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Közmeghallgatást 
tartott a képviselő-

testület

December 2-án a hagyományoknak megfe-
lelően meggyújtottuk az első adventi gyertyát 
a templom előtti téren az iskolások verseivel 
és a nyugdíjas klub énekkarának ünnepváró 
dalaival: ezzel kezdetét vette a várakozás ka-
rácsony ünnepére.

Az ünnepre Kunsziget oktatási intézményei 
is nagyon készülnek: az óvodában mindhá-
rom csoportban lesz külön karácsonyi műsor, 

Karácsonyra készül Kunsziget
míg az iskola diákjai és pedagógusai, valamint 
a nyugdíjas klub énekkara közös ünnepségre 
készülnek, amelynek a helyszíne a hagyomá-
nyoknak megfelelően ismét a templom lesz.

Az ünnep egyházi szertartásainak és szent-
miséinek időpontjairól hamarosan tájékoztat-
juk a falu lakosságát.

Áldott, békés ünnepet és sikerekben, örö-
mökben gazdag új esztendőt kívánunk Olva-
sóinknak.

A fórumra november 30-án került sor a kul-
túrházban. A Kunszigeti Hírmondóban most a 
közmeghallgatás rövidített változatát tesszük 
közzé; a teljes anyag elolvasható a kunsziget.hu 
oldalon.

Községünk 2017-ben 670 millió 153 ezer 
forintos költségvetéssel működik. Az elmúlt 
években a korábbiakhoz képest jóval nagyobb 
összegeket tudunk különböző pályázatok si-
kereinek köszönhetően fejlesztésekre fordíta-
ni. A már lezárt 2016-os évben például a 688 
milliós költségvetésből 433 millió forintot fej-
lesztésekre fordíthattunk, a működési kiadás 
a tavalyi évben 255 millió forint volt.

Ahogy a korábbi években, úgy 2017-ben is 
az iparűzési adó képviseli a legnagyobb há-
nyadot a költségvetés bevételi oldalán, ennek 
97 százalékét a SICK K ., a Federal Mogul 
Hungary K ., és a Zöld Mező Mezőgazdasági 
Termelő Szövetkezet � zeti. Szeptember 30-ig 
168,8 millió forint folyt be iparűzési adóból. 
Sajnos ebből az adónemből 58,3 millió forin-
tot „szolidaritási hozzájárulás” címén be kell 
� zetnünk az állami költségvetésnek. 

A második nagy adóbevételi tétel a gépjár-
műadó (szeptember 30-ig 3 millió forint), az 
egymillió forintot meghaladó adóbevételek 
között a magánszemélyek kommunális adó-
ja szerepel még 1,5 millió forinttal (szintén 
szeptember végéig folyt be ez az összeg az ön-
kormányzat költségvetésébe).

Energetikai felújítás az iskola épületében
és kerékpárút pályázati támogatásból 

Falunk fejlődésének alapja a takarékos gaz-
dálkodás, az átgondolt, egymásra épülő fejlesz-
tési feladatok meghatározása, a következetes 
munka, és a sikeres pályázatok. A megvalósuló 
felújítások, beruházások évről-évre jelentősek.

Az elmúlt években fotovoltaikus rendszere-
ket építettünk ki a közintézményekben, meg-
történt a tornacsarnok energetikai felújítása, 
vagy a csapadékvíz elvezetés problémájának 
megoldása. Elkészült a Tündérvár Óvoda és 
300 adagos főzőkonyha, melynek megvaló-
sításához jelentős, 100 millió forintot meg-
haladó önerőt biztosított önkormányzatunk. 
Községünk további fejlesztésére 2016-2017. 
évben a Területi Operatív program adott és 
ad lehetőséget.

Kiemelt célunk a Tündérkert Bölcsőde épí-
tése, melynek jogerős építési engedélye, kivi-
teli terve csak pályázati támogatásra vár, me-
lyet indokol a közel 60 bölcsődei lehelyezésre 
váró gyermek és családja.

Fontos az 1905-ben épült iskola felújítása 
is. 

Ahogy az elmúlt időszakban többször  tá-
jékoztattam Önöket, önkormányzatunk pá-
lyázatot nyújtott be a Települési Fejlesztési 
Program prioritásaira: „Önkormányzati in-
tézmények energetikai felújítására” és „A 
foglalkoztatás és az életminőség javítása, csa-
ládbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályá-
zati felhívásra, kétcsoportos Tündérkert Böl-
csőde építésére.



A bölcsőde megépítésének sikeréért min-
dent megteszünk, melyet nagymértékben 
indokol a közel 60 bölcsődés korú gyermek 
elhelyezés iránti igénye, a komplex település-
fejlesztés, a munkahelyek növekvő száma, a 
falu lakosságszámának emelkedése.

Sikeres volt az iskola energetikai 
felújítására írt pályázatunk

A „Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola és AMI energetikai felújítása” 
címen projektünket az Irányító Hatóság tá-
mogatásban részesítette, pályázatunk sikeres, 
a támogatási szerződés aláírásra került, a tá-
mogatás összege: 68,1 millió forint.

A pályázat azbesztmentesítést (palacserét),  
az épület külső hőszigetelését (a műemlék-
védelmi előírások alapján), a bejárati ajtók 
cseréjét, akadálymentesítést, valamint leve-
gő-levegő hőszivattyú rendszer kialakítását, 
fűtéskorszerűsítést tartalmaz.

A pályázati dokumentáció része volt a költ-
ségvetésen túl az építési engedélyezési terv és 
az Örökségvédelmi Hatóság engedélye a kivi-
telezés megkezdéséhez.

Szükség van az építési tenderterv elkészít-
tetésére, a gépészeti kiviteli tervre, az energe-
tikai számításokra. A kivitelező kiválasztása 
közbeszerzési eljárás keretében történik.

A kivitelezést 2018 tavaszi-nyári időszaká-
ba tervezzük, melyet számos tényező befo-
lyásol, a megoldásukon folyamatosan dolgo-
zunk.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény 2017. január elsejé-
től nevesíti a gyermekvédő hívószám működ-
tetésével kapcsolatos feladatot. 

A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek 
veszélyeztetettségét jelző hívásra történő 
szakszerű, hatékony és időbeni reagálás bizto-
sítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő 
személyétől és annak jelzési kötelezettségétől. 
A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a 
jelzéshez igazodó információnyújtás, szolgál-
tatásközvetítés, és utánkövetés. Krízishelyzet 
kezelése vonatkozásában alap támogatást tud 
nyújtani, amely szakszerű krízis jelzés foga-
dást és szakértőhöz való irányítást foglal ma-
gában. A szolgáltatás célcsoportja: szakembe-
rek, veszélyeztetett gyermekek, veszélyeztetést 
észlelő állampolgárok. 

A nap 24 órájában ingyenesen hívható 
0680-630155 gyermekvédő hívószámot, a 
hivatkozott jogszabálynak megfelelően a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mű-
ködteti.

Gyermekvédelmi 
hívószám

Megépülhet a Kunsziget és Öttevény 
közötti kerékpárút újabb szakasza
Kunsziget – Öttevény települések közötti 

kerékpárút megvalósítására a két település 
konzorciumban nyújtott be pályázatot. A pá-
lyázat sikeres, a támogatási szerződés aláírás-
ra került, a kivitelezés (megvalósítás) befeje-
zésének határideje 2018. december 31. Ezen 
projekt megvalósítása is számos egyeztetést 
követel meg.

Szemléletformálás a szelektív 
hulladékgyűjtésben

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szö-
vetség konzorciumi partnereként pályázatot 
nyújtottunk be a „Hazai hulladékgazdálko-
dással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcso-
latos lakossági szemléletformásra fordítható 
támogatás elnyerésére” – melyet az Irányító 
Hatóság támogatott. Sikeres pályázatunkat az 
Önök segítségével szeretnénk megvalósítani.

Felújítások, javítási munkák
A magas színvonalú szolgáltatások bizto-

sításának alapja az intézmények tárgyi fel-
szerelése, állagának megóvása. Az intézmé-
nyek nyári karbantartása, a 2017/2018. tanév 
előkészítése címen az iskolában felújítottuk a 
földszinti vizesblokkot, az öltözőszekrénye-
ket, padokat, a villamos berendezéseket (ar-
matúrákat), továbbá fertőtlenítő meszelést vé-
geztünk a mosdók, a tantermek nagy részében 
és mázolásra kerültek a földszint és 1. emelet 
ajtói. Az iskolához új kerítést készíttettünk.

Az udvar felújítását az ésszerű és takarékos 
gazdálkodás elve alapján az iskola energetikai 
felújítása után tervezzük.

A tanulók szabad levegőn való tartózko-
dása ennek ellenére is biztosított a templom 
előtti téren és a „Gyermekekért 2006” játszó-
téren, valamint a távolabb található Extrém 
parkban és sportpályán.

A tanév megkezdéséhez angol nyelvköny-
veket, munkafüzeteket vásároltunk, ki� zettük 
az „ingyentankönyveket”. Továbbra is bizto-
sítjuk a családok támogatását az étkezési térí-
tési díj 50 %-ának átvállalásával.

A „Gyermekekért 2006” játszótér kerítésé-
nek kivitelezését megelőzően szükség volt a 
régi kerítés szétbontására, melyet rövid idő 
alatt (egy nap) sikerült megvalósítani Kun-
sziget Község Polgárőrsége és néhány segítő 
szándékú szakember segítségével. Önzetlen 
munkájukat ezúton is köszönöm.

Manóvár Családi Bölcsődében kisebb kar-
bantartási munkákat végeztünk. Védőnői 
Szolgálat helyiségei tisztán, frissen meszelve 
várják a lakosságot. Elkészült az orvosi ren-
delő fűtés korszerűsítése. A Tündérvár Óvoda 
nagyobb felújítást, karbantartást új állapota 
miatt nem igényelt. 

Ezúton kérek minden épület, közterület, 
játszótér használót, óvja, rendeltetésszerűen 
használja értékeinket, hiszen minden javítás, 
felújítás pénzbe kerül, a munka elvégzéséig 
balesetveszélyes, esztétikailag romboló hatá-
sú. Köszönöm mindazoknak, akik eddig is így 
tettek.

Mi lesz a takarékszövetkezettel?

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 
alapító tagja községünk, Kunsziget.

Hosszú évtizedeken át a lakosságot szol-
gálta kirendeltségével, az elmúlt időszakban 
rövidített nyitva tartással.

Arról, hogy mást tervez a Pannon Taka-
rék Bank Zrt., hogy az ügyfélszolgálatot meg 
akarja szüntetni Kunszigeten, önkormányza-
tunk, személyem a lakossági ügyfeleknek ki-
küldött tájékoztatóból értesült.

Ezt követően kértem a Pannon Takarék 

Energetikai felújítás az iskolában, kerékpárút épülhet Öttevényig

Bank Zrt. vezetőit az egyeztetésre, ahol ér-
veltem alapvető jogként a pénzintézet létéért, 
hiszen a lakosságon túl, számos civil szervezet 
és egyéb szervezet az ügyfele. Sajnos ered-
ménytelenül.

A képviselő-testület 2017. szeptember 14-i 
ülésén tárgyalta a pénzintézet létét, és min-
dent megtesz azért, hogy a kirendeltség rövi-
dített nyitva tartással, az ATM (pénzfelvevő 
automata) szolgálja a lakosságot, az üzemek 
dolgozóit. A Pannon Takarék Zrt. arról tájé-
koztatta önkormányzatunkat, hogy megvizs-
gálja a résznyitvatartás ügyét.



Programajánló
december 16., szombat

16:00 A Téti I úsági Fúvószenekar koncertje 
a templomban

december 22., péntek
14:30 A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
karácsonyi ünnepélye a templomban

2018. január 1., hétfő
00:30 Újévköszöntő a Kossuth téren

január 12., péntek 
Megemlékezés a temetőben az urivi áttörés 
évfordulóján

január 15., hétfő
15:00 Évkezdő foglalkozás a nyugdíjas klub-
ban

január 29., hétfő
15:00 Amerikai esküvő - Tóth László úti be-
számolója a nyugdíjas klubban

február 4., vasárnap
10:00 MTE - Kunsziget tekemérkőzés

World Café Kunszigeten

Téli zárás a 
hulladékudvarban
A Győri Hulladékgazdálkodási  Nonpro� t 

K . tájékoztatja a lakosságot, hogy az ötte-
vényi hulladékudvar 2017. december 16-án 
bezár. (Az utolsó nyitva tartási nap: december 
16.) A hulladékudvar újbóli nyitásáról a cég 
később ad tájékoztatást.

