a gyermekeket óvo-
dánkba. Intézményünkkel kapcsolatban továb-
bi információt a Tündérvár Óvoda honlapján 
(www.tundervarovoda.hu) szerezhet.

Beiratkozás az iskolában 
Iskolánkba a beiratkozás az első évfolyam-

ra 2017. április 20-án, csütörtökön 8-19 óráig 
és április 21-én, pénteken 8-19 óráig lesz. A 
beiratkozás helye Kunsziget, Pető�  tér 12. I. 
emelet igazgatói iroda.

A beíratáskor hozzák magukkal a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági iga-

zolványát (lakcímkártya), illetve állandó be-
jelentett lakcím hiányában: tartózkodási hely 
igazolását. A szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező nem magyar állampolgár 
esetén regisztrációs igazolás (határozatlan ideig 
érvényes), vagy tartózkodási kártya (maximum 
5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tar-
tózkodási kártya szükséges (10 éves érvényes-
ségi idővel, amelyet a BAH tízévente a feltételek 
vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok 
részére határozatlan ideig érvényes). Kérjük 
továbbá a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natát, TAJ-kártyáját, és a szülő személyi igazol-
ványát. Hozzák magukkal az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást is 
(ez lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanács-
adás keretében végzett iskolaérettségi szakértői 
vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek 
esetében a Szakértői Bizottság szakértői véle-
ménye). Helyben, a beiratkozáskor nyilatkoza-
tot kell kitölteni a szülői felügyeleti jog gyakor-
lásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - 
előírásai az irányadók). Kérjük, a kedvezmény-
re jogosító „Határozatot” is hozzák magukkal 
(RGYK, SNI, MÁK igazolás, családi pótlék). A 
hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilat-
kozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülő-
nek!

Köszönjük, hogy gyermekük számára isko-
lánkat választotta!



Virger Erzsébet és Szalai József 60. házas-
sági évfordulójukat ünnepelte, 1957. január 
23-án mondták ki egymásnak a boldogító 
igent. Ez a házasság Isten kegyelméből a mai 
napig érvényben van. Winkler Zsolt atya há-
laadó szentmise keretében köszöntötte, és 
áldotta meg az eléje járuló „menyasszonyt és 
vőlegényt”. A nagy család - három gyermek és 
családjaik (kilenc unoka és négy dédunoka) 

Gyémántlakodalmat ünnepelt a Szalai család

kegyelmi ajándékként élte meg e jeles ese-
ményt. A szentmise végén Lendvai Ivánné 
polgármester köszöntötte őket és a jelenlévő 
családjaikat.

Kívánjuk, hogy még sokáig legyenek kö-
zöttünk, adjanak útmutatást és erőt nekünk a 
mindennapokhoz. Hiszen mindenkinek fel-
adata van ezen a földön, mindenki formálja 
azt a világot ,amelyben él. Az ő küldetésük el-
érte célját. Szeretettel teli életük példa értékű 
lett. Hálásan köszönjük nekik. 

Jó egészséget, sok örömöt és még sok ilyen 
szép napot kívánunk! Életük minden napjára 
Isten áldását kérjük.

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt, 
Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény, 
Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 
És melegítse fel szívedet.

Hogy lehess enyhet adó forrás 
A szeretetedre szomjazóknak, 
És legyen áldott támasz karod 
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad 
Minden hozzád fordulónak, 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod, 
Légy vigasz a szenvedőknek. 
Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár 
Minden hibád, bűnöd, vétked. 
Hiszen, ki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged!

Őrizzen hát ez az áldás, 
Fájdalomban, szenvedésben, 
Örömödben, bánatodban, 
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod, 
Őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg önmagadnak, 
És a Téged szeretőknek.

Szerető szülőket és jó apostolokat köszönt-
hettünk nagy tisztelettel és szeretettel a tavasz 
első napjaiban Kunszigeten. 

„Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. 
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.” (P P)

Kunszigeten 1993 óta hagyomány, hogy 
az önkormányzat és a Kunszigeti Faluszépítő 
Egyesület borversenyt rendez. Több mint egy 
évtizede pogácsákat is várnak a rendezvényre.

