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Zÿgeth 575: huszonhárom nemzedék emlékei
„Őrizd meg mindazt, ami magyar, 
és ne feledd el, amely nemzetnek 
nincs múltja, jövője sem lehet!”

S I  
Tisztelettel köszöntöm Önöket a fenti so-

rokkal községünk nevének írásos megjelenése 
575. évfordulóján.

Falunk életében kiemelkedő nap volt 1443. 
január 25-e: Kunsziget neve Zÿgeth formában 
a Héderváry család 169. sorszámú oklevelé-
ben ekkor szerepelt először leírva. Január 25-
ét e dokumentum alapján falunk születésnap-
jának tekinthetjük.

Hogy pontosan mikor települt le az első 
ember falunk területén, bizonyosan korábbi 
időre tehető. Tudomásunk van egy, a község 
határában talált középkori gyűrűről, ám en-
nek az eredetét a régészek sem ismerik.

Nemzedéknyi időnek szokás nevezni a 
negyed évszázadot, a 25 évet. Vagyis épp 23 
nemzedéknyi idő telt el azóta. 

Tisztelettel adózom őseinknek, akik egykor 
településünkön vagy környékén éltek. Köszö-
nöm, hogy falunk napjainkra dinamikusan 
fejlődő településsé vált. Kérem Önöket, hogy 
a jövőben is közös munkával, felelősségválla-
lással biztosítsuk fennmaradását, fejlődését.

A 2018-as esztendő teljen az évforduló 
szellemisége jegyében, melyhez kérem szíves 
segítségüket. 

A Kunszigeti Hírmondóban idén egy olyan 
sorozatot indítunk, amely falunk történetének 
egy-egy ismert vagy kevésbé ismert részével 
foglalkozik. Első fejezetként a falu nevének 
írásos emlékeit tesszük közzé, amely néhai 

Sikeres pályázataink, várható fejlesztéseink
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ön-

kormányzatunk által benyújtott, bírált pályá-
zataink további fejlesztési lehetőséget adnak 
falunknak.

A Kunszigeti Hírmondó 2017. decembe-
ri számában beszámoltunk sikeres és bírálat 
alatt álló pályázatainkról. Azóta megkötöttük 
a támogatási szerződést ahhoz a beruházás-

hoz, amely az iskola energetikai felújítását cé-
lozza. Ugyancsak ebben a szakaszban jár már 
az Öttevény és Kunsziget közötti kerékpárút 
megépítésének második szakasza.

Két további pályázati sikerről is beszá-
molhatunk: a Rendeki zsilipig aszfaltozott út 
épülhet, és támogatták a Duna, a József Attila, 
a Táncsics és a Vörösmarty utcák járdáinak 
felújítására beadott pályázatunkat is. 

Végh Ferenc Kunsziget története című mun-
kájának egy része (amely alapján a Kunsziget 
története című könyv is készült 18 évvel ez-
előtt). 

Az évfordulóról a falu rendezvényein is 
megemlékezünk, erről Kunsziget  Község Ön-

kormányzata és annak Kulturális Bizottsága 
egyeztetést tartott a falu intézményeivel és 
civil szervezeteivel. Az Önök segítségét, javas-
latait is várjuk. 

Kunsziget, egészen pontosan Zÿgeth első írásos említése 1443 januári keltezésű, és egy birtokegyesítésről 
szóló oklevélben történik. A fenti képen nem ez, hanem ennek az I. Ulászló által kiadott és megerősített 
változata látható (1443. márciusi keltezéssel), amely a Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levél-
tárának archívumában szerepel. Rózsaszín-zöld selyemzsinóron a függő pecsét töredéke látható. Erről a 

levélről is olvashatnak bővebben a Zÿgeth a Héderváry-oklevelekben című cikkben a 3-5. oldalon.

A 75. évforduló alkalmából a temetői kopjafánál 
megemlékeztünk azokról a kunszigeti katonákról, 

akik 1943-ban a Don-kanyarban veszítették életüket. 



A téli leállás után újra kinyitott az öttevényi 
hulladékudvar. A hulladékudvar a téli nyitva 
tartás szerint üzemel, vagyis keddenként 10-
től 16, szombatonként 12.30-tól 16 óráig tart 
nyitva. Az udvarba történő beszállítás előtt a 
jogosultságot igazolni kell, melyre a hulladék-
gyűjtési számla szolgál.

január 29., hétfő
15:00 Amerikai esküvő - folytatja: Tóth László 
(a Szigetgyöngye nyugdíjas klub szervezésé-
ben a kultúrházban)

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

február 7., szerda
Nyugdíjas klubok farsangi összejövetele Du-
naszegen
18:00 A vaskakas legendája - Horváth Gábor 
előadása (a Kunszigeti Polgári Hagyományőr-
ző és Kult. Egy. szervezésében a kultúrházban)

február 8., csütörtök
18:00 Kunsziget/B - Ménfőcsanak/B. tekem.

február 9., péntek
Délelőtt óvodai, délután iskolai farsangi bál
18:00 A betegek szentségének ünnepélyes ki-
szolgáltatása szentmise keretében

február 10., szombat
 13:00 Borverseny
16:00 Kunsziget - Jobb Dáma tekemérkőzés

február 11., vasárnap
09:00 Fortuna TC Győrladamér - MTE tekem.

február 12., hétfő
15:00 Közös farsangi összejövetel az Öttevé-
nyi Őszidők Nyugdíjas Egyesület és a Moson-
szentmiklósi Nyugdíjas Egyesület tagjaival 
(Szigetgyöngye nyk., kultúrház)

február 18., vasárnap
9:00 San Siro - Kunsziget/B tekem.

február 22., csütörtök
18:00 Kunsziget/B - Mosonsztm./B tekem.

február 23., péntek
18:00 Kunsziget Község Polgárőrségének köz-
gyűlése a kultúrházban

február 24., szombat
09:00 Iskola-hívogató
15:00 Ásványráró - Kunsziget tekem.