Emlékezés a hősökre

Újévköszöntő

Kunsziget Község Önkormányzata ismét 
(1990 óta folyamatosan) meghirdette a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zatot a felsőfokú intézményekben tanuló hall-
gatók részére.

A pályázat célja az esélyteremtés, a szoci-
álisan hátrányos helyzetű � atalok felsőokta-
tási intézmények nappali tagozatán történő 
továbbtanulásának elősegítése. A lakóhelytől 
távoli felsőoktatási intézményekben való ta-
nulás támogatása, a hallgatói mobilitás elő-
segítése is kiemelt cél, ahogy a kistelepülések 
folyamatos gazdasági, kulturális fejlődésének 
biztosítása a humánerőforrás állandó és mi-
nőségi utánpótlásával.

A pályázatok beadásának határidejéig 18 
db „A” típusú és 1 db „B” típusú pályázat ér-
kezett és 1 pályázat érvénytelen volt.

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 - a tervek szerint 2018. január 12-én, 
pénteken - verssel, énekekkel, valamint ko-
szorúzással és közös imával. 

A megemlékezés pontos időpontjáról a 
részletekről szórólapon, plakáton, és az inter-
netes felületeken tájékoztatjuk a lakosságot.

A Kunszigeti Hallgatói „Kávéház” a Duna-
szegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző-
jének ötlete alapján és Kunsziget Község Ön-
kormányzata teljes támogatása mellett azért 
jött létre, hogy gondoskodjon a kunszigeti � a-
talok önkormányzattal kapcsolatos munkába 
való bevonásáról, arról, hogy a lakosság meg-
határozó szegmense – az egyébként nyilvános 
testületi üléseken kívül – véleményt alkothas-
son a falu helyzetéről, kifejthesse gondolatait 
a jövőről, a fejlődési irányokról; egyszerűen 
fogalmazva elmondhassa, hogy milyen te-
lepülésen szeretne élni, miben látja a jó és a 
rossz irányokat, min szeretne változtatni és 
hogyan tenné meg azt. 

Nem titkolt szándék volt az utánpótlás 
kérdése sem, szeretettel vártuk és várjuk 
az önkormányzati munka iránt érdeklő-
dő � atalok részvételét, hiszen ők azok, akik 

Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

Kunsziget Község Önkormányzata szere-
tettel hív és vár mindenkit 2018. január 1-én 
0:30-kor a Kossuth térre, a vendéglő elé, hogy 
tűzijátékkal, jó kívánságokkal köszönthessük 
egymást és az új esztendőt.

Kunsziget Község Képviselő-testülete 2017. 
november 30-i ülésén tárgyalta a 2018. évi 
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjra 
beadott pályázatokat.

A képviselő-testület pályázatot nem utasí-
tott el. Döntése alapján minden pályázó tá-
mogatásban részesül: „A” típusú pályázó 10 
hónapon keresztül 4000–5000 Ft/fő összeg-
ben, „B” típusú pályázó 3x10 hónapon keresz-
tül, havi 4000 Ft/hó összegben.

A támogatások havi összege 77 ezer forint 
(19 fő részére).

Ezúton is felhívjuk a pályázók � 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 kívánok.

kunszigetiségükkel utat mutathatnak majd a 
jövő generáció számára és meghatározhatják 
a település jövőjét. 

A felelősség súlya mindenkit nyom tehát, 
egy település nem csak attól lesz élő és jó, 
hogy adott időpillanatban milyen döntések 
születnek, hanem attól is, hogy kik és milyen 
döntéseket tudnak hozni az érdekében. 

Ennek megfelelően külsős tréner alkalma-
zására került sor, aki megfelelő felkészítés 
után, látva és tapasztalva a település erősségeit 
és korlátait, a jelenleg elérhető lehető legjobb 
módszer alkalmazása mellett igyekezett a � a-
talokat megszólítani és a közös munkába be-
vonni. Persze mindez soha nem egy tréneren 
múlik, az igazi munka ott kezdődik, ahol a fo-
nalat valaki felcsípi. A tapasztalat azt mutatta, 
hogy Kunszigetért érdemes tenni, kunszige-
tinek érdemes lenni. Reméljük, hogy a közös 
munka folytatódik, továbbra is számítunk a 
lelkes résztvevőkre.



A település fenntartása, működtetése, fej-
lődése érdekében, a problémák megoldására, 
az állandó változás kezelésére a képviselő-tes-
tület 2017. október 31-ig 22 ülést tartott, 242 
határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott.

Jelentős alappillérek
Az ember alapvető értéke és igénye a mun-

ka és a munkahely, melyben községünk a tér-
ségben meghatározó szerepet tölt be.

Községünk életét, fejlődését, az önkor-
mányzat munkáját az intézmények színvona-
las működését meghatározzák az ipari üze-
mek és a mezőgazdasági szövetkezet léte, ahol 
a gazdasági válság után a munkahelyek száma 
stabilizálódott, a különböző fejlesztéseknek 
köszönhetően pedig 2020-ra eléri a 2000 főt.

Községünk további fejlődésének meghatá-
rozó pillére a lakosság létszámának emelése, 
ennek érdekében építési telkeket alakítunk ki, 
biztosítjuk a letelepedési támogatást, és magas 
színvonalú szolgáltatásokat (intézményi, szo-
ciális, sport és szabadidős) nyújtunk. 

Építési telkek önkormányzati 
tulajdonjoga

A telkek értékesítését önálló honlapot szol-
gálja. 2017. október 31-ig az eladott építési 
telkek száma 13. Vételi szándékról három be-
jelentés érkezett.

A képviselő-testület döntött 5 építési telken 
maximum 2-3 lakóingatlan építési lehetősé-
géről. 

2017-ben 15 kérelmezőt részesített 700 ezer 
forintos letelepedési támogatásban a testület 
összesen 10,5 millió forint értékben.

Infrastruktúra
2017-ben a Széchenyi utca jobb és bal olda-

li járdája önerőből elkészült.

A településfejlesztés, fenntartás, üzemeltetés feladatellátásának elemzését mutatja a gra� kon.
Községünk belterületi úthálózata aszfaltbo-

rítású. 2016-ban költségvetésünk terhére elvé-
geztettük az utak padkázását, melynek célja az 
aszfaltút állagának megóvása. A padkanyesés, 
murvázás a szükséges helyeken megtörtént.

Törekszünk a 14101. számú állami tulajdo-
nú út (Öttevény – Kunsziget) teljes hosszának 
felújítására. Néhány alkalommal kátyúzás tör-
tént a legrosszabb állapotú szakaszokon.

Külterületi utak felújítása
A Kunsziget – Abda – Győr Pinnyéd kerék-

párút és lassú forgalmú út kiépítésének lehe-
tősége közel tíz éve vetődött fel. Győr Megyei 
Jogú Város és Kunsziget Község Önkormány-
zata 2008-ban elkészíttette pályázati forrásból 
a kerékpárút tervét, mely részben érintette a 
lassú forgalmú út kialakítását. Pályázati lehe-
tőség hiányában ennek megvalósítása nem 
történhetett meg.

2016-ban pályázatot adtunk be „Külterüle-
ti utak felújítása” címen a Győri út Rendeki 
zsilipig terjedő út, a Duna út – Gátőrház és a 
József A. u. – Duna út szakasz felújítására. A 
műszaki tartalom 4 méter széles aszfaltozott 
út megépítését tartalmazza. A 100 millió fo-
rintos pályázati összegből a támogatás inten-
zitása 75 százalék. A képviselő-testület dön-
tése nyomán az engedélyezési szintű tervek 
tavaly őszre elkészültek.

Pályázatunkat támogatásra alkalmasnak 
tartja az Irányító Hatóság, ám döntés nem 
született. 

Kerékpárutak
A Kunsziget–Öttevény–Mosonszentmiklós 

kerékpárút megépítéséről néhány éve döntöt-
tek az érintettek. Kunsziget és Öttevény Köz-
ség Önkormányzata konzorciumi szerződést 
írt alá a Kunsziget–Öttevény kerékpárút II. 

ütemének megvalósítására. A két település 
együtt adta be a pályázatot. A pályázat sikeres 
volt, a megítélt támogatás összege 97,4 millió 
forint. A beruházás kivitelezésének határideje 
2018. december 31.

A közlekedés biztonsága miatt önkormány-
zatunk megvásárolta és lebontatta a Fő u. 24. 
számú ingatlant, és saját forrásból megépítette 
a telken a Községgazdálkodási Telephelyét.

Energiafelhasználás, klímavédelem
Megvizsgáltuk a 2015-ben megvalósult 

projektek gazdasági hatásait (fotovoltaikus 
rendszerek kiépítésével 121 napelem került 
elhelyezésre több önkormányzati épületen). 

A várt eredmény, miszerint az intézmé-
nyek éves áramszámlája összege a korábbi 
1/12-ed részére csökken. Az önkormányzati 
hivatal esetében 6, a kultúrház esetén 35, az 
iskola esetén 5, a tornacsarnok esetén pedig 
24 százalékra csökkent az elektromos áramért 
ki� zetett összeg.

Az elmúlt években lezajlott fűtéskorszerű-
sítésnek köszönhetően a tornacsarnok és az 
önkormányzati hivatal falai és nyílászárói hő-
szigeteltek, faaprítékos fűtésű kazán működik 
az épületekben, a melegvízellátást pedig nap-
kollektor segíti. 

Pályázati forrásból hamarosan megvalósul 
az iskola épületének hőszigetelése.

Több alkalommal szerveztünk hulladék-
gyűjtést.

Napi gondot jelent a hulladékszigetek kör-
nyékének rendbetétele, a tárolók nem megfe-
lelő használata miatt.

A temető felújítása
Önkormányzatunk „Az adósságkonszo-

lidációban nem részesült települések támo-
gatása” című pályázati felhívásra benyújtott 
sikeres pályázat nyomán 19,8 millió forintos 
támogatásból felújította a temető kapuját, ke-
rítését, járdáját, valamint urnafalat építtetett. 
A kivitelezés ősszel befejeződött. Az önkor-
mányzat saját forrásból biztosította a kápolna 
külső felújítását, a temető előtti járda térkö-
vezését, a ravatalozó térkövezését. Köszönet 
a kivitelezőnek a feltámadási kereszt felújítá-
sáért.
Épített örökség és környezet védelme

A Szent Antal kápolna kerítésének cseréje 
megvalósult, a munkát községi összefogással 
végezték el - köszönet ért.

Településünk értéke nőtt, szakrális, kultu-
rális értékek bemutatására lehetőség van.

A Római őrtorony, a Római Birodalom ha-
tára (limes) részeként falunk határában talál-
ható. Magyarország Kormánya 2018. január 
1-ig benyújtja pályázatát a Duna mentén 417 
kilométer hosszúságban elterülő Római Biro-
dalom határa (limes) világörökségi nevezésé-
re Ausztriával, Németországgal, Szlovákiával 
közösen. Törekszünk arra, hogy Kunsziget 
világörökségi helyszínné válhasson. Ennek 
érdekében a Győri Xantus János Múzeum 
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és a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ régészeivel 
kutatásokat végeztettünk, melyet községünk 
költségvetéséből biztosítottunk, konferenci-
ákon, egyeztetéseken rendszeresen részt vet-
tünk.

Közrend, közbiztonság
Tér� gyelő kamerarendszer bővítésével, 

polgárőrség, rendőrség munkájával biztosít-
juk.

Turisztika célú beruházások
A Szigetköz - Felső-Duna Mente Térség-

fejlesztési Társulás tagjaként együttműködési 
megállapodást írtunk alá Mosonmagyaró-
várral, melynek értelmében részt veszünk a 
határon átnyúló, A Dunára és mellék folyóira  
alapozott fenntartható turisztikai infrastruk-
túrafejlesztéseknek SK-HU 2014-20-V-A 
INTERREG projekt előkészítésében és meg-
valósításában.

Fejlesztési lehetőség községünk számára: 
kajakok, kenuk beszerzése, kishajó kikötő 
létesítés, kajak-kenutárolók, pihenőhelyek ki-
alakítása. Becsült költség 13 millió forint. A 
várható pályázati támogatás 95 százalék. Első 
ütemben alacsony kiállású úszóműállás való-
sul meg.