2017-ben folytatódott a hagyomány. Már-
cius 18-án, szombaton a Tündérvár Óvoda ét-
terme adott otthont a rendezvénynek, amely-
re 13 vörös- és 10 fehérbort neveztek be. Volt, 
aki többféle bort is hozott a versenyre. Pogá-
csával tizenketten készültek a rendezvényre.

A borverseny háromtagú zsűrije idén is 
Győrszeméről érkezett, Horváth Gyula pol-
gármester, Nagy Géza borász és Nagy Ferenc 
korábbi polgármester bírálták el a kunszigeti 
borokat.

A vörösborok versenyén idén 13 bort kós-
tolt meg a zsűri. A versenyt Szalai Árpád 
bora nyerte, a második helyért Tóth Róbert, 
a harmadik helyezért Venesz Rudolf vehetett 
át oklevelet és ajándékot. A fehérborok között 
legjobbnak Rebenek Árpád bora bizonyult, 
második Szalai Márk, harmadik pedig - akár-
csak a vörösborok esetén - Venesz Rudolf lett.

Borok és pogácsák szemléje az óvoda éttermében

Szalai Árpád veszi át a borversenyen a díjat. Fotó: Nátz Kornél.



1948-ban házasságot kötött Karácsonyi 
Lajossal. Három gyermekük született: Éva, 
Márta és Gizella. 1955-től  a maguk építette  
házban az Ady Endre utcában lakik. A kun-
szigeti TSZ megalakulásától a férjével együtt a 
munkahelye volt. 

Három gyermeket felnevelni, taníttatni, 
férjhez adni nem volt könnyű abban az idő-
ben.  A lányai házasságából hat unoka, majd 8 
dédunoka született, akik nagy örömöt jelente-
nek a számára.

1991-ben meghalt a férje - ami nagy bána-
tot és egyben a társtalanságot is jelentette.

1992-ben megalakult a Kunszigeti nyugdí-
jas klub, melyhez azonnal csatlakozott. Klu-
bunk emlékkönyve őrzi a 10 évvel ezelőtti 
sorait:

Nagy öröm és özvegyi létem átse-
gítője a nyugdíjas klub. Nagyon 

szeretek ott lenni...

Érdeklődéssel hallgatta előadásainkat és 
hozzászólásaival  sokszor kapcsolódott a  kü-
lönféle témákhoz. Részt vett a kirándulása-
inkon és társaival együtt régi, szép búcsújáró 
énekeket énekeltek a kegyhelyeken.

1994-től, az énekkar megalakulásától - 
melynek egyik kezdeményezője volt - sokszor 
volt lehetősége a szereplésre. A megye nyug-
díjas közösségeiben, Győrben, Sopronban, 
Celldömölkön, Nagykőrösön - néha többna-
pos fesztiválokon erősítették a falu elismert-
ségét. Karácsonyi hangkazetta, CD őrzi ma 
hangjukat.

A klub farsangi összejöveteleire nagy izga-
lommal készültek. Felelevenítették a kunszi-

geti népi színjátszás hagyományát is  - mely-
nek tevékeny részesei voltak egykor. Hajdani 
tanítók, papok, társak által betanított színda-
rabok dalait kívülről tudták. A jelenetekhez 
a maguk által írt szövegekhez a közismert 
dalokból választottak. Ruhát, jelmezeket varr-
tak, kellékeket szedtek össze. Így lett nagyon 
sikeres az elkészült jelenet - melyet videóra 
vettek fel és nagyon sokszor levetítettek a ká-
beltévén. Ma is élvezhetők és megtekinthetők. 
A jelenetek címei: Vidám vadászcsárda, Fa-
vágó áldomás, Régi leánykérés, Micsoda? Mi 
legyen a vacsora?

Mariska néni feltárója a múlt értékeinek. 
Gondolatait, élményeit szívesen veti papírra 

„Sok hagyomány abbamarad, ha nincs folytatása”

ma is. Pályázatírással is foglalkozott régebben, 
szép eredményeket elérve. Nyugdíjas sorsok 
és életek (1995) Városi Könyvtár, Szép emlé-
keim 1996 (Kunsziget), Szülőföldünk Honis-
mereti pályázat (Győr) 2005.