február 25., vasárnap
09:00 A Kunszigeti Sporthorgász Egyesület 
éves közgyűlése

február 26., hétfő
16:00 „Mestereknek mestere, mond meg mi 
az egy...” - dr. Lanczendorfer Zsuzsanna elő-
adása (Szigetgyöngye nyk., kultúrház)

március 2., péntek
14:00 Szabadulás a szemétből - vetélkedő
17:00 Jobb Dáma - MTE tekem.
18:00 Filmvetítés a kultúrházban

Programajánló

A támogatási szerződések megkötésre 
kerültek a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és AMI energetikai felújí-
tásának megvalósítása című, TOP-3.2.1-15-
GM1-2016-000029 kódú pályázat esetén. Az 
elnyert támogatás összege 68,1 millió forint. 
A beruházás keretében az iskola épületének 

A beruházás műszaki tartalma: külső szi-
getelés, héjazat (pala) cseréje, levegő-levegős 
hőszivattyús rendszer kialakítása.

A közbeszerzési eljárás, az árajánlatok 
elemzése folyamatban van.

Az Öttevény - Kunsziget kerékpárút építése 
(TOP-3.1.1-15-GM-2016-000009 kódszám) 
tervezési szakaszban van: megvalósíthatósá-
gi tanulmány, kerékpárforgalmi hálózati terv, 
engedélyezési terv, valamint a kiviteli terv ké-
szül. A konzorciumban elnyert a támogatás 
összege: 97,4 millió forint, ebből Kunsziget 
támogatási összege: 26,6 millió forint. 

A közelmúltban bírálták el a VP 6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódjelű pályázatot, vagyis a Kun-

Újra nyitva 
a hulladékudvar

sziget – Győr külterületi út I. ütemében a 
Győri út – abdai határárok – Rendeki zsilip 
szakaszra vonatkozó aszfaltozott út kialakítá-
sát. A „Vidéki térségek kisméretű infrastruk-
túrájának és alapvető szolgáltatásainak fej-
lesztése” című felhívásra beadott pályázatunk 
sikeresnek bizonyult.

A maximális támogatásként kérhető összeg 
100 millió forint volt, a bekerülés költsége 
várhatóan130 millió forint lesz. 

A támogatási szerződés megérkezését vár-
juk.

Az önkormányzati feladatot ellátó fejlesz-
tések támogatására, járdák felújítására (Duna 
– Táncsics – József Attila – Vörösmarty utcák) 
beadott pályázatunk is sikeres, a támogatás 
összege: 14,7 millió forint, amely a kért támo-
gatás 50 százaléka.

A támogatások összege 209,4 millió forint, 
amelyet tisztelettel köszönünk. 

A beruházások megvalósításához, kivitele-
zésükhöz többletforrásra van szükség, mely-
nek biztosítására keressük a megoldást.

Sikeres pályázataink, várható fejlesztéseink

Borverseny

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület és 
Kunsziget Község Önkormányzata idén is 
megrendezi hagyományos borversenyét, 
amelyhez a hagyományokhoz híven ezúttal is 
kapcsolódik pogácsasütő verseny.

A borverseny február 10-én, szom-
baton délután lesz az óvoda étter-

mében.

A borok átvétele 13 és 14 óra között lesz. 
Nevezni két, egyforma, jelölés nélküli palack 
(7 dl) borral lehet, melyet parafa dugóval zár-
janak le. 15 órától várják a különféle pogácsá-
kat, majd fél négykor kezdődik az ünnepélyes 
eredményhirdetés, és a díjak, oklevelek átadá-
sa. Minden kedves versenyzőt és érdeklődőt 
szeretettel várnak a verseny szervezői.

Zÿgeth 575: pályázat

A falu első írásos említésének 575. évfor-
dulója alkalmából Kunsziget Község Önkor-
mányzatának kulturális bizottsága irodalmi és 
képzőművészeti pályázatot hirdet.

Korosztályi megkötés nélkül várjuk a kö-
vetkező három téma valamelyikével kapcsola-
tos pályaműveket:

1. Élet Kunszigeten 1443-ban
2. Kunsziget az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc idején
3. Kunsziget 2043-ban
Az elkészült munkákat 2018. március 8-ig 

várjuk az óvodában, az iskolában vagy az ön-
kormányzati hivatalban.

Eredményhirdetés a kultúrházban a márci-
us 15-i ünnepély keretében a lesz, amelynek 
tervezett időpontja 2018. március 14. szerda 
16 óra.

Az iskola épületének energetikai felújítása hamarosan megkezdődhet.



Az első kötetet még ketten - dr. Radvánszky 
Béla és dr. Závodszky Levente - szerkesztették; 
a második kötetet már dr. Závodszky egyedül 
publikálta. A nagy mű létrehozásában azon-
ban még sokan mások is közreműködtek.

A szerkesztők és a lektorok tulajdonképpen 
nem alkottak új művet. Csupán az eredeti, 
jobbára lúdtollal pergamenre írt oklevelek 
szövegeit tették át a modern korban haszná-
latos nyomdai betűkre, de közben nagyon vi-
gyáztak az okiratok latin nyelvű szövegeinek 
az eredetivel megegyezőségére.

Az elkészült két kötet rengeteg kiadástól 
és rettenetesen sok munkától kímélte meg a 
helytörténeti kutatókat. Egyrészt igencsak 
költséges és szinte megoldhatatlan feladat 
lenne minden egyes oklevelet felkutatni a tá-
rolási helyén (például az 1443-ban keltezett 
oklevelet a Kismartoni Levéltárban, vagy az 
1500-as keltezésű dokumentumot a Magyar 
Történelmi Társulatnál, stb.), másrészt a sok 
évszázaddal ezelőtt írt latin nyelvű oklevele-
ket még olvasni sem tudja az átlagos művelt-
ségű ember még akkor sem, ha folyékonyan 
tud írni-olvasni latinul.