A „Sacra – Velo” turisztikai útvonal kiépíté-
se című pályázathoz községünk csatlakozott, 
a program keretében pihenőhelyek kialakí-
tására van lehetőségünk. Kiemelt helyszínek: 
Szent Lőrinc római katolikus templom, Szent 
Antal kápolna. Tervünk Szent Antal zarán-
dokút kialakítása.

Intézmények
A Manóvár Családi Bölcsőde 2010 óta mű-

ködik, ezalatt bebizonyította, hogy szükség 
van az 1-3 éves korú gyermekek elhelyezését 
biztosító intézményre. Törvényi lehetőség sze-
rint az édesanyák munkát vállalhatnak, mely-
nek alapja a gyermekintézmény. A működési 
engedélyben meghatározott gyermeklétszám: 
7 fő/nap, az igény azonban az átlaglétszámot 
meghaladja, szükség van tehát a lehetőség 
megkeresésére a gyermekek elhelyezése érde-
kében.

A 0-3 éves korú gyermekek száma alapján 
úgy döntöttünk, elkészíttetjük a kétcsopor-
tos bölcsőde tanulmánytervét. A Tündérkert 
Bölcsődét az óvoda szomszédságában, a Kos-
suth téren szeretnénk megépíteni. Az ellátha-
tó gyermekek száma az új épületben 24 főre 
emelkedik, lehetőséget kínálva a faluban, a 
térségben élő, az ipari üzemekben dolgozó 
családoknak gyermekük elhelyezésére. El-
készült az engedélyezési terv is. A fentieket 
megelőzve is kerestük – keressük a forrást a 
megvalósítására: 2014 őszén az önkormány-
zat által beadott közel 100 projektötletben 
szerepel a bölcsőde építése is.

Időközben elkészíttettük és engedélyeztet-
tük a Tündérkert Bölcsőde kiviteli tervét is. 
Pozitív döntés esetén az építkezés megkez-

dődhet, amire nagy szükség van a � atalok, 
családok, helyi munkahelyek összefüggésé-
ben. A beruházás költsége 130 millió forint. 

A bölcsőde megépítése érdekében önkor-
mányzatunk márciusban hibátlan pályázatot 
nyújtott be a TOP-1.4.1-15 kódjelű pályázati 
felhívásra. Pályázatunkat támogatásra alkal-
masnak ítélte a Magyar Államkincstár, ám a 
támogatás és az elért magas pontszám elle-
nére a bírálók elutasították. Kifogás tettünk 
a döntés ellen, ebben az ügyben döntés még 
nem született. 

A Tündérvár Óvoda épülete jelentős be-
ruházással készült el 2014-ben. Takarékos át-
gondolt gazdálkodás, és sikeres pályázat tette 
lehetővé megvalósulását. A gyermekek férő-
helyének száma 75 fő. 

A Tündérvár Óvoda alapító okiratát mó-
dosította a képviselő-testület: szabad férőhe-
lyek esetén Kunsziget közigazgatási területén 
kívüli településről is felvehető kisgyerek. Az 
önkormányzat biztosítja a gyermekek részére 
a kedvezményes étkezést és úszástanfolyam 
útiköltségét. Az okító torna foglalkozást saját 
közalkalmazottal biztosítja, aki a szükséges 
képesítést megszerezte.

Törvényi előírás alapján 2017. szeptember 
1-jétől 32 fő részére „ingyenes” az étkezés, a 
szülők részéről nem kell térítési díjat � zetni. 
Térítési díjat � zető gyermekek száma 35 fő. Az 
önkormányzat összesen 4,3 millió forinttal tá-
mogatja a gyermekek étkeztetését.

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 1-8 
osztályban 8-16 óráig (szülői igény szerint 
eltérően) tart az oktató-nevelő munka, fenn-
tartója a Kunszigeti Közszolgáltató Nonpro� t 
K .

Az iskolákban a tanított tárgyaknak meg-
felelő szakos diplomával rendelkező peda-
gógusok létszáma (99%-os szakos ellátott-
ság mellett) 14 fő (teljes munkaidős tanár). 
Munkájukat egy óraadó tanár, két anyanyelvi 
lektor, egy óraadó gyógypedagógus, 1 főmun-
kaidős gazdasági ügyintéző, egy teljes munka-
idős és egy részmunkaidős takarító segíti.

A tanulói létszám az október elsejei sta-
tisztika alapján 118 fő. Más településről (Öt-
tevényről, Mosonszentmiklósról, Abdáról, 
Börcsről és Győrladamérról) 40 gyermek jár a 
kunszigeti iskolába. Az étkezők száma 114 fő.

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

Az épület állagának megőrzése érdekében 
tisztasági meszelés történt, asztalos, cső- és 
vízvezetékszerelési, valamint villanysze-
relői munkák történtek, fényvédő rolókat 
szerztünk be és szereltünk fel. Zárható szek-
rényeket, sporteszközöket, tanári és tanulói 
székeket vásároltunk. 

Az iskola működése normatív és önkor-
mányzati támogatásból biztosított. Kiemelt 
oktatási tevékenysége a két tannyelvű oktatás, 
mely előkészítője a közép- és felsőoktatási 
intézményi tanulmányoknak, és megfelel a 
2014.-2020. között kitűzött stratégiai célok-
nak.

Tárgyi felszereltsége évről évre javul: nyelvi 
labor, az alapfokú művészeti oktatás eszközei 
– köszönhetően a pályázati támogatásoknak 
és támogatóknak. 

Az iskola épületében történt és tervezett 
felújításokról, korszerűsítésekről a 2. oldalon 
olvashatnak bővebben.

Egészségügyi alapellátás
Az 1999 óta vállalkozói formában működ-

tetett alapellátási ellátás működtetője 2013. 
szeptember 1-jétől Kunsziget Község Önkor-
mányzata. A háziorvosi feladatokat közalkal-
mazotti jogviszonyban dr. Póda István látja el. 
Asszisztensnő Némethné Frank Tímea.

Az ellátottak száma október 26-i adatok 
szerint: 154 fő 18 éven aluli és 1021 fő felnőtt.

Betegellátás 953 személy esetében 7781 al-
kalommal a rendelőben, illetve a betegek la-
kásán (49 személy 103 alkalommal) történt. 
Vérvétel keddi (szükség esetén csütörtöki) na-
pokon biztosított, erre 465 esetben került sor.

Dr. Póda István háziorvos tájékoztatója 
alapján fokozottan szükség van a szűrővizsgá-
latra, az egészséges életmódra.

A védőnői feladatellátás önálló körzetként 
működik. A védőnő a területi kötelezettsé-
gen túl Győrzámoly község iskoláját is ellát-
ja. A korábban ellátott településeken önálló 
védőnői körzetet alakítottak ki. A felszaba-
duló munkaidő prevencióra fordítandó. A 
gondozott családok száma 79. A szolgálat a 
méhnyakrák szűrését is elvégzi 2016-tól ön-
kormányzati költségvállalással.

A házi segítségnyújtás keretében gondozot-
tak száma közel 27 fő. A szociális gondozók 
munkájára nagy szükség van, Bíró Andrásné 
szolgálatvezető és munkatársai összehangolt 
munkája segíti az idős embereket és családo-
kat.

A gondozásért térítési díjat az ápoltak, a 
családok nem � zetnek, a házi segítségnyújtás 
feladat ellátását normatív támogatásból és az 
önkormányzat egyéb bevételeiből biztosítjuk.

A gondozónők napi 7-9 főnél végeznek 
gondozási tevékenységet, hétvégi ellátásra 5 
főnek van szüksége. 

A Vitalitás Gyógyszertár működése során 
jogi átalakulás történt, mely a szolgáltatást 
nem érinti. A gyógyszerellátás biztosított.

Szociális ellátások, támogatások
A letelepedési támogatása keretében la-

kásvásárláshoz, építéshez nyújtott vissza nem 
térítendő támogatás rendeletét a képviselő-
testület átdolgozta, hogy minél több � atal ré-
szesülhessen a támogatásban. 
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A költségvetésében a letelepedés támogatá-
sára 7 millió forint összeget különítettünk el, 
melyet túllépett az igény, így 15 � atal részére 
10,5 millió forintot � zetett ki az önkormány-
zat.

A lakásfelújítás, bővítés támogatásáról szó-
ló rendelet alapján a képviselő-testület a be-
adási határidőt a tárgyi év március 31-re mó-
dosította. 

A babakötvény a gyermekvállalást segíti, 
2009-2025-ig folyamatosan 40 fő, 2017-ban 2 
család igényelt ilyen támogatást.

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő 
Társulás keretén belül működik.

Átmeneti segély helyett törvényi változás 
miatt 2015. óta települési támogatás adha-
tó, mely magában foglalja a temetési segélyt, 
gyógyszertámogatást, rendkívüli települési 
támogatást, természetbeni támogatás for-
májában étkezési támogatást, időskorúak 
karácsonyi támogatását (2017. évi ki� zeté-
sére december hónapban kerül sor, várható 
összege 402 ezer), beiskolázási támogatást, 
gyermekvédelmi kedvezményt, hozzájárulást 
az óvodás gyermekek étkezési térítési díjához, 
tankönyvvásárlási támogatást, valamint a 
Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjat. 
Az Önkormányzati Hivatal munkája

2013-tól a körjegyzőségek megszűnésével 
közös önkormányzati hivatal jött létre. Kun-
sziget, Dunaszeg és Dunaszentpál település-
eke. A hivatal önálló honlapja, a www.dkoh.
hu.

Kunszigeten a közös hivatal kirendeltsé-
gén három köztisztviselő dolgozik: általános 
önkormányzati előadó, igazgatási előadó és 
gazdálkodási előadó. 

A településen a jegyző és az adóügyi előadó 
tart hetente ügyfélfogadást, igény esetén ettől 
eltekintve is a lakosság rendelkezésére áll, elő-
re megbeszélt időpontban.

Kérem, engedjék meg, hogy kiemeljem a 
hivatalban dolgozó köztisztviselők munká-
ját, melyet hivatali munkán és szükség sze-
rint munkaidőn túl a település működése és 
a pályázatok eredményessége, ezt követően 
a hibátlan elszámolások érdekében tesznek, 
előkészítve ezzel a támogatások gyors megér-
kezését.

Kultúra, közművelődés, sport és 
szabadidő

Az IKSZT információs központként mű-
ködik. Ünnepeknek, ünnepélyeknek, előadá-
soknak és a civil szervezetek rendezvényei 
számára is helyet biztosít. A könyvtári szol-
gáltatást folyamatosan fejlesztjük. 

Létesítményeink állagát megóvjuk, műkö-
désüket folyamatosan biztosítjuk, a lakosság 
szórakozása, sportolása és egészsége érde-
kében. A tárgyi feltételek adottak, a létesít-
mények, intézmények rendelkezésre állnak, 

problémát a kihasználásuk hatékonysága 
jelent (kivétel a kézilabda sportág jelent). A 
lakosság nem kellő mértékben használja, a 
sportolás, a szabadidő sport célú eltöltését fej-
leszteni kell. 

Elkészült az edzőterem építési terve, enge-
délyezése, a régi sportöltöző- lőtér felújításá-
val közel 130 négyzetméter nagyságú alapte-
rülete lehetőséged ad a speciális sportolásra, 
edzésre. Megvalósítás pályázati forrásokat 
kerestünk, eddig eredménytelenül (a  megva-
lósítás költsége közel 100 millió forint). 

A Gyermekekért 2006 játszótér közkedvelt 
a kisgyermekes családok körében. Sajnos gya-
kori javításokra volt  szükség a játszótéren, így 
2017-ben szükségessé vált a felújítása, a játé-
kok cseréje, festése. A régi elkorhadt kerítés 
helyébe új kerítés készült, mely biztonságot 
ad. Tavaszra örökzöldet ültetünk a hiányzó 
oldalakra. 

Örömünkre szolgál, hogy a gyermekek, 
� atal családok szeretik a játszóteret, gyakran 
látogatják.

A � atalok közéletbe bevonásának céljából 
hallgatói kávéházat rendeztünk, erről a 3. ol-
dalon olvashatnak bővebben. 