Otthonában gyakran keresték fel újságírók, 
fotó- rádió- és TV riporterek (Harcsás Judit, 
Szük Ödön). Egy alkalommal - adventkezdő 
vasárnapon, kirándulásunk alkalmával - Vör-
sön, az európai hírű betlehemnél a Magyar 
Televízió munkatársának adott interjút.

Kunsziget hagyományait, szokásait jól is-
meri - megélte - ezért szívesen segített és segít 
ma is a hozzáforduló néprajzkutatóknak, nép-
rajzi gyűjtőknek: Szalainé Hécz Tündének, dr 
Lanczendorfer Zsuzsannának, Balázs Líviá-
nak és az utóbbi időszakban dr. Medgyesy S. 
Norbertnek.

Végh Ferencnek a Kunsziget története című 
könyvhöz szolgáltatott adatokat.

Jelenleg egyházi- és népénekeket, Szent 
Antalról szóló énekeket, népdalokat, balladá-
kat „énekel fel” hangszalagra, jegyez le tőle a 
kutató. Tanulmánykötet része lesz hamarosan 
mindez.

Az utóbbi 25 évben „teljesedett ki” az élete 
a közösségi léttel és azzal a tudással, amelyet 
maga és mások által rögzítettek. Nagyon sok 
szolgálatot tett ezzel a szülőfalujának: Kun-
szigetnek - de önmagának is: értelmet adott 
életének és állandó szellemi frissességet.

A kérdésre: Hogyan őrizzük meg hagyo-
mányainkat? Így válaszolt: 

Sok hagyomány abbamarad, ha 
nincs folytatva. A hagyománynak, 
a kultúrának az iskolában lenne a 

folytatása.
Balázs Líviával 2010-ben, egy gyűjtésen a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub foglalkozásán. Fotó: B. N.

A nyugdíjas klub naptárjának címoldalán a Mariska néni által elmondott régi újévi köszöntő olvasható.



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.

EGÉSZSÉGHÁZ, K P  .
Orvosi rendelő 
Telefon: (96) 495-029 
Dr. Póda István rendelési ideje: hétfőn 8:00-tól 

11:00-ig és 14:00-tól 16:30-ig, kedden 8:30-tól 11:30-
ig, szerdán 8:00-tól 11:00-ig és 14:00-tól 16:00-ig, 
csütörtökön 8:30-tól 11:30-ig, pénteken 10:00-tól 
13:00-ig. Tel.: (30) 278-9221. Ápoló Némethné Frank 
Tímea, tel.: (20) 428-6103.

Gyógyszertár
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től 11 órá-

ig, kedden 9-től 11 óráig, szerdán 14:30-tól 
15:30-ig, csütörtökön 9-től 11 óráig, pénteken pedig 
10-től 11 óráig.

Védőnői szolgálat
Rammné Domján Katalin védőnő. Csecsemő ta-

nácsadás hétfőn 8-10, kedden 8-11 óráig. Várandós 
és nővédelmi tanácsadás szerdán és pénteken 8-9 
óráig. Tel.: (20) 441-1353.

Családgondozás
Molnár Veronika fogadási ideje csütörtök 9-11 

óráig. Tel.: (20) 574-2283.

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és mun-

kaszüneti napokon reggel 7 órától másnap reggel 7 
óráig Győrben a Dembinszki utca 29. sz. alatt. Tele-
fon: (96) 542-043.

Szent Lőrinc rk. templom
Pető�  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 17 óra-

kor, 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 
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143
www.tundervarovoda.hu

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola

Pető�  tér 12. Telefon.: (20) 262-5122. 
www.kunszigetiskola.hu

Hulladékudvar
Öttevény, focipálya mellett - nyitva kedd 10-16, 

szombat 12:30-16 óráig

Anyakönyvi hírek
Halálozás

 Karácsonyi Alajosné (Biró Emma)
2017.03.15.

  Házasságkötés:
 

Szalai Veronika
Tuncsik Róbert

2017.03.18.

Keglovich László Megyei Magyar 
Kupa

A megyei kupa ötödik fordulójában a me-
gyei II. osztály soproni csoportjában a dobo-
góra pályázó Hegykőt fogadtuk. Izgalmas és 
fordulatos meccsen Molnár Attila, Molnár 
Balázs, Szalai Henrik, Tilai Ákos és Béres Ta-
más góljaival 5-3-ra nyertünk, így a negyed-
döntőbe jutottunk. A mi csoportunk élén álló 
Koroncót fogadjuk szerdán 17 órától, a meccs 
tétje a legjobb négy közé jutás.