A Héderváry család oklevéltára című mű 
1. kötete 1909-ben már megjelent. A 11. kötet 
anyaga is elkészült 1913 végére, de közbejött 
az első világháború, így kiadatlan maradt. Vé-
gül a 11. kötethez dr. Závodszky Levente csak 
1922. szeptember 24-én írt előszót, amelyben 
megemlítette: 

„Még volt alkalmam, hogy az 
okleveles anyagot 1916 nyarán, 

Hédervárott bemutattam gr. Khuen-
Héderváry Karoly úrnak... Hogy 

a kötet oly hosszú idő múlva végre 
megjelenhetett, azt a megboldogult 
� ainak, gr. Khuen-Héderváry Sán-
dornak és Károlynak nemes áldo-

zatkészsége tette lehetővé.”

A kétkötetes - latin nyelvű, de külön ma-
gyar szövegekkel, magyarázatokkal ellátott 
- műben, és annak is az I. kötetében legelő-
ször 1443-ban szerepel Kunsziget eredeti 
neve Zÿgeth írásmódban. Azt követően még 
1471-es, 1476-os, 1478-as, 1482-es, 1483-as, 
1489-es, 1491-es (kétszer is), 1493-as, 1500-
as, 1509-es, 1511-es, 1513-as, 1531-es, 1535-
ös keltezésű oklevelekben szerepel Zÿgeth a I. 
kötetben. A II. kötetben 1531-ben, 1542-ben, 
1543-ban és 1548-ban keltezett oklevelek ad-
nak hírt Zÿgeth valamilyen eseményéről.

Zÿgeth a Héderváry-oklevelekben

Zÿgeth „születésnapja”: 
1443. január 25.

Hogy pontosan mikor települt le az első 
ember a későbbi Kunsziget helyén? Nem 
tudjuk. De még azt sem tudjuk, hogy a falu 
„magja” tulajdonképpen mikor került ebbe a 
földbe.

Még a régészek sem ismerik annak a kö-
zépkori gyűrűnek az eredetét, amelyet a köz-
ség határában találtak. A győri Xantus János 
Múzeumban még két, újabbkori sarkantyút 
is őriznek, amelyek szintén a falu határában 
kerültek elő. Vajon, ezek már a helység föl-
desuraitól, a Héderváryaktól kerültek Sziget 
földjébe?

Az ősidőkről szinte semmit sem tudunk, de 
helységünk „születésnapját” - bár akkor már 
ki tudja mióta lakott hely lehetett - azonban 
ismerjük. Oklevél tanúsítja.

A Zÿgeth (így, két ponttal az y betűn) hely-
ségnév a Héderváry-család oklevéltára című 
mű első kötetének 210. oldalán tűnik fel leg-
először.

Hogy ez a helységnév - Zÿgeth - tényle-
gesen a későbbi Kunsziget elődjét jelöli, azt 
még három forrásmű megerősíti. Elsőként 
említendő az az oklevél, amely 1443. január 
25-én kelteződött (ez egyébként a Héderváry-
családnak már a 169. sorszámú oklevele), és 
amelyben: „A budai káptalan előtt Héderváry 
Lőrincz nádor és � a, Imre macsói bán, másfelöl 
Tamásy János vajda � a Henrik oly egyezségre 
lépnek, hogy ha bármelyik fél magtalanul hal-
na meg, összes birtokai osztatlanul a másik fél-
re szálljanak.”

Mivel időközben Tamásy Henrik I. Ulászló 
király hűségére tért (valószínűleg Héderváry 
Lőrincz egyengette ehhez az útját), az ural-
kodó 1443. március 25-én megerősítette az 
egyezséget, és az annak tárgyát képező birto-
kokra nézve minden királyi jogról lemondott.

A sors a Héderváryaknak kedvezett, mert 
Tamásy Henrik meghalt, sőt I. Ulászló ki-
rály is elhunyt 1444. november 18-án, így a 

Héderváry családot iktatták be az örökségbe.
Az 1443. március 25-én kelt oklevélből 

meg lehet ismerni a Héderváryak „biro-
dalmát”. Íme a korabeli helységnevekből 
egy csokor: Hedrehwara (Hédervár), Selew 
(Zseli), Darnow (Darnó), Remethe, Bodak 
(ezek maguktól értetődőek), Lÿpoltfalwa 
(Lipót), és ezek akkor Pozsony vármegyéhez 
tartoztak; továbbá Assowan (Ásvány), Raro 
(Ráró), Selkethew (Zselyke), Faÿz (vajon hol 
volt és mi lett vele?), Zenthpal (Szentpál), 
Panthe, Chanad (megint két eltűnt helység), 
Dunazeg (Dunaszeg), Ladamer (Ladamér), 
Hedreh (Hédervár), Zamor (Zámoly), 
Wÿfalw (Újfalu), és ezek mind szigetközi 
helységek; Radwan (Csilizradvány), Medwe 
(Medve), ezek pedig csilizközi falvak; aztán 
vissza a Duna jobb partjára, Kendermedwe 
(Kenderesmedve, eltűnt falu), Zabadÿ (Szaba-
di), Zÿgeth (Kunsziget!), Ettewen (Öttevény), 
Gÿewr (Győr), Kÿsbarathÿ (Kisbaráti), stb.

A második olyan oklevél, amely Zÿgeth ne-
vét is említi, 1471. május 5-én kelt. Lényege: a 
fehérvári káptalan előtt Héderváry Pál a csa-
ládi birtokrészeinek felét vejének, Marczaly 
Lászlónak 3000 arany forint fejében zálogba 
adta (ez volt a 276. számú oklevél). A birto-
kot azért terhelte meg, hogy a lányainak ho-
zományt juttasson. A zálogba adott helységek 
nevei között szerepelnek: utraque Medwe, 
Zabadÿ, Zÿgeth, Ewthwenÿ et Hederwara in 
Jauriensi...