A koncepció a képviselő-testület által elfo-
gadott gazdasági és humán program alapján 
készült, � gyelembe véve a 2014-2020 között 
tervezett stratégiai programokat, EU irányel-
veket.

A fejlesztési lehetőségeket, elképzeléseket 
közel 100 projektötlet formájában nyújtottunk 
be különböző fórumokra. (Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Területfejlesztési Tanács, Sziget-
köz – Felső-Duna Mente Térségi Fejlesztési 
Tanács, Pannónia Kincse Leader Egyesület, 
Magyar Limes Szövetség).

Céljaink: az épített és természeti örökség 
védelme, munkahelyek biztosítása, számának 
további emelése (iparterület biztosított), az 
intézményhálózat működtetése, az épületek 
állagának megóvása, az infrastruktúra fejlesz-
tése, felújítása, karbantartása, a szolgáltatások 
magas színvonalú biztosítása, valamint turisz-
tikai és szakrális fejlesztések.

Megvalósításukra a 2014-2020 közötti pá-
lyázati kiírások, továbbá az önkormányzat 
takarékos gazdálkodása adhat lehetőséget. 
(TOP, KEHOP, LEADER).

Aláírt támogatási szerződés alapján meg-
valósuló beruházások: az Öttevény-Kunsziget 
kerékpár út kivitelezése, valamint a település-
képet jelentősen meghatározó épület, a Kun-
szigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai kor-
szerűsítése.

További fejlesztési tervek a település komp-
lex fejlődése érdekében

- „Tündérkert” Bölcsőde megépítése

- Sport és játék udvar kialakítása – Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és AMI – 

- Község gazdálkodási telephely kerítés, 
járda építése 

- „Jövőház” Gyermekközpont megépítése
- Termálberuházás támogatása, termálkút 

hasznosítási lehetősége
- Külterületi utak felújítása, építése
- Járdák felújítása
- Temetői melletti út kialakítása
- Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése
- Szent Lőrinc Római Katolikus templom 

belső felújításának előkészítése
- Római Őrtorony világörökség részére vá-

lása
- Turisztikai szálláshely kialakítása
- Edzőterem építése
- Környezetvédelem, szén-monoxid kibo-

csájtás csökkentése
- Építési telkek biztosítása.
A fentieken túl mind azon fejlesztések, 

amire a pályázatok lehetőséget adnak. Meg-
valósításukhoz kérjük szíves segítségüket.

Községünk folyamatosan részt vesz az aláb-
bi szervezetek munkájában:

- Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége

- Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tár-
sulás

- Szigetköz Turizmusáért Egyesület (TDM)
- Győri Többcélú Kistérségi Társulás
- Arrabona EGTC
- Magyar Limes Szövetség.
Köszönjük és kérjük szíves támogatásukat.

Kunsziget Község Képviselő-testületének 2018. évi koncepciója, tervei

A felsőoktatási intézményekben tanuló � -
atalok érdekében - immár 1999 óta - részt 
veszünk a Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíj Programban. 
A civil szervezetek szerepe községünk 

életében
Munkájuk nagymértékben segíti a telepü-

lést, hozzájárul a kötelező feladatok ellátásá-
hoz, a szolgáltatások magas színvonalon való 
teljesítéséhez, közösség formáló erejük rend-
kívül fontos.

Kunsziget Község Képviselő-testülete 2017. 
évi költségvetésében az egyesületek műkö-
désére 12 millió 700 ezer különített el, mely 
összeg felhasználására az egyesületeknek pá-
lyázatot írt ki. A beérkezett pályázatok a fel-
hívásban közzétetteknek megfeleltek, az egye-
sületek a fenti támogatásból valósítják meg 
céljaikat. A részletes beszámolót a kunsziget.
hu oldalon olvashatják el.

Köszönöm a falu lakosságának, intézmé-
nyeinek, az egyesületeknek munkáját, melyet 
községünk érdekében végeztek.

Köszönöm a Federal Mogul Hungary K ., 
a Sick K , a Zöld Mező Szövetkezet és a helyi 
vállalkozók segítségét.

Közmeghallgatás: beszámolók és 2018-as tervek



Elköszönt az óvodától Erika óvónéni
A 2017/2018-as óvodai tanévtől változás 

történt nevelőtestületünkben: egy óvodape-
dagógus és pedagógiai asszisztens kezdett 
dolgozni óvodánkban. 

Horváth Árpádné Erika óvónéni nyugdíj-
ba készül, novemberben az utolsó munkában 
töltött napján búcsúztatták el a gyermekek és 
az óvoda dolgozói. 

A nyári szünet után szeptemberben, az 
óvodánkban új nevelési év kezdődött, immár 
a negyedik az új épületben. A kiscsoportba a 
harmadik életévüket betöltött gyermekek fo-
lyamatosan érkeznek, eleinte kicsit megszep-
penve, kicsit néha sírva is.

A kiscsoport létszáma a 2017/18-as tanév-
ben 28, a kis-középsőé 24, a nagy-középsőé 
pedig 23. A kiscsoportban Frank Gyuláné és 
Modrovich-Koródi Júlia óvónénik foglalkoz-
nak a gyermekekkel, munkájukat Vargáné 
Frank Tünde dajka segíti. A kis-középső cso-
portban Kilácskó Attiláné és Farkas Ferencné 
óvónők nevelik az óvodásokat Dubi Sándorné 
dajka segítségével. A nagy-középső csoport 
óvónénije Jandó Árpádné, munkáját Szikora 
Eszter pedagógiai asszisztens és Mezeiné Si-
pos Szilvia dajka segíti.

Az évszakok változásait az óvoda épületé-
nek dekorációi is követik, az óvoda dolgozói 
és a gyermekek gondos keze munkája nyo-
mán. 

A gyümölcshozó ősz után a tél első napja-
iban megérkezett a jóságos Mikulás az óvo-
dába. Völgyi János segítségével minden kis-
gyermek kapott édességet, dicsérő és biztató 
szavakat.

Betlehemes játékkal, karácsonyi dalokkal  
s versekkel köszöntjük az ünnepet december 
18-án, 19-én és 20-án 17 órától az óvodában. 

Az óvoda dolgozói és az óvodás gyermekek 
kívánnak áldott ünnepet és boldog új évet.

Erika óvónéni 1978 ősze óta dolgozott a kunszigeti óvodában. Kívánunk egészségben, boldogságban eltöl-
tött nyugdíjas éveket. Képünkön a nagy-középső csoportosok búcsúznak Horváth Árpádnétól.

A Federal Mogul Hungary K . felhívására lelkes óvodások szüleikkel futottak együtt a Mikulás-futáson.

A jóságos Mikulás a kiscsoportosoknak is hozott ajándékot.



Kristóf kategóriája legjobb íjásza lett
Szilágyi Kristóf szeptember elején Zala-

egerszegen a Nyugat-Dunántúli 3D Regioná-
lis Bajnokság és Azáleás Kupa íjászversenyén 
a „PB-HB MINI” kategóriában első helyen 
végzett. Az íjászversenyek négy kijelölt hely-
színen zajlottak tavasztól egészen a szeptem-
beri versenyig. Májusban Sopron, júliusban 
Écs, augusztusban Sárvár-Sitke, szeptember-
ben pedig Zalaegerszeg adott otthont a meg-
mérettetésnek. A „PH-PB” jelölés pusztai íjat 
(tradicionális íjat) jelent, erőssége 26 colon 27 
font húzóerő. 

Kristóf keresztapja, Luka Sándor révén ke-
rült kapcsolatba az íjászattal, aki hobbijaként 
űzi a sportot. Sokat köszönhet neki Kristóf, ő 
viszi a versenyekre is, ahol együtt versenyez-
nek, még ha más kategóriában is. Kristóf az 
Ásványrárói Íjász Klub tagja két éve, kora 
alapján jövő évtől már indulhat a gyermek 
kategóriában. 

Méltán lehetünk büszkék iskolánk tanulóira
Dobogós helyezés a Jedlikben

A győri Jedlikben a Jedlik Ányos Kapcso-
latépítő Matematika Csapatversenyt, két kate-
góriában írták ki. Külön egyéni versenyt és 3 
fős csapatversenyt 7. és 8. osztályosoknak. Ide 
két csapatot és két egyéni versenyzőt nevez-
tünk. A verseny érdekessége volt, hogy az öt 
feladat közül egyet angol nyelven fogalmaztak 
meg a szervezők. Néhány nap múlva öröm-
mel olvastuk a középiskola honlapján, hogy 
az egyéni versenyben diákunk a 8. osztályos 
Varga Petra 1. helyezést ért el a veretes me-
zőnyben. 

A díjkiosztóra a Nyílt napok keretében 
november 14-én került sor.

A kecskeméti székhelyű Matematikában 
Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Ala-
pítvány idei tanévben is meghirdette két-
fordulós megyei matematikaversenyét a mi 
megyénkben is. A Kunszigeten rendezett 1. 
fordulóban kilenc benevezett tanulónk - 4-8.
osztály - írta meg 90 perces (alsósok 60 per-
ces), 5 feladatos dolgozatát. Közülük Nagy 
Benedek (4. o), Kovács Levente, Ramm Re-
gina Kata, Tóth Emese (5. o) és Szalai Álmos 
Koppány (6. o) munkája érte el azt a pontha-
tárt, hogy továbbküldhettük Kecskemétre el-
bírálásra. 

Gratulálunk valamennyi résztvevőnek!
A következő hetek is eseménydúsan telnek, 

hiszen számos versenyen vagyunk érdekeltek. 
A napokban indult volt tanárunk, Stolcz At-
tila háromfordulós Megyei Matematikai Rejt-
vényfejtő Versenye (helyben, 10 diákkal).

Két nyolcadikos tanulónk nevezett a Szi-
porka Országos Matematika Versenyre. Az 
5.-6. osztáyosok számára kiírt Marót Rezső 
megyei matematikaverseny 1. fordulóját nov-
ember végé rendeztük. 

Novemberben készültünk továbbá térségi, 
nyúli és kisbajcsi helyszínű matematika ver-
senyre is. 

K L,  
„Ezen oklevél birtoklója bátor harcosként 

küzdött a Peytu Mezei csatában a 7. Tavaszi 
Versenyen. Mely küzdelemben az legyőzött 
ellenség megszámolása szerint a legjobb ver-
senyzőként térhet végül haza, az őt megillető 
tisztesség, dicsőség fényében tündökölve” – 
áll a Zalaegerszegen kapott oklevélen. 

L A  

Saru Dániel sorra gyűjti a fogathajtó 
érmeket

Már 2015.-ben hírt adtunk arról, hogy is-
kolánk tanulója Saru Dániel első sikereit arat-
ta a Varga János Pónifogathajtó Emlékverse-
nyen, Farádon.

Azóta két év telt el, és Dani mára már a 
sportág igazolt versenyzőjeként, komoly ver-
senyeken szerepel sikeresen, és sorra gyűjti be 
a szebbnél szebb érmeket. A szabályzat és az 

életkora szerint PÓNI EGYES fogatot hajthat. 
A versenyekre édesapja irányításával készül 
fel. Pónilovai: Zengő és Fülöp.

Májusban háromnapos versenyen in-
dult Ácson, ahol felnőttekkel kellett ösz-
szemérni tudását díjhajtás, akadályhajtás és 
maratonhajtás versenyszámokban, és ahol a 
2. helyezést érte el. A Császáron megrende-
zett versenyen is hasonló szép eredménnyel 
szerepelt.

Nagyszentjánosról és Farádról 1., Vesz-
kényből és Abdáról 2., Börcsről 3. helyezéssel 
térhetett haza.

Távlati céljai között szerepel a 2018-ban 
Kisbéren megrendezésre kerülő Junior Fogat-
hajtó Európa bajnokság, ahol korcsoportjá-
ban a 14 év alattiaknál jó eséllyel képviselheti 
hazánkat, falunkat.

Gratulálunk a szép eredményhez, és továb-
bi sok sikert, eredményes szereplés kívánunk 
neki!

D É, 
Szilágyi Kristóf.

Saru Dániel.

Balról: Kovács Bence, Jagadics Ármin, Vogl Benedek, Virág Anna, Varga Petra és Farkas Kevin.



Környezetvédelmi vetélkedő 
harmadik helyezettjei lettünk

A kisbajcsi iskola és a Re� ex Környezet-
védő Egyesület harmadszor rendezte meg az 
alsó-szigetközi általános iskolák környezet- és 
természetismereti vetélkedőjét.