Megyei II. o.
Remekül indult a tavasz, nyertünk Győrzá-

molyon. A folytatás már kevésbé volt ilyen si-
keres. A Nagyszentjános régi mumusunk, mi-
óta egy csoportban vagyunk velük, azóta nem 
sikerült legyőznünk őket. Most is így történt, 
az utolsó percben szerzett találattal a jánosiak 
örülhettek a végén a három pontnak (2-1-re 
nyertek, gólunkat Molnár Attila lőtte bünte-
tőből). Pannonhalmán egy héttel később sima 
vereséget szenvedtünk (3-0), majd március 
26-án Abda ellen sem sikerült hazai pályán 
itthon tartani a pontokat, 3-1-re kikaptunk. 

Kajárpécen végre mi örülhettünk annak, 
hogy egy nehéz mérkőzés hajrájában lőtt gól-
lal sikerül a győzelem: Volner Gábor góljával 
1-0-ra győztünk. Múlt vasárnap aztán újra 
nem a miénk volt a meccs vége: a sereghajtó 
tétiek 3-1-re nyertek Kunszigeten, ráadásul 
egy félidőt emberhátrányban játszottak. Az 
utolsó három percben két gólt is kaptunk.

Csapatunk 34 ponttal a hatodik helyen áll, 
a dobogótól elég messzire kerültünk: a har-
madik Nagyszentjánosnak 41 pontja van.

U19-es csapat
Egy győrzámolyi győzelemmel kezdődött 

csapatunk számára a tavaszi szezon. Az első 
hazai mérkőzésünkön a sokáig a tabella első 
helyén álló Nagyszentjánost fogadtuk. Csala 
Dávid nagyszerű góljaival sikerült a javunkra 
fordítani a mérkőzést. 

Pannonhalmáról vesztesként távoztunk 
(2-1-re kaptunk ki, gólunkat Mészáros Áron 
lőtte). Egy héttel később hazai pályán Abda el-
len pedig szomorú véget ért a mérkőzés. Saru 
Richárd súlyos sérülést szenvedett, csapatunk 
pedig 3-1-re kikapott, ezzel elveszítette a ha-
zai veretlenségét a bajnokságban.

A két legutóbbi meccsünket gólzápor kí-
séretében sikerült megnyerni. Kajárpécen 
Csala Dávid, Nődl Erik, Hécz Armand, Hor-
váth Zalán, Mezei Valentin és Szalai Csaba is 
bevette az ellenfél kapuját, volt aki többször 
is, így 17-3-ra győztünk. Múlt vasárnap pe-
dig Tét együttesét vertük 9-2-re Szalai Csaba, 
Csapó Márk, Nagy Dániel, Nődl Erik és Csala 
Dávid góljaival.

A Kunsziget SE U19-es csapata 38 ponttal 
a hatodik helyen áll, a harmadik helyezett 
Győrújfalutól mindössze három pontos hát-
rányban (bár ők egy meccsel kevesebbet ját-
szottak).

U14-es csapat
Lébényben kezdte meg a tavaszi szereplést 

a csapat. A lébényiek állnak a tabella élén, ed-
dig mindössze egyszer szenvedtek vereséget. 
Csapatunk pénteken Dunaszeget fogadja, 
majd május 3-án a Győrújfalu B érkezik Kun-
szigetre. 7 pontunk van, ezzel a negyedik he-
lyen állunk a tabellán. 

A Hegykő elleni kupamérkőzésen öt gólt is szereztünk, így a legjobb nyolc közé jutottunk.

A legjobb négy közé jutás a cél a kupában





KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

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

Kiadja a Kunsziget Község Önkormányzata
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  PicArtShow K . nyomdájában 

450 példányban. 

A Tündérvár Óvoda óvodásai március 15-én.

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola negyedik osztályos tanulói a március 15-i ünnepélyen.

A SULI-HÍVOGATÓ játékos-táncos foglalkozása a kultúrházban.