A harmadik (229. számú) oklevél kelte: 
1476. április 26. Abban: „A győri káptalan 
előtt Héderváry Miklós � a Osvát a saját és � ai, 
Ferencz és János, valamint Héderváry Lőrincz 
� ai Imre és Miklós nevében néhai Héderváry 
György � át Pált birtokainak vejei, Marczaly 
László és Szemere Imre javára eszközölt bér-
be- és zálogbaadástól eltiltja.”

Itt is érdekesek a felsorolt helységnevek: „... 
Eghazasmedwe, Radwan, Zÿgeth, Etthewen, 
Komboldos (hát ez meg hol lehetett?) et 
Heder...”

A negyedik (310. számú) oklevél 1478. 
szeptember 24-én íródott. Lényege: „A pozso-
nyi káptalan előtt Héderváry Osvát a saját, va-
lamint Ferenc s János � ai, nem különben né-
hai Héderváry Lőrincz és � ai, Imre s Miklós 
nevében tiltakozik az ellen, hogy Héderváry 
Pál a birtokait vejeinek elidegenítse. Az ebben 
az oklevélben felsorolt helységnevek - köztük 
Zÿgeth - azonosak az előzőekkel.

Az ötödik (valójában már a 321. számú) 
oklevél 1482. február 8-án kelt. Ebben a győ-
ri káptalan előtt Héderváry Pál visszavonja a 
családi birtokainak vejei javára történt felté-
teles átengedését, ugyanakkor ezen birtokok 
(sok más falunév mellett Medwe, Zabadÿ, 
Zÿgeth, Ettewen, stb.) bármi módon eszköz-
lendő használata ellen tiltakozott.

A Zÿgeth nevű település tulajdonképpeni 
helytörténete a Héderváry család oklevéltára 
alapján követhető. A kétkötetes mű a Magyar 
Tudományos Akadémia megbízásából készült.

A Héderváriak egyik őse a Képes Krónikában. 
Fotó: wikimedia.



Miközben a családi perpatvar tartott, a 
Héderváryak adománylevelet igyekeztek szerez-
ni - vagy kaptak is - a leányági atya� akkal együtt 
a böősi Amade-család több birtokára. Ez a ko-
rábbi Héderváry és Amadé rokonságra mutat.

Időközben elhunyt V. László király, ezért 
Hunyadi János � át, Mátyás tették meg Magyar-
ország királyává. Ez is kedvezett a sokoldalú 
politikusnak, a nádori címet is viselő, a Hunya-
diaknak szolgálatokat tevő Héderváry Lőrincz-
nek és utódainak.

A hatodik (323. számú) oklevél Budán, 1432. 
november 16-án kelt, és abban „Mátyás király 
előtt Nagylúcsei Orbán győri püspök és kincs-
tárnok s testvére Balázs, a maguk és testvé-
rük János, továbbá Balázs és János gyermekei, 
valamint Ferencz nevében is kijelentik, hogy 
mindazon jogokat, amelyeket Héderváry Pál és 
Pakosi Zemere Imre különböző felvállalásai ré-
vén H. Pál birtokain bírtak, Héderváry Miklós-
nak és Osvátnak visszaadják.” A sok helységnév 
között felsorolták Zÿgeth nevét is.

A hetedik (326.) oklevél Budán, 1483. márci-
us 26-án kelteződött, és benne folytatódott a bir-
tokper. A helységnevek között szerepelt Zÿgeth 
is.

A nyolcadik (334.) oklevélben (szomszéd 
falvak nélkül) Zÿgeth szerepel. 1489. június 
28-án Budán, Báthori István országbíró előtt a 
Héderváryak és Keledfalvi Korothnai Pál s utó-
daik vallják: a  engeld falu Egyházas utcájában 
levő, néhai Gombai Nemze Miklós-féle 8 job-
bágytelek, továbbá a néhai Ozorai Sándor bir-
tokából Keledfalvi György nagyanyját, s ezáltal 
Pált és testvéreit megillető leánynegyed miatt 
keletkezett pörből kifolyólag úgy egyeztek meg, 
hogy Keledfalvi György és Pál nevű � a kapja a 8 
jobbágytelket a helybeli templom kegyúri joga-
inak fele részével; ellenben Héderváry Miklósé 
lett csereképpen Zÿgeth (a helységnév kétszer is 
említve) birtoka. Ha pedig valamelyik fél utód 
nélkül hal ki, mindkét birtokát a másik fél örö-
kölje.

A kilencedik (337.) oklevél kelt: Palota, 1491. 
augusztus 26. Héderváry Miklós és � ai, Lőrincz 
és Ferencz kérésére II. Ulászló király (mivel ok-
leveleik Ozora nevű várukból - annak Miksa 
császár hadai általi ostromakor és elfoglalásakor 
- elvesztek s csak rongált állapotban kapták visz-
sza, ugyanakkor Miklós és Lőrincz is fogságba 
estek) a család addigi összes birtokát - új ado-
mány címén - újra nekik adományozta. Ezen 
oklevélben ismét fel vannak sorolva Héderváry-
birtokokként az előzőekben már megismert 
helységnevek Horvátországtól Tótországig, köz-
tük - természetesen - Zÿgeth is szerepel, bár a 
későbbi rajzolatú térképen már Sziget néven van 
feltüntetve.

A tizedik (338.) oklevél helye és kelte - Palota, 
1491.augusztus 26. - azonos az előzőével, de eb-
ben II. Ulászló király meghagyja a székesfehér-
vári keresztesek konventjének, hogy Héderváry 
Miklóst, valamint Lőrincz és Ferencz � ait - új 
adomány címén - iktassa be Pozsega (újabban 

Horvátország része), Tolna, Somogy, Vas, Fej-
ér, Veszprém, Komárom, Győr - itt van említve 
Zÿgeth helységnév is -, Moson, Pozsony és Pest 
vármegyékben fekvő birtokaikba.