A versenyre négyfős csapatok jelentkezhet-
tek. Iskolánkat Szalai Adrián, Szalai Álmos, 
Varga Petra és én, Tóth Dániel képviseltük. 
A vetélkedő nem kimondottan az általános 
iskolai tananyagra épült. Felkészítő tanárunk, 
Liza néni már az őszi szünetre ellátott ben-
nünket egy halom érdekes anyaggal, amit fel-
osztottunk magunk között.

A vetélkedőre hét csapat érkezett a kisbajcsi 
iskolába, ahol Szabó Miklós igazgató bácsi 
köszöntötte a részt vevőket és a felkészítő ta-
nárokat. A verseny két részből állt, először 5 
tesztet, rejtvényt kellett kitöltenünk, melyekre 
egyenként 10-10 percet kaptunk. Azt követő-
en szendviccsel és teával kínáltak bennünket. 
A második rész izgalmas volt, roppantul tet-
szett mindannyiunknak: gyakorlati feladatok 
vártak ránk, többek közt madárhang és madár 
felismerés, és falevélről kellett a fákat beazo-
nosítani. Különféle illat zsákocskákat szagol-
tunk és ezalapján ismertük fel a gyógynövé-
nyeket. Érdekes feladatok voltak még Kitaibel 
Pál munkásságáról, a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park élővilágáról és az ivóvíz körforgásról is.

A vetélkedő kérdéseit Halbritter András 
Albert biológus (az Apáczai Csere János Kar 
oktatási dékán–helyettese, a Re� ex elnökségi 
tagja) vezetésével a kar hallgatói, Peimli Pi-
roska Kitaibel-díjas természetvédő (Re� ex), 
valamint a Re� ex Környezetvédő Egyesület 
munkatársai állították össze.

Nagy izgalommal vártuk az eredményhir-
detést, ahol Pér és Kisbajcs mögött a harma-
dik helyen végeztünk, megelőzve a gönyűi, 
győrladaméri, nagyszentjánosi és győrzámolyi 
iskolák csapatait.

Nagyon örültünk a dobogós helyezésünk-
nek, ugyan akkor bosszankodtunk is kicsit, 
mivel egy ponttal maradtunk le a házigazda 

Kisbajcs csapatától.
Jövőre ismét ott szeretnénk lenni a vetélke-

dőn!
T D, .  

Ismerkedtünk az asztalitenisszel
Jó hangulatú pingpong bemutatón vettek 

részt iskolánk 4-8. osztályos tanulói.
Vígh Zsolt győri asztalitenisz edző - aki je-

lenleg a budapesti BVSC-Zugló klubban és a 
paralimpiai válogatott mellett dolgozik - , két 
tanítványát hozta el Kunszigetre meghívá-
sunkra. Farkas Ezékiel (BVSC-Zugló) és Lung 
Dániel (Győri Elektromos) extraligás játéko-
sok adtak ízelítőt 45 percben a játék és ver-
senysport szépségeiből. A rövid kedvcsináló 
foglalkozásba bevonták a vállalkozó szellemű 
kunszigeti diákokat is. A legnagyobb sikere a 
soklabdás gyakorlás során a labdaszedésnek 
volt, illetve megpróbálkozhattak furfangos 
szervák visszaadásával és rövid játékkal is. Az 
eseménynek folytatása lesz. Négy tanulónk a 
diákolimpia körzeti fordulóján vett részt Pé-
ren november 29-én, valamint diákjainkkal 
Vígh Zsolttól meghívást kaptunk a győri Club 
Aréna Sportközpontban található edzőter-
mükbe egy később egyeztetett időpontban.

A lehetőségekkel élve próbáljuk minél több 
kisdiákkal megismertetni és megszerettetni 
ezt a remek szabadidősportot.

K L,  

Benedek és Márk karate-sikerei
Az októberben Pestszentlőrincen megren-

dezett BUSHIDO KUPA utánpótlás Össz- 
Knockdown Magyar Bajnokságon Nagy Be-
nedek aranyérmet szerzett gyerek III. � ú -30 
kg kategóriában. Ugyanezen a versenyen gye-
rek III. lány -25 kg kategóriában Nagy Dorka 
3. helyezést ért el.

Szintén októberben rendezték Levélen a 
III. LKSE Kupát - országos nyílt WKF karate 
bajnokságot -, ahol Tengelics Márk küzdelem-
ben és formagyakorlatban saját korosztályá-
ban I.- I. helyezett, felnevezéssel küzdelemben 

III., formagyakorlatban II. helyezést ért el.
Nagyon büszkék vagyunk Benedekre, Dor-

kára és Márkra, akik a jó tanulmányi eredmé-
nyeik mellett számtalan rangos sportverse-
nyen is kiváló teljesítményt nyújtanak! 

A Nagy Sándor Dojo 13 versenyzője szept-
embertől 9 országos és nemzetközi karate ver-
senyen, formagyakorlatban és hatféle szabály-
rendszerű küzdelemben összesen 75 dobogós 
helyezést ért el. Ezek közül a legtöbb helyezést 
és a legtöbb aranyérmet Tengelics Márk, is-
kolánk 4. osztályos tanulója szerezte (5 arany, 
4 ezüst, 3 bronz). A magyar bajnokság első 
helyezettje és a második legtöbb aranyérmet 
szerzett versenyző szintén iskolánk tanulója, 
a 4. osztályos Nagy Benedek. Nagy Dorka 3. 
osztályos tanulónk különdíjas lett 2 arany és 
további négy helyezéssel. 

Gratulálunk a sikerekhez tanulóinknak és 
felkészítőjüknek!

T S  

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ne-
velőtestülete és tanulói szeretettel meghívják 
Önt és kedves családját iskolánk karácsonyi 
ünnepélyére, amelyet 2017. december 22-én 
14:30-kor tartunk a kunszigeti templomban.

Balról: Tóth Dániel, Varga Petra, Szalai Adrián, Szalai Álmos.

Tengelics Márk.

Nagy Benedek. 

Méltán lehetünk büszkék iskolánk tanulóira



„Megértettem, hogy a Nagy Út nem rejté-
lyes. Nincs benne semmi titok, nem nehéz, nem 
homályos, nem bonyolult. Mindössze ennyi: az 
Úton járni. Az Úton járni pedig annyi, mint 
tisztának lenni, jót akarónak, nem elfogultnak, 
nem szenvedélyesnek, hanem egyszerűnek, 
nyugodtnak, békésnek, értelmesnek. Ez a leg-
könnyebb, mert ez az Ég és Föld örök törvénye-
ivel egybehangzik.”

(H B)
Emberi létünk egyik alapvető tapasztalata, 

hogy szüntelenül úton vagyunk. A hivő és 
nem hívő ember életében egyaránt megjelenik 
ez az élmény. Akár megvalljuk, akár tagadjuk, 
az életünk egyfajta zarándokút. Zarándokok 
vagyunk, akik úton vannak, valahova el kell 
jutnunk. Ez a késztetés fáradhatatlanná és ki-
tartóvá teszi az útrakelő embert. Még akkor 
is, ha néha rögös, járatlan, esetleg mostoha 
körülmények nehezítik a célbajutást. Nem pa-
naszként írom, de az idei máriakálnoki útso-
rán nem kíméltek bennünket az égiek. Bőven 
hullott ránk az áldás: a 28 kilométeres út meg-
tétele alatt szinte megállás nélkül esett az eső.

Ebben az évben tizenöten indultunk el 
Kunszigetből gyalog Máriakálnokra. Szept-
ember 17-én hajnali fél 3 órakor gyülekez-
tünk a templom előtt. Örömmel üdvözöltük 
útitársainkat, akikkel együtt veszünk részt a 
zarándoklaton. A hajnali gondolatok, fohá-
szok elmondása után a „ráncoldó”is előkerült 
a tarisznyából. S mivel a jókedvű zarándok-
csoport homlokáról végleg lehullt az aggódás, 
vajon milyen időnk lesz? - esik-e majd? - kér-
dés már egyáltalán nem foglalkoztatott senkit.

Elindultunk, hogy mire a nap felkel és Má-
riakálnok magaköré gyűjti a környező telepü-
lésekről a híveit, mi is ott legyünk. Máriánál. A 
kálnoki Szűzanyánál. Hiszen oda indultunk. 
Fohászkodni hozzá, hálát adni Neki, letenni a 
lábaihoz a terheinket amiket hordoztunk.Út-
közben rácsodálkozhattunk a minden órában 
más-más arcát mutató teremtett természet 
szépségeire. A „hátizsákban” többek között 
elvittük a meg nem értettség „bábeltornyát”, 
imádkozva azért, hogy végre értsük egymást 
, és legyen béke mindenhol a világban. Imá-
ink gerincét a rózsafüzér titkok imádkozása 
alkotta. Felváltva mondtuk felajánlva a ne-
künk legdrágábbakért, a gyermekeinkért, 
családjainkért, itthon maradt testvéreinkért, 
barátainkért akik erre kértek bennünket, bár 
tudták,tudtuk, hogy nehéz lesz az a teher amit 
cipelnünk kell az úton. Mégis elvittük a ránk 
bízottak, és a saját magunk gondját-baját és 
háláját. A hagyományokhoz híven, most is 
derüsen, kitartóan meneteltünk- az utat végig 
imádkozva, beszélgetve, néha csendben, néha 
énekelve, egymást bíztatva, hogy már nincs 
sok a célig. 

„...hajnalodik és a sötétség legyőzhető” - 

Mint az életünk... olyan az út is. Néha csen-
desen, vagy éppen társalkodva, néha gondola-
tainkat megosztva együtt haladtunk valakivel, 
és olyan is, hogy lemaradtunk....magányosan 
lépdelve. Mert épp ezt kívánta meg a lélek. 
Kell a megtisztuláshoz a magunkhoz fordu-
lás, és ehhez kell az elcsendesedés. A lélek 
túlcsordulása igényli a „karbantartást”. A hét-
köznapjaink gondokkal telítettek, túlhajszolt 
életünkben ezért kell,hogy legyen néha meg-
állás. Ezért vágyakozik szívünk az ilyen „lelki 
utazások” után, ezért indulunk el, sajnos csak 
nagyon ritkán egy zarándoklaton. 

Csoportkép a zarándoklat résztvevőiről.

Oltár a máriakálnoki templomban. Rózsafüzér.



Máriakálnokra zarándokoltak a kunszigetiek

Bízunk, hiszünk, és remélünk, hogy életün-
ket jobbá imádkozhatjuk, magunkhoz képest 
magasabb szintre emelhetjük.

A megtapasztalások, állomások, hozzáse-
gítenek bennünket ezen célunk eléréséhez. 
Az útmenti keresztek megállásra, főhajtásra 
késztetnek minket. A meggyújtott mécse-
seink pislákoló fénye nem azt jelenti, hogy 
nincs többé éjszaka, hanem azt, hogy hajna-
lodik és a sötétség legyőzhető. Tudjuk, hogy 
elmélkedéseink közelebb visznek minket saját 
magunkhoz. Hogy életünk sokkal több a � zi-
kai síkon megélt emberi voltunknál és rá kell 
jönnünk, hogy igenis vannak csodák. Azok 
pedig azt igazolják, hogy valamiféle nagyobb 
erő működik közre földi dolgainkban. 

Nagyon könnyű megfeledkezni a minden-
napok rohanásában arról, hogy miért is va-
gyunk itt. Könnyű elfelejteni, hogy feladatunk 
van. Lehet, hogy ez a feladat nagyon egyszerű, 
sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Sok-
szor pusztán a jelenlétünkkel, a példamuta-
tásunkkal, az elkötelezettségünkkel teljesítjük 
be a küldetésünket. Nem kell nagy dolgokra 
gondolnunk. A feladatunk, hogy hordozzuk 
és továbbadjuk a belőlünk áradó fényt. Olya-
nok vagyunk, mint egy gyertya, amiről újabb 
és újabb gyertyákat lehet lángra lobbantani. 
Akárhány gyertyát lobbantunk is lángra, a sa-
ját fényünk nem fog csökkenni. Éppen ellen-

kezőleg, minden egyes lángra lobbantott lélek 
még nagyobb fényt fog teremteni körülöttünk 
Ha egyszerűen örömet érzünk az élet iránt és 
olyan életet élünk, ami szeretettel és megelé-
gedettséggel tölt el bennünket, az már éppen 
elegendő ahhoz, hogy a belőlünksugárzó fényt 
mások meglássák és szintén kérjenek belőle.