Itt kell megemlíteni, hogy Tolna megyében 
is létezett egy Zÿgeth! Érdekes, hogy ennek az 
y betűjén nincs az a bizonyos két pont. Ez az 
1493. június 23-án kelt (343. számú) oklevélben 
így szerepel: „A fehérvári keresztesek konventje 
előtt Bykádi Nemes Albert saját s családja nevé-
ben a Tolna megyében fekvő Zygeth nevű bir-
tokrészét néhai Héderváry Miklós özvegyének, 
Orsolyának s � ának Ferencznek 20 arany forin-
tért eladja.” Az eredeti oklevél latin szövegében 
ez így szerepel: „... in predio Zygeth vocato in 
comitatu  olnensi...” Tehát: Tolna megyében 
nem Zÿgeth nevű falu, hanem Zÿgeth elnevezé-
sű birtokrész létezett.

Az 1500. május 10-én keltezett (eredetileg 
a 350. számú) oklevél elzálogosításról szól: A 
székesfehérvári keresztesek konventje előtt 
Héderváry Miklós � a Ferencz a Rozgonyi Ist-
vántól és feleségétől, Héderváry Katalintól köl-
csön vett 20 ezer arany forint biztosításául leköti 
Fejér, Tolna, Somogy, Pozsega, Győr, Komárom, 
Pozsony, Vas és Pest vármegyékben fekvő bir-
tokait, stb. Ebben az oklevélben szintén fel van-
nak sorolva a környező falvak, köztük szerepel 
Zÿgeth is. Szinte hihetetlen manapság, hogy haj-

danán a dúsgazdagok milyen kicsinyesek tudtak 
lenni... (...)

Az 1509. július 11-én kelt (365. számú) okle-
vélben a budai káptalan jelenti Perényi Imre ná-
dornak, hogy Bélteki Drágff y Bertalan özvegye 
Dorottya és Héderváry Ferencz között fennfor-
gó hatalmaskodási ügyben a vizsgálatot végre-
hajtotta, s hogy az utóbbit a nádor elé idéztette. 
Az eredeti latin szövegű oklevélben ilyen szö-
vegrész olvasható: „... in Ethwen similiter unam, 
in Zygheth duas populosas, in Darno...” A hely-
nevekből látható, hogy e helytörténet „Zÿgeth”-
jéről van szó, az oklevélben mégsem így írták.

Az 1511. október 19-én keltezett (367. szá-
mú) oklevél ismét felsorolja a sok megyére ki-
terjedt Héderváry birtok falvait - köztük említve 
Zabadÿ, Zygeth (érdekes: az egyik y betűn van 
két pont, a másikon, a miénken nincs), Ethwen 
helységeket -, ugyanakkor megtiltja azok elado-
mányozását, birtokba vételét s az azokra, vonat-
kozó oklevelek kiadását Héderváry Katalin és 
leányai nevében.

Az 1513. november 16-án keltezett (erede-
tileg 371. számú) oklevél a győri káptalan előtt 
hitelesíttetett s abban a Héderváry család nőtag-
jai és azok leányai nevében tiltakoznak az őket 
illető részek - köztük Zabadÿ, Zÿgeth, Etthwen, 
stb. - elidegenítése ellen, még a király beleegye-
zése esetén is.

Zÿgeth a Héderváry-oklevelekben

Ezen a térképen már nem az ősi írásmódban, hanem a későbbi használatú betűtípusokkal vannak feltüntet-
ve a Héderváry „birodalom” helységnevei. Lásd: Sziget, Öttevény, stb. 



Zÿgeth a Héderváry-oklevelekben
Vádász Albert Oltváról (eltűnt helység); Zámbó 
Mátyás ugyancsak Szigetből, stb. A hédervári 
vár és a szigeti kastély így szerepel a latin szöveg-
ben: „... castrum quoque Hederwar et castellum 
Zÿgeth dirutum et desertum ac solo aequatum 
esse affi  rmantes.”

Pozsonyban, 1543. február 17-én kelt az az 
oklevél, amelyben I. Ferdinánd király meg-
hagyja a pozsonyi káptalannak, hogy Bakics 
Péternek és Pál özvegyének,  eodórának jelen 
levelét mutassa fel, s idézze őket a király sze-
mélyes jelenléte elé a hédervári vár és a szige-
ti kastély lerombolása miatt. Íme ez az oklevél 
latin szövegében: „...Paulus Bakyth de Lak dum 
auperviveret et Petrus similiter Bakyth, fráter 
patruelis eiusdem condam Pauli totalecastrum 
Hederwara et castellum Zÿgeth in comitatu 
Jauriensi (azaz Győr megyében) existentia per 
progenitores...”

1543. június 5-én: a pozsonyi káptalan előtt 
Héderváry György úgy a maga, mint testvé-
re Lőrincz nevében is tiltakozik az ellen, hogy 
Bakics Péter magát beiktatta néhai Héderváry 
Ferencz szigetközi birtokaiba, amelyek pedig 
csak őket illeti meg. A számos szigetközi falu fel-
sorolása mellett szerepel a Győr megyei Zÿgeth 
és Ewthewen is: „...item Zÿgeth, Ewthewen in 
Jaurensi...”

A Héderváry család oklevéltárában a Bécs-
ben, 1548. augusztus 21-án keltezett oklevél 
említi utoljára Zÿgeth helységet. Itt ismét a 
Héderváryak pereskednek a Bakicsokkal a haj-
dani Nándorfehérvár miatt felvett 4000 forintért 
és a 300 forintos perköltség miatt. Ebben újra 
fel vannak sorolva a környező falvak - például 
Kys-Medwe, Zÿgeth, Ewthewen, stb. - régies 
írásmódban.

A lerombolt kastély
Az oklevelek ugyan befejeződtek, ám dr. 

Závodszky Levente kísérő szövegéből még né-
hány érdekes ismeretre is szert tehetünk. Például 
a szigeti kastély esetéről így ír: 

„A fogságban olyan híreket kap 
Lőrincz, hogy atyja erdélyi kamara-
ispán, újra megházasodik, és hogy 

Szerdahelyi Imreff y Mihály özvegyét 
akarja elvenni. Bakics Pál is járt 
a foglyoknál, s Györgyöt próbálta 
puhítani, mondja meg, hogy atyja 
Hédervárott hová falaztatta be az 

arany forintokat. Szerette volna tud-
ni ezt az új birtokos, de nem sikerült 
megtudnia, s ezért 1543. decz. elején 

az ősi Hédervárat és a szigeti kas-
télyt lerombolta s a kövekből Rárón 

tornyot emelt magának.”

Héderváry Jánosra vonatkozóan így folytató-
dik a téma: „Egyébként minden gondját családja 
ősi várának, Hédervárnak felépítése foglalja el, 
mit még 1534-ben a Bakicsok leromboltak. Úgy 
látszik, hogy 1578-ban befejezést is nyer müve 

s ennek emléke lehet a kastély déli falába illesz-
tett kőlap, melyen a Héderváry-család czímere 
körül olvasható: Anno 1578. IV – LX. – JOAN 
HEDER-VARY.”

Tehát Héderváron helyreállították a várat, de 
Szigetben már nem építették újjá a „castellumot”, 
a kastélyt.

Közvetve ide tartoznak még: a törökök 1594. 
évi támadása, a győri veszedelem sokat ártott 
birtokaiknak. Jobbágyai például szétfutottak...

1600-ban Révay Péter, Héderváry István, 
Czobor Imre és Márton a rárói és a hédervári 
jószágaikon öt évre szabadságot adtak a jobbá-
gyaiknak...

1622-ben a csallóközi nemesség pártfogását 
kéri Héderváry, hogy járjanak közbe, hogy a 
hatóságok Csallóközt és Szigetközt ne terheljék 
annyira hadak beszállásolásával...

Héderváry István, mint buzgó katolikus, 
1634-ben elvette a szigetközi lutheránus jobbá-
gyok (akik Bakics hatására cseréltek hitet ka-
tolikusról) hédervári, remetei, lipóti, ásványi, 
szentpáli és öttevényi templomait...

Héderváry István 1643-ban a hédervári várat 
- a kiskapu fölötti épületekkel együtt - megújít-
tatta...

A hatalom visszaszerzésével megnövekedett 
a Héderváry család virtusa. Például az öttevényi 
jobbágyaik 1643-ban - gazdáik biztatására - még 
a győri hajdúkat is elverték...

További, ide vonatkozó adatok: 1658. decem-
ber 14-én megtörtént Héderváry Katalin - aki 
ekkor már Lósi Viczay Jánosné nevet viselte - � -
úsítása...

I. Lipót király elismerte a Héderváry és az 
Eszterházy családok érdemeit...

Királyi parancs értelmében az esztergomi 
káptalan 1659. március 24. és 29. között beiktat-
ta Héderváry István özvegyét és Katalin nevű le-
ányát Sárfő, Sárlucska, Kartócz, Nemesin; április 
3-án Hédervár; április 5. és 6. között Lipótfalva, 
Remete, Kisbodak, Darnó, Zseli, Novák, Ötte-
vény, Sziget, Szentpál, Dunaszeg, Ladomér, Zá-
moly, Újfalu, Szabadi, Kenderes- és Egyházas-
Medve, Esztergető, Ásvány, Olcsva birtokaiba...

Ekkor már a Héderváry család birtokában 
van a vár, valamint: „Várkert 7, azonkívül 1 tö-
kös, 1 kenderes, lenes és törökbúzás kert, épü-
letek, pajták, aklok, serfőzőház, 32000 téglára 
kemencze..., 20 faluban van egészhelyes jobbágy 
156, félhelyes jobbágy 144, fertályos 26, zselér 
15, szekérrel szolgáló jobbágy 34, gyalog szol-
gáló 34; � zető jobbágyhely 29; pusztahelyek � -
zetésben 66, szabados 35. Készpénzben adójok 
� . 529 den. 25., melynek felét Szent Györgykor, 
felét Szent Mihálykor � zetik.”

Tehát a XVII. század második felétől már is-
mét a Héderváry család a földesúr Szigetben és 
az országnyi birtokán.

Az 1521. április 10-én kelt (395. számú) ok-
levél szerint: A székesfehérvári keresztesek előtt 
Héderváry Ferencz nándorfehérvári bán azon 
4000 magyar forint fejében, amely összeget 
Héderváry Istvántói Nándorfehérvár szükség-
leteire és a zsoldosok � zetésére kölcsön felvett, 
zálogul leköti szigetközi birtokait... Köztük em-
lítve Zaph, Zÿgeth és Ewthwen helységnevek.