A cél ennek az útnak a megtalálása: utazás 
a felismerés felé. A kegyelem a megtapaszta-
lás lesz, a tökéletes és véget nem érő boldog-
ságunk oka; erre teremtettünk mi is. Tudjuk, 
hogy a célhoz vezető utat nem mi fedezzük 
fel; hogy életünk létráján meddig kapaszkod-
hatunk fel, azt Isten mutatja meg nekünk. Van 
Valaki, aki � gyel bennünket, aki vándorlá-
sunk társa lett.

Az is előfordul, hogy bennünket állítanak 
meg, hogy megvendégelhessenek, asztalt te-
rítsenek nekünk. Ezúton itt is megköszönjük 
a szíves ránk gondolást, kedves Habereiter 
Tibor. Igazán jól esett a frissítő ital, a � nom 
pogácsa és a lélekmelegítő is ránkfért. Isten 
tartson meg Téged a szokásaiddal együtt. Az 
ilyen találkozások, gesztusok nagyon jól es-
nek a zarándoknak. A kis megálló után � zikai 
fáradságunkat legyűrve folytattuk utunkat és 
a szemerkélő esőben elértük célunkat: megér-
keztünk. Tudtuk, hogy ott várnak bennünket 
családtagjaink, és csatlakoznak hozzánk azok 
is, akik óvatosabb zarándokok, így autóval ér-
keztek ide. Jó volt megpillantani az ismerős 
arcokat is, akikkel itt évről évre találkozha-
tunk. Az ünnepi szentmisét hallgatva  - amit 
Magyarosi László újmisés atya celebrált - le-
tettük a „hátizsákban” hozottakat a Szűzanya 
lábához, és ismét reá bíztuk életünk további 
irányítását. Kértük hathatós közbenjárását 
ügyeinkben, és hálát adtunk, hogy ismét eljö-
hettünk hozzá. 

Az újmisés atya áldása után lélekben meg-
tisztulva, megújulva térhettünk haza annak 
reményében, hogy jövőre ugyanígy, ugyanitt 
találkozunk. Hiszem, hogy küldetésünk van 
és azt is, hogy jobbak akarunk lenni, és jobbá 
szeretnénk tenni másokat is.

“Isten nem ígért
Örökké kék eget,

Életünket átszövő
Virágosnövényeket.

Isten nem ígért
Napot eső nélkül,

Gond nélkül örömöt,
Békét jajszó nélkül.

De Isten erőt
Ígért a napra,

Munkára pihenést,
Fényt az utunkra,

Kegyelmet bajunkban,
Égi segítséget,

Nem múló részvétet,
Örök szeretetet.”

Csoportkép a zarándoklat résztvevőiről.

Előtérben a leg� atalabb gyalogos zarándokok.



Ólomkristály ablakok a Szent Antal kápolnában

Példaértékű összefogás eredményeként 
Árpád-házi szenteket ábrázoló ólomkristály 
ablaküvegek kerültek 2017 szeptemberében, 
Szent Mihály napján az önkormányzati tulaj-
donú kápolnába.

1831-ben, majd 1901-ben is összefogott a 
község lakossága és az állatok védelmében, az 
emberek életéért, a falu fejlődéséért és fenn-
maradásáért kápolnát építtetett. A kápolnát 
2000-2001-ben önkormányzatunk pályázati 
támogatásból, költségvetési kiegészítéssel, la-
kossági és egyházi segítséggel felújította. 

A kápolna 2009-ben a Szűzanya fájdalmas 
útjának állomásait ábrázoló domborművek-
kel gazdagodott, amelyek Kónyáné Kovács 
Ildikó szobrász művei.

A folyamatos értékóvás, szakrális értékek 
védelme kisebb-nagyobb közösségek munká-
ját igényli és kapja.

A Szent Antal kápolna kerítésének cseréje 
idén történt meg, a munkát ezúttal is községi 
összefogással végezték el.

Idén öt család fogott össze, hogy felajánlá-
saik nyomán tovább szépüljön a fogadalmi ká-
polna. A korábbi üvegablakok helyére díszes 
ólomüveg ablakokat készíttettek. A díszes ab-
lakok Árpád-házi szenteket ábrázolnak: Szent 
István királyt, Szent László királyt, Árpádházi 
Szent Erzsébetet és Árpádházi Szent Margitot 
ábrázolják. A két kis ablak ólomüvege liliomot 
ábrázol kereszttel.

Az ólomüveg munkákat Kápli Gergely, az 
asztalos munkálatokat Adács Tamás végezte.

Az új ablakok megáldása szeptember vé-
gén, Szent Mihály napján történt, az áldást dr. 
Kerényi Lajos piarista atya tartotta. 

Az önkormányzat ezúton is köszöni az ab-
lakokat készíttető családok adományát, példa-
értékű felajánlását.

Az új ablakok megáldását Szent Mihály napján dr. Kerényi Lajos piarista atya tartotta. Fotók: Angyal Mónika.

Szent István ablaka. Szent László ablaka.

Árpádházi Szent Margit ablaka. Árpádházi Szent Erzsébet ablaka.



Erdélyi diákok Kunszigeten, kunszigetiek a Nyárád mentén
Nyárádgálfalvával 27 éves múltra tekint visz-

sza már a testvértelepülési kapcsolatunk, mely-
nek részeként augusztusban erdélyi diákok jár-
tak Kunszigeten, több mint ötven kunszigeti 
pedig a Nyárád mentén töltött egy hetet.

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és AMI a nyárádgálfalvi Szentiváni 
Mihály Általános Iskola testvériskolák. Idén a 
kunszigeti iskola és a kunszigeti gyerekek lát-
ták vendégül egy hétre az erdélyi diákokat. A 
színes programok között volt lipóti, győri és 
budapesti kirándulás, kézműves foglalkozás, 
Duna-parti kincskeresés és métázás, és közös 
éneklés is.

A kunszigetiek augusztus közepén utaz-
tak Nyárádgálfalvára és térségébe. Örömteli 
a tény, hogy a régóta meglévő baráti kapcso-
latok mellett újabbak is szövődtek, hiszen az 
utazók között tucatnyinál is többen voltak, 
akik még nem jártak korábban a testvértele-
pülésünkön. 

Erdély csodálatos értékeinek megismerésé-
re is volt lehetőségünk: jártunk Székelyvéckén, 
Erdőszentgyörgyön, a leeresztett  tónál 
Bözödújfalunál, a Transzfogarason, a Békás-
szorosnál. Erdélyi barátainkkal együtt ünne-
peltük augusztus 20-án Szent István ünnepét. 

Köszönjük a szíves vendéglátást a fogadó 
családoknak és az önkormányzatnak.

Az ország harmadik legjobb eredménye a Láng angyalaié

Szeptember 23-án Böhönyén, véget ért a 
Nemes István által szervezett, VII. Országos 
Kismotorfecskendő-szerelő bajnokság. 

Nemes István hét éve álmodta meg az öt 
hónapon keresztül tartó, nyolc állomásból 
álló versenysorozatot, melyben modern, női 
és fér�  retro kategóriákban mérhették össze 
tudásukat a hivatásos, létesítményi és önkén-
tesek tűzoltókból álló női és fér�  csapatok.

Falunk a nyáron második alkalommal 
adott otthont a kismotorfecskendő-szerelő 
bajnokságnak. 2017-ben a versenysorozatnak 
Kunsziget mellett Pilisszentiván, Püspökla-
dány, Sárosd, Komlóska, Balatongyörök, Baja 
és Böhönye adott otthont. 

Kunszigetről, a Börzseiné Major Emőke és 
Börzsei Arnold által felkészített csapat, a Láng 
angyalai vettek részt a bajnokságban. A felké-
szülés áprilistól, szeptemberig tartott, mely 
idő alatt a csapat erőnléti és szerelési gyakor-
latokat végzett. 

A Kismotorfecskendő-szerelő bajnokság 
összesített eredménye a négy legjobb időered-
ményből tevődött össze. A Láng angyalai ösz-
szesített eredménye; modern kategóriában az 
52 csapat közül a 10. hely, míg női retro kate-
góriában a 11 csapat közül a 3. hely.

Köszönet
Kedves „Emő anyu” és „Arni apu”, nagyon hálásak vagyunk Nektek azért, hogy ebben a 

nagyszerű versenysorozatban részt vehettünk! Időtöket és energiátokat nem sajnálva, készí-
tettetek fel minket a versenyekre. Ti akkor is a legjobbat láttátok bennünk, amikor minket 
elhagyott a lelkesedés. Csodálatos csapattá kovácsolódtunk össze, a felkészülés és a versenyek 
alkalmával. Örömmel gondolunk vissza minden pillanatra, a balatongyöröki kétnapos ver-
seny örök emlék marad, mindig élményekkel telve tértünk haza. Nagyszerű embereket ismer-
hettünk meg, akikkel a versenysorozat végén, barátokként váltunk el.

A „A”

A csapat a böhönyei verseny után Nemes Istvánnal.

Csoportkép 2042 méteres magasságban, a Transzfogarasi úton. Fotó: Banga Richárd.

Erdélyi és kunszigeti diákok és pedagógusok Budapesten, a János-hegyen. Fotó: B. N.



A megmérettetésre 15 nagyanyó érkezett, 7 
nyugdíjas szervezet képviseletében (Táp, Kun-
sziget, Győr-Bácsa, Nagycenk, Mosonszent-
miklós, Nyúl, Kapuvár). 

A verseny előtt Pölcz Ildikó (Nagycenk) 
énekelte el, hogy egy nagymama miként em-
lékezik vissza a � atalságára. Kunsziget pol-
gármestere, Lendvai Ivánné köszöntőjében 
elmondta, hogy a mesemondó verseny több 
mint egy rendezvény, ma ünnepre jöttünk ösz-
sze, ahol az idős emberek egymásnak, társaik-
nak mondják el kedves meséjüket. Feledésbe 
ment mesék érzések hordozói, emlékeztetnek 
a � atalságra, örömre, bánatra. Az idős gene-
rációnak fontos feladata az értékőrzés, a múlt 
emlékeinek megőrzése és átadása a jövő szá-
mára. Szalai Béláné kunszigeti klubvezető ar-
ról szólt, hogy már XII. alkalommal szervezik 
meg a versenyt, mellyel a néphagyományokat 
kívánják erősíteni és a � gyelmet a nagy mese-
mondók műveire irányítani. Említésre került 
Benedek Elek, Illyés Gyula és Kormos István 
munkássága. 

Forrás Ferencné szólította egymás után a 
fellépőket a színpadra és egyszerre a csodák 
birodalmába csöppentünk. A mesék szól-
tak- többek között- a félig nyúzott bakkecs-
kéről, Pityi Palkóról, a rátóti csikótojásról, 
Bohókáról és Katókáról, a rózsát nevető ki-
rálykisasszonyról, a fábólfaragott Péterről. 

A család a Kunszigeti Hírmondó hasábjain keresztül köszöni Kunsziget Község Önkormányzatának, a Szigetgyöngye nyugdíjas klubnak és az énekkar tagjainak 
hogy Karácsonyi Lajosnét 90. születésnapján felköszöntötték. Képünkön a köszöntők, és elöl az ünnepelt. Fotó: B. N.

Anekdotát ketten mondtak, az egyik verseny-
ző Fűzfa András kántortanító tudósítását, a 
másik versenyző pedig a hálapénzről mondta 
el saját élményeit. 

A produkciókat zsűri értékelte, melynek 
elnöke Balázs Lívia néprajzkutató, tagjai 
Pingiczerné Venesz Klára és Zsámbokiné Bu-
day Anna. 

A mesemondó verseny helyezettjei: I. hely: 
Nátz Irén (Mosonszentmiklós), II. hely: Ta-
kács Tiborné (Táp), megosztott III. hely:Visi 
Nándorné (Kunsziget) és Ötvös Dánielné 
(Mosonszentmiklós). Az anekdotázók ered-
ménye: megosztott I. hely: Németh Szilvesz-
terné (Kapuvár) és Vida Vendelné (Győr-Bá-
csa). A zsűri különdíját Braunstein Ferencné 

Mesemondó verseny Kunszigeten
A kunszigeti Szigetgyöngye nyugdíjas klub 

és az „Életet az éveknek” Országos Nyugdíjas 
Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei szerve-
zete idén is megrendezte a nyugdíjasok mese-
mondó versenyét. 