Győrött, 1525. augusztus 12-én kelt (414. 
számú) oklevél igen érdekes eseményt tárgyal: 
Győr vármegye hatósága Héderváry István ké-
résére vizsgálatot tartván, beigazolódottnak 
találta, hogy Máris királyné mosoni jobbágyai 
Wárkonyi Amadé István óvári várnagy pa-
rancsára a panaszos udvarházára törtek („...in 
possessione eiusdem Zÿgeth vocata...”) s onnan 
29 ökröt hajtottak el, amelyeket Héderváry Ist-
ván azoktól az emberektől vett el, akik a törvény 
tilalma ellenére az országból azokat kihajtani 
akarták. Érdekesek a latinosan írt személynevek: 
Stephanus, Johannes, Blasius Markos - vagy-
is Markos István, János, Balázs -, Demetrius 
Hozzw - azaz Hosszú Demeter -, Gaspar Zeles - 
tulajdonképpen Széles Gáspár -, Matheus Orbán 
- tehát Orbán Mátyás -, Johannes Ollary - vagyis 
Olláry János -, Albertus Kantor - Kántor Albert 
-, Nicolaus Kys - azaz Kis Miklós -, Georgius Né-
meth - Németh György -, Jacobus Nag - vagyis 
Nagy Jakab, stb. Lehetséges, hogy ők „Zÿgethi”, 
azaz szigeti fér� ak voltak. Továbbá: hat ök-
röt elhajtottak jobbágya, Andreas Pénzes, azaz 
Pénzes András házából, akit halálra kerestek... 
„...ad domum et curiam providi Andree Pén-
zes, iobagionis eiusdem exponentis in eadem 
possessione Zÿgeth commorantis irruendo...” 
Tehát Pénzes András Zÿgeth községben lakott...

A Héderváry-család oklevéltára című mű első 
kötete - legalábbis Zÿgeth esetében - ezzel zárult.

A második kötetben így kezdődik egy ok-
levél: Laibach (ma Ljubjana), 1531. április 24. 
táján. Héderváry Lőrincz panaszkodik testvéré-
nek, Györgynek, hogy édesatyja teljesen megfe-
ledkezik róla fogságában, pedig súlyos beteg. A 
hosszú, latin nyelvű oklevélben egyszer szerepel 
a helységnév Zÿgeth alakban írva.

A Paka helységben, 1542. április 30-án kelt ok-
levél ugyancsak érdekes: ebből az derül ki, hogy 
a Héderváryaknak kastélyuk volt Zÿgethben. Va-
jon, hol állhatott? Továbbá: Pozsony vármegye 
hatósága jelentette  urzó Elek országbírónak 
és királyi helytartónak, hogy „Bakÿth” (későbbi 
írásmódban Bakics) Péter csak abban az eset-
ben akarja visszaadni Héderváry Lőrincznek és 
Györgynek a hatalmaskodása által elfoglalt bir-
tokaikat, ha ő viszont 15 nap alatt visszakaphatja 
a Somogy megyei Lak várát, jobbágyaikat pedig 
megadóztatja és visszatartja, a hédervári várat és 
a zÿgethi kastélyukat pedig lerombolja. A latin 
szövegben említve vannak: Sebestyén Antal és 
Kis György Öttevényből; Kálmán Balázs Sziget-
ből (Blasius Kalman in Zÿgeth); Kis Sebestyén, 
Kis Péter és Németh Mihály Szentpálról; Mé-
száros Simon Lipótról; Vámosy Mihály és Écsy 
Valentin Medvéről; Vincze Mátyás Dunaszeg-
ről; Berek György Hédervárról; Tóth Kálmán és 

Az írás Végh Ferenc: Kunsziget története 
című művének kéziratának részlete. 
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Anyakönyvi hírek
Születés:

Bakó Panka
2017.12.12.

anyja neve: Bedőcs Mónika

Haláleset:

Fülöp Ádám 2017. 12. 16.

Nagy Margit Gizella 2017. 12. 31.

Szabó Gyula 2018. 01. 20.

Szigetgyöngye nyugdíjas klub - 2018

Az idei év jelentős évfordulókat tartogat a 
magyarság és Kunsziget számára: 575 év táv-
latából napjainkig.

Szervezetünk a megalakulása óta kiemelke-
dő jelentőséget tulajdonít az ünnepeknek sze-
mélyes részvétellel és szebbé tételével: ének-
karunk révén. Éves programunk nemcsak 
tartalmazza a jelentős évfordulókat a magyar 
történelmi események és szellemi nagysága-
ink kapcsán, hanem a róluk való megemléke-
zéseket is. Idén Mátyás király éve lesz szüle-
tése jubileuma alkalmából (Kolozsvár 1443). 
Kunsziget első írásbeli említése is ugyanerre 
az évre tehető. 

A nyugdíjas klub történelmi előadással, vi-
segrádi emlékúttal és a regionális nyugdíjas 
mesemondó versennyel tiszteleg Mátyás ki-
rály emlékének.

Jókai Annáról, a tavaly elhunyt Kossuth-dí-
jas íróról hallgatunk előadást.

Költészet napja alkalmából Magyarország 
ihlette verseket és dalokat hallgatunk meg.

Két néprajzi előadás is erősíti a hagyomá-
nyainkat dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egye-

Köszönetnyilvánítás

temi docens által. Virágvasárnap a temp-
lomban éneklik majd az énekkarunk tagjai a 
passiót. 

Farsangi összejövetelünkön vendégeink 
lesznek az Öttevényi Őszidők Nyugdíjas 
Egyesület- és a Mosonszentmiklósi Nyugdí-
jas Egyesület tagjai. Közös műsorral örven-
deztetjük meg egymást. Meghívást kaptunk a 
Szigetközből: Dunaszegről - kapcsolatfelvétel 
céljából - szintén a farsangban.

Ellátogatunk Sopronba, városnézésre és a 
környékére is. Részt veszünk a nagycenki szü-
reti felvonuláson közösen az énekkarral.

Részt veszünk a Nagyboldogasszony napi 
magyar zarándoklaton Frauenkirchenben.  
Ősszel Győrben főleg a múzeumok kínálnak 
sok lehetőséget: az előadásokon és a különbö-
ző rendezvények, kiállítások által. Idén is sze-
retnénk részt venni néhány alkalmon.

Klubunk múltjáról archív felvételek révén 
„nosztalgiázunk”.

Természetesen nem feledkezünk meg régi 
tagjainkról sem. Hagyományunk szerint fel-
keressük otthonaikban, hogy karácsonyi da-
lainkkal és beszélgetéssel örvendeztessük meg 
őket.