(Nagycenk) kapta, aki saját meséjét adta elő. 
Pingiczerné Venesz Klára zsűri tag külön-

díját Esztergomi Józsefné és Nagyné Nagy 
Mária (Nyúl) vehette át. 

A zsűri elnöke úgy értékelte a hallottakat, 
hogy fantasztikus előadásokat hallottak, sze-
retne a mesélők „unokája” lenni, határtalan 
kedvességgel, derűvel és igényesen, ha kellett 
tájszólásban adták elő a műveket. Zsámbo-
kiné Buday Anna megyei elnök a zárszavá-
ban elmondta, hogy az országban először 
Kunszigeten volt nyugdíjasok részvételével 
mesemondó verseny, innét terjed át a többi 
megyékre is. Példamutató, hogy a nemzeti 
értékek őrzését és továbbadását feladatuknak 
tartják a nyugdíjas szervezetek.

Az idei mesemondó- és anekdota verseny résztvevői. Fotó: Horváth Rajmund.



Ősz van. Hűvösek a reggelek és az esték. A 
nap szűkmarkúan osztja melegét. Lelkünket 
ünneplőbe öltöztetve vártuk az idősek napi 
rendezvényt. Izgalmas készülődéssel bené-
pesült a Kultúrház nagyterme az ünnepségre 
igyekvő emberekkel.

Egy év elteltével - a hagyományokat követ-
ve - idén október 28–án tartottuk az idősek 
napját.

Ünnepi köszöntőjét Lendvai Ivánné polgár-
mester asszony mondta el.

 Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. 
Az idős embereket tisztelnünk kell. Tisztele-
tünk magában foglalja elfogadásukat, támo-
gatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy 
értékeljük őket.

Igyekszünk oda� gyelni idős társainkra, tö-
rekszünk egymás mélyebb megértésére, jobb 
megismerésére, hogy lássuk meg és keressük 
egymásban az értékeset, az elsajátításra, a kö-
vetésre méltót. A � atal nemzedék az elődök ál-
tal megalkotott világba születik bele. Munkán-
kat az elődök eredményeire építve végezzük. 
Életünk akkor tekinthető értékesnek, ha az idő 
előrehaladtával saját utódainknak értékesebb 
világot, példát tudunk átadni. Mindennapi 
munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából 
meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és 
reménytelibbé teszik életünket. Sokat segíte-
nek nekünk tapasztalataik átadásával, vélemé-
nyük, bölcsességük megosztásával.

Az idősek napja kiváló alkalom arra, hogy 
felülvizsgáljuk öregeink irányába tanúsított, 
néha-néha bizony elmaradozó gondoskodá-
sunkat.

A mindennapi tennivalók mellett sajnos 
hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy törő-
déssel tartozunk az idősek felé. Pedig a � gye-
lem kijárna minden nap, és nem is csak csalá-
di szinten. Ahogy nemcsak karácsonykor kell 
szeretni a másikat, úgy most sem csak az idő-
sek napján kellene oda� gyelni a sokszor beteg 
és gyenge idősekre.

A jeles alkalom mindenesetre kiváló arra, 
hogy a régen halogatott dolgokat megtegyük 
szeretteinkért. Az is elég, ha megejtjük végre 
azt a régóta húzott-halasztott telefont a nagy-
szülők felé, vagy megkérdezzük a szomszéd 
idős nénit, kell-e valami az élelmiszerboltból. 
És ha már jól belejöttünk a gondoskodásba, 
máskor is megtehetjük, mert tényleg nem kell 
idősek napja ahhoz, hogy jobban oda� gyel-
jünk rájuk. 

Noha az időjárás ezúttal nem kedvezett a szeptemberi Európai Mobilitási Hét alkalmából rendezett közös 
programnak, mégis sok család részt vett a kerékpáros túrával keresztezett kincskeresésen Dunaszegen, 

Dunaszentpálon és Kunszigeten. Képünkön a résztvevők egy része a Tündérvár Óvoda előtt, középen két, a 
programot segítő i ú polgárőrrel. Fotó: B. N.

Szépkorúakat köszöntöttünk Kunszigeten

Véradást rendezett nyár végén a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezete Kunszigeten. 

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik 
segítő szándékuk jeléül megjelentek a véradá-
son: 

Majorné Ujhelyi Krisztina, Szücs Tiborné, 
Kungl Anita, Erdélyi János, Bélaváriné Virág 
Margit, Forgó Béláné, Pintérné Lép Szilvia, 
Stankovics Antal, Kovácsné Szenczi Andrea, 
Virág Zoltán, Biró Gábor, dr. Zalavári Vik-
tória, Fülöp Gábor, Bennárik Nicolette, Fe-
renczi László, Börzseiné Varga Judit, Börzsei 
László, Ramm Zoltán, Móricz István, Mezei 
Árpád, Fincziczki Tamás, Horváth Csaba, 
Rajta Vilmos, Rigó Péter, Tilai Péter, Tóth 
Balázs, Szalai István Árpád, Banga Richárd, 
Gondár István, Peitli András, Angyal Ta-
más, Stoller Gábor, Stankovics Tamás, Strobl 
Gergely, Gede László, Borbély Péter, Szabó 
Ferenc, Németh István, Frank Noémi, Keller 
András, Krausz Csaba.

„Néha azért jusson eszedbe: az évek múlásával te is visszaadogatod a díszeidet. Ám ha közben 
lélekben gyarapodsz, nem érhet veszteség, mert e csinosságok vonzatai - szeretet - megmaradnak, 
felkavarhatatlanná mélyülnek, más értelmet nyernek, és kiderül, sosem a külsőnek, hanem a 
teljes lényednek szóltak.” V F

Az ünnepi beszédet követően kezdődött az 
óvodások, iskolás gyermekek szép, szívet me-
lengető műsora. A csillogó gyerekszemek de-
rűt, örömteli, lelkes, boldog pillanatokat adtak 
az idősödő szíveknek.

A rendezvényen a Pázmándfalui citera-
zenekar és Nagy Balázs, a Győri Nemzeti 
Színház és a Madách Színház színművésze 
szórakoztatták a vendégeket, akikkel együtt 
énekeltek az egybegyűltek.

Az ünnepi műsor befejezésekor minden 
kedves időst fehér asztalhoz invitált a polgár-
mester asszony a helyi óvoda éttermébe.

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 óvodásai szívet melengető műsorral köszöntötték az időseket. Fotó: B. N.

Köszönet a véradóknak



A látogatókat Lendvai Ivánné Kunsziget pol-
gármestere köszöntötte. 

Pál�  Boglárka lélegzetelállító hangja, Bábics 
Norbert szavalata és a Szigetgyöngye nyugdí-
jas klub csodálatos előadása emelte a megnyitó 
színvonalát.

A kiállítás megnyitására Gáspár Valéria fes-
tőművészt kértem fel, akinek megnyitó beszédét 
most beidézném. Teszem ezt azért, mert többen 
nem tudtak jelen lenni a megnyitón illetve aki 
nem ismer annak egy kis információ rólam és 
eddigi - viszonylag még rövid-pályafutásomról.

Bár a tavasz a kedvenc évszaka, de a tél hi-
degsége, a perzselő nyár és a színes ősz is kedvelt 
témái. 

Realista festőnek tartja magát, ezért is kedve-
sek számára Munkácsy Mihály képei. 

Gulyás László és Cene Gál István művészete 
előtt fejet hajt, és hálás a sorsnak, hogy Nagy 
Krisztiánt személyesen is ismerheti.

2014 szeptemberében indított Nagy Krisztián 
Magyarországon elsőként online festőtanfolya-
mot, melynek keretében az anyagismeretet, a 
nagy mesterek palettáit, technikáit tanulhatta 
meg Hajnalka.

Tájkép, csendélet és portré festése közben gya-
korolták az elméletben tanultakat. 

Krisztián csoportjában sok értékes, őszinte, 
önzetlen társra talált. 

2014. december 6-án Öttevényen a felújított 
művelődési ház megnyitó ünnepségén kapott 
először lehetőséget a bemutatkozásra, melynek 
az „Álomból valóság” címet adta, hisz ezzel egy 
dédelgetett álma vált valóra. 

2015. év tavaszán a győri Kálóczy téri Idősek 
Otthonában kaptak helyet a festményei.

Ez évben szinte teljesen áttért az akril festékről 
az olajra, melyet azóta nagyon megszeretett.

Sok pozitív visszajelzést kapott, ami egyfajta 
visszaigazolása volt annak, hogy jó úton jár. 

2015. novemberében Roll Péter fotóművész va-
rázslatos fotói mellett kaptak helyet festményei. 

2016. tavaszán a sárvári Lilaudvar Kávéház 

A megfestett világ Kunszigetre érkezett
2017. augusztus 12-20-ig került megrende-

zésre negyedik önálló kiállításom „Megfestett 
világ” címmel községünk kultúrházában. 

Szeretettel köszöntök Mindenkit, akik ma el-
jöttek Rollné Börzsei Hajnalka kiállítására. 

Hajnalka már egész apró gyermekkorában 
szeretett rajzolgatni. A rajz szeretete tanára 
Eigner Emil óráin bontakozott ki igazán. 

Az élet úgy hozta, hogy a művészi pálya he-
lyett a számok világát választotta, közgazdasági 
szakközépiskolában folytatta tanulmányait. 

A korai családalapítás, építkezés még mesz-
szebb sodorta a művészettől. Valahol, legbelül ez 
a vonzalom ott lapult, és csak az alkalmas pilla-
natra várt, hogy előbújhasson. 

Ez a pillanat 2007-ben jött el, amikor tévé-
nézés közben véletlenül egy német csatornán 
meglátta Bob Ross amerikai festőművész műso-
rát. Teljesen lenyűgözte, ahogy alig fél óra alatt 
gyönyörű tájképet varázsolt a vászonra. Az ő ha-
tására vásárolt egy kezdő festőkészletet. Hat szín-
nel, két ecsettel és egy aprócska vászonnal kezdő-
dött minden. Pár hét múlva már együtt festett 
a művésszel egy videokazettának köszönhetően, 
melyre felvette a műsorait. 

Az első képe egy téli táj volt, melynek az elké-
szítése egy egész délelőttjébe telt, de boldog volt, 
amikor elkészült. Festészeti albumokat, lexikono-
kat kezdett el olvasgatni. 

2010-en elvégezte a jobb agyféltekés rajztan-
folyamot. Ezt követően egyre többet rajzolt, és 
egyre többet festett. 

A festészet ma már lételemévé vált. Képein 
többnyire a természet szeretete köszön vissza. 

és Galéria tulajdonosaitól felkérés érkezett, hogy 
„kölcsönvennék dekorációnak” a festményeit. 
Három hónapon át „Csend és nyugalom” címen 
díszítették a színvonalas kávéház falait a képei. 

 „Valami szépség kell az élethez, valami áhítat, 
valami művészet, valami kincs is kell az élethez.” 
Ezekkel a kincsekkel a művészek megajándékoz-
nak bennünket. 

Hajnalka alkotásait nézve kizökkenhetünk fel-
gyorsult, zaklatott életünkből. A művészet fényé-
ben érthetőbbé, sőt láthatóvá vállnak számunkra 
azok a dolgok, amik mellett nap, mint nap elsé-
tálunk.Ma is gazdagodhat, felüdülhet a lelkünk, 
ha körbetekintünk a kiállított képek közt, baran-
golhatunk a téli erdők belsejében, erdei fényben, 
tavaszi napsütésben, folyóparton, puha gyalog-
úton régi házak között, kopott legelők tarlóján. 
Gyümölcsök, réten szedett virágok mámoros illa-
tában és sötét fenyvesek elsóhajtott tegnapjaiban.

Bízom benne, hogy akik ma eljöttek a „Meg-
festett világ” című kiállításra, azt az érzést, örö-
möt, amit Hajnalkának adott az alkotás folya-
mata, át tudja adni Önöknek is.

Szeretettel ajánlom kedves mindnyájuk � -
gyelmébe a kiállított képeket. Legyen lakománk 
az igaz művészet. Kerüljünk hát beljebb és 
telítkezzünk e bőségben.

Már nem festek Bob Ross technikával, de 
hogy idáig eljutottam, neki köszönhetem. Ő a 
20 perces TV műsoraival próbálta a festészetet 
bevinni az otthonokba. Laza, nyugodt stílusa, 
meleg hangja tartotta képernyő előtt az érdek-
lődőket, jómagamat is. Azért, hogy szakmailag 
fejlődtem Nagy Krisztiánnak tartozom hálával. 
Az ő véleménye Bob Ross módszeréről az, hogy 
alkalmas arra, hogy egy kezdő óriási sikerél-
ményt éljen meg, amely megadja a kezdő lökést 
a további folytatáshoz, akár önállóan akár segít-
séggel. 

Köszönöm a lehetőséget a bemutatkozásra, 
a segítséget a kiállítás előtt, alatt és után vala-
mint köszönöm a látogatóknak, hogy mai ro-
hanó világunkban � gyelmet szenteltek rám és 
a vendégkönyvem számos oldalát megtöltötték 
jókívánságaikkal.

Gáspár Valéria festőművész tartotta Rollné Börzsei Hajnalka kiállításának megnyitó beszédét. Fotó: B. N.



A nyáron ünnepelte fennállásának 70. év-
fordulóját a Kunsziget Sportegyesület. A jubi-
leum alkalmából a Kisalföld riportot készített 
Kuller Imrével, aki édesapjával együtt ösz-
szesen 38 évig irányította a sportegyesületet. 
Kuller Imre egyébként egyidős az egyesülettel.

- Akkor születtem, amikor Kunszigeten 
megalakították a sportegyesületet - mondta a 
lapnak Kuller Imre. - Édesapám igazi közös-
ségi ember volt, nem sajnált időt és energiát 
áldozni a sportért, de részt vett más területen 
is a közösség életében. Ő huszonnyolc éven 
keresztül vezette a sportegyesületet, amely 
időszak alatt aztán voltak nagyon nehéz sza-
kaszok is. A hatvanas évek elejétől a foci mel-
lett megszervezte a női kézilabdát, a lövésze-
tet, és elindította a tekeszakosztály munkáját 
is. Elnöksége idejének első részében az elsők 
között épült Kunszigeten kétsávos tekepálya, 
salakos kézilabdapálya, amelyeken nagyon 
sok � atal kezdett el sportolni. Örömmel jár-
tuk a környékbeli pályákat, vettünk részt kü-
lönböző bajnokságokban, rendezvényeken. 
Aztán a nyolcvanas években a termelőszövet-
kezet támogatásával korszerűsítették a „kug-
lizót”, az automata állítóberendezéssel már 
könnyebb volt a versenyekre való felkészülés. 

Apa és � a egy célért küzdött közel negyven 
éven át azonos tisztségben, azaz elnökként 
szolgálták Kunszigetet. 

- Emlékszem, már gyermekkoromban is 
gyakran vitt magával édesapám, s hamar a 

Apa és � a együtt dolgozott a Kunsziget Sportegyesületért

sokan segítettek a munkámban, többek kö-
zött Dömötöri István, Varga Ernő, Tilai Imre 
vagy éppen polgármesterként Lendvai Iván-
né. Minden évben igyekeztünk fejleszteni a 
létesítményünket, megpróbáltuk kihasználni 
a pályázati lehetőségeket. Ennek keretében 
építettünk műfüves pályát, korszerű öltözőt, 
játszóteret a gyerekeknek, és még sok minden 
mást, amit ma is lehet látni, ha valaki kilátogat 
a sportpályára. Örülök annak, hogy a maiak 
őrzik édesapám emlékét, s persze annak is, 
hogy engem sem felejtettel el. Immár tíz éve 
is elmúlt, hogy úgy döntöttem, jöjjenek a � a-
talok, vegyék át a stafétát – mondta a korábbi 
elnök az interjúban.

Foci: a 7. helyen telel a csapatunk

labda közelébe kerültem, hiszen majdnem 
minden edzésen ott voltunk. Még általános 
iskolás koromban leigazoltak, és harmincéves 
múltam, amikor befejeztem az aktív labda-
rúgást. Az iskola után aztán a tűzoltósághoz 
kerültem, ahol igazolt röplabdás is lettem. 
Amikor befejeztem az aktív focit, egy kicsit 
háttérbe vonultam, de a sporttól sosem sza-
kadtam el. Előbb hat éven át szakosztály-
vezetőként segítettem a helyi labdarúgók 
munkáját, majd 1996-ben megválasztottak 
az egyesület elnökévé, és ezt a tisztséget tíz 
éven át láttam el. Voltak jó és rosszabb idő-
szakok is, de ilyenkor már az ember csak a 
szépre emlékezik. Természetesen nekem is 

Kuller Imre a Kunsziget SE jubileima alkalából oklevelet vehetett át. Fotó: Jagadics Ármin.

Csapataink négy év után visszatértek a me-
gyei II. osztály győri csoportjából a moson-
magyaróvári csoportba.

Megyei II. o.
Felemás őszi szezon áll a Kunsziget SE első 

számú csapata mögött: hétszer sikerült nyer-
ni, három döntetlen mellett ötször vereséget 
szenvedett az együttes. Voltak magabiztos 
győzelmek (hazai pályán Győrsövényház, 
Ásványráró ellen, illetve idegenben Levélen), 
és utólag bravúrosnak mondható győzelem 
is, hazai pályán, a Dunakiliti ellen. Voltak 
ugyanakkor olyan pontvesztések, ahol már 
nekünk állt a zászló (döntetlen Darnózseli és 
Kimle ellen), és olyan meccs is, ahol hajszá-
lon múlt csak a meglepetés (az őszi bajnok 
Mosonszentmiklós ellen). A másik végletet 
pedig az olyan érthetetlen vereségek jelentik, 
mint amit Dunaszeg vagy Máriakálnok ellen 
szenvedtünk el hazai pályán. A középmezőny 
sűrű, a 4. helyen álló Dunaszeg csak 6 ponttal 
előz meg minket, ugyanakkor a 12. helyen álló 
Károlyháza is épp 6 pontra van mögöttünk. 
Nagyobb koncentrációval a csapatunk akár a 
dobogóért is harcba szállhat majd tavasszal.

U19-es csapat
A szezon elején nehezen indult a � atalok 

beépítése a csapatba, ám az ősz végére már 
jöttek az eredmények: az utolsó öt meccsén 
veretlen tudott maradni az együttes, értékes 
pontokat szerezve a bajnoki tabella 2. és 3. he-

lyezettjei, a Kimle és a Mosonszentmiklós el-
len. A � atalok az őszi szezont 6 győzelemmel, 
1 döntetlennel és 8 vereséggel a 10. helyen 
fejezték be. Ha az ősz végi formát tavasszal 
is tudja hozni a csapat, akkor a mezőny első 
felében végezhetnek a bajnokságban.

Darnózseli ellen 2-0-ra vezettünk az első félidő után, a meccs végére azonban elfogyott az előnyünk. 



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 18 órakor, valamint vasár-

nap 11 órakor.

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

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

MANÓVÁR CSALÁDI BÖLCSŐDE
Pető�  tér 14. Telefon: (96)582-028, 20/315-75-17

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

KUNSZIGETI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁ
NOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

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

HULLADÉKUDVAR
Öttevény, a focipálya mellett - nyitva kedd 10-16, 

szombat 12:30-16 óráig (december 16-tól ideiglene-
sen zárva)

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a 
Kunszigeti Általános Iskola 1967-ben, 
1971-ben és 1972-ben végzett diákjai-
nak, akik osztálytalálkozójuk alkalmából 
a megemlékezés virágait elhelyezték 

Dubi István tanár 
sírjánál. 

T: D 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Schreiner Istvánné 
sz.: Nagy Terézia

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték, és mély gyászunk-
ban velünk éreztek.
Külön köszönetet mondunk Lendvai 
Ivánné polgármester asszonynak a se-
gítségéért, Winkler Zsolt atyának a szép 
búcsúztatásért és a házi segítségnyújtás 
dolgozóinak munkájáért.  

G 

„Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már,
nem jöhet vissza, hiába várjuk
emléke szívünkben otthont talál.”

Hálás szívvel szeretnénk megköszön-
ni mindazoknak, akik szeretett férjem, 
édesapánk,

Burkus Tivadar
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték és mély gyászunk-
ban osztoztak. 
Külön köszönetet mondunk Polgármes-
ter Asszonynak önzetlen segítségéért, 
Winkler Zsolt plébánosnak a megható 
búcsúztatóért, a Szigetgyöngye nyugdí-
jas klub énekkarának és a Győri Hivatá-
sos Tűzoltóparancsnokságnak. 

G 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szeretettünk

Pető Sándorné
Tilai Irén

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték és mély gyászunkban 
osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Winkler 
Zsolt Atyának és a Szigetgyöngye nyug-
díjas klub énekkarának.

G 

Anyakönyvi hírek

Köszönetet mondunk a Kunszigeti Ál-
talános Iskola 1997-ben végzett tanulói-
nak, hogy osztálytalálkozójuk alkalmából 
egykori osztálytársuk, 

Fehér Lajos 
sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.

F 

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 
akik 

Nagy Imre 
temetésén részt vettek, sírjára a köszönet 
virágait elhelyezték, gyászunkban osz-
toztak.
Külön köszönjük a kunszigeti házi segít-
ségnyújtás gondozóinak segítségét, a Szi-
getgyöngye nyugdíjas klub énekkarának 
közreműködését. 

G 

Születés:
 

Tuncsik Mira
anyja neve: Szalai Veronika

2017. augusztus 11.

Nagy Márk
anyja neve: Burányi Kitti

2017. szeptember 10.
 

 Babos Levente
anyja neve: Várszegi Kitti Rebeka

2017. november 2.

Házasságkötés:
 

Paksi Klaudia és László Róbert
2017. 06. 10.

Haláleset:
 

Kovács Zoltán
2017. augusztus 4.

 
 Schreiner Istvánné

Nagy Terézia
2017. augusztus 10.

 
Nagy Imre

2017. augusztus 16.
 

Burkus Tivadar
2017. augusztus 17.

 
Pető Sándorné

Tilai Irén
2017. november 11.

Köszönetnyilvánítás



Régi helyen, új bérlővel működik tovább októbertől Kunszigeten a 
Sport Büfé!

Minden hazai mérkőzésen és márciustól minden pénteken temati-
kus programokkal várunk szeretettel minden sportrajongót és igényes 
környezetben szórakozni vágyót a Sport Pubban.

Csocsóasztal, darts, valamint sport közvetítések segítik a kikapcso-
lódást. Széles italválasztékkal, akciókkal, jó kedvvel várunk mindenkit.

Vállaljuk zártkörű rendezvények lebonyolítását, legyen az születés-
nap, névnap, legény vagy leánybúcsú, osztálytalálkozó, ballagás vagy 

bármilyen családi esemény. Csak gondold ki, a megvalósítást bízd 
ránk!

Kövess minket a Facebookon a www.facebook.com/sportbufe.kun-
sziget oldalon, hogy első kézből értesülj minden programról, vagy ke-
ress minket az alábbi elérhetőségeken:

+36-20-2895568 
sportbufe.kunsziget@gmail.com
www.facebook.com/sportbufe.kunsziget 
Találkozzunk a mérkőzéseken, vagy bármelyik rendezvényünkön!



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. 

Idén is megrendeztük ősszel, a Szent Mihály napi 
tűzgyújtás és a szüreti nap alkalmából a Kamra-

mustra nevű versenyünket, amelyen házilag eltett 
lekvárok, szörpök és savanyúságok mérettek meg. 

Képünkön a mustrálók egy csoportja.

A decemberi hóesésben a kimlei borbálázók sétál-
nak a vendéglő előtt. A népszokást a Szigetgyöngye 
nyugdjas klub szervezésében hozták el falunkba a 

� atalok. 

A sikeres nyári előadások után ősszel is tartott előadás a legkisebbeknek a Vaskakas Bábszínház Aprók 
Színháza, Egyik kicsi, másik nagy címmel. A népes közönség ezúttal is élvezte a darabot.

Az óvodás és kisiskolás korosztály számára a komáromi Délibáb Színház hozta el 
a karácsonyváró Diótörő című darabot.

A Diótörő című darab végén maga a Mikulás is meglepte a közönséget. Fotók: H. R.