A horgászegyesület idei programjai

Egyesületünk éves közgyűlését a kultúr-
házban tartja február 25-én 8.30-tól. 

Tavasszal két alkalommal rendezünk kör-
nyezetvédelmi napot horgászversenyeink 
helyszínén, a Csiszlói tónál, március 25-én és 
április 15-én, mindkét nap reggel 8 órai kez-
dettel. 

Házi horgászversenyünket április 29-én 
rendezzük 7 és 11 óra között, nevezni 6 órától 
lehet a helyszínen.

Június 10-én gyermek horgászversenyt ren-
dezünk 8-tól 10 óráig, nevezni 7 órától lehet.

Júliusban kétnapos harcsafogó versenyt 
tartunk. Július 14-én 7 órától 15-én 10 óráig 
tart a verseny a Csiszlói tavon. 

Idei utolsó versenyünket november 11-én 

rendezzük. A házi rablóhalfogó verseny 8-tól 
10 óráig tart, nevezni 7 órától lehet.

A horgászengedélyek árusítása február 6-ól 
március 15-ig a kultúrházban történik, min-
den kedden és csütörtökön 17 órától 18.30-ig. 

Horgászvizsgák
A Sporthorgász Egyesületek Győr-Mo-

son-Sopron Megyei Szövetsége győri szö-
vetségi irodájában (9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 
13. I. emelet) február 12-én, 19-én és 26-án 
horgászvizsgát tart. Lehet jelentkezni a mo-
sonmagyaróvári (Mosonmagyaróvár, Vár 
u. 2. Egyetem), február 16-i, vagy a soproni 
(Sopron, Csengeri u. 55.) február 6-i vagy 
február 20-i vizsgákra is. A vizsgák egysége-
sen 14 órakor kezdődnek mindhárom hely-
színen, mind a hat alkalommal.

Legyen e pár sor köszönet és hála Kunszi-
get Község Önkormányzata és Intézmé-
nyei Munkatársainak, az Iskola dolgozói-
nak és tanulóinak, valamint azon kedves 
kunszigeti barátoknak, családoknak, akik 
drága Édesapám,

Farkas Béla
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, szeretetük, tiszteletük 
jeléül részvétüket fejezték ki, mély fájdal-
mamban bármi módon osztoztak.
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Karácsonyi ünnepélyünket december 18-
án tartottuk közös énekléssel és ajándékbon-
tással, mely ajándékokat ezúton szeretnék 
megköszönni Kunsziget Község Önkormány-
zatának. Köszönöm a szülőknek is, akik az 
ádventi naptárunk édességgel való „megtölté-
sével” hozzájárultak az örömteli ünnepléshez. 
Az elmúlt esztendőben is bővültek játék- és 
foglalkoztató eszközeink, mindennapjaink-
ban folyamatosan jelen voltak az évszakok és 
ünnepkörök jelképei: a mondókázás, éneklés, 
mese és környezetünk díszítése által.

A Manóvár Családi Bölcsőde 2018-ban is 
az engedélyezett létszámmal működik, a csa-
ládban nevelkedő gyermekek számára nyújt 
életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, 
gondozást, nevelést, étkezést és foglalkozta-
tást. A következő nevelési év után érdeklődő 
szülők bátran térjenek be hozzánk, hisz a 
beiratkozás folyamatos bölcsődénkben. Hely 
függvényében várakozás lehetséges, de igyek-
szünk minden igényt kielégíteni a lehetősé-
geinkhez mérten, segíteni az édesanyákat a 
mihamarabbi munkába álláshoz.

Színházlátogatás Budapesten
December 7-én, csütörtökön az iskola összes 

tanulója elment az Új Színházba Budapestre.
6:45-kor felültünk a buszra és elindultunk. 

Útközben megálltunk egy áruháznál és ott tí-
zóraiztunk. Odaértünk a színházba és elkezdő-
dött az előadás, ahol Sari és Alíz mellé ültem. 
Arról szólt a mese, hogy Mátyás király járta az 
országot. Először Kolozsvárra indult. Ott egy 
bírót büntetett meg. Ezután Nagyvázsonyba 
ment, ahol az erős Kinizsi malomkövön kínálta 

Emese és Benedek remekül szerepelt a matematikaversenyen

A 2017-2018-as tanévben elindult a karateoktatás iskolánkban, a kötelező testnevelésóra keretének része-
ként a Nagy Sándor Dojo kyokushin karate szakosztály közreműködésével. További információk a karatéról 

a Nagy Sándor Dojo Facebook-oldalán találhatók.

Megyei Matematikaverseny 
helyezettjei

A Megyei Matematikaverseny eredmény-
hirdetésére voltunk hivatalosak 2017. decem-
ber 20-án a Krúdy Gyula Gimnáziumba. Isko-
lánk két tanulója a legjobb tudását adva szép 
eredményt ért el. A negyedik osztályos Nagy 
Benedek 3. helyezett (felkészítő: Gyurkovits 
Péterné), az 5. osztályos Tóth Emese (felké-
szítő: Kozicz László) pedig 4. helyezett lett. 
Tanulóink könyvjutalomban és oklevélben 
részesültek!

vehetnek. Műsoraik közül az alábbiakat lát-
hatjuk majd: Irgum-burgum macibál, Süss fel, 
nap! és az Izeg-mozog című előadások, me-
lyek alkalmazkodnak a gyerekek életkori sajá-
tosságaihoz, ezért kb. 20-25 percesek, melyek 
végén a gyerekek játszhatnak a színészekkel és 
az általuk hozott eszközökkel. Az előadások 
várható időpontjairól a későbbiekben fogjuk 
tájékoztatni a kisgyermekes családokat.

Karácsony a Manóvár Családi Bölcsődében

A Győri Vaskakas Bábszínház „Aprók 
Színháza” nagyon népszerű volt 2017-ben. 
Kunsziget Község Önkormányzata 2018-ban 
is támogatja a legkisebb korosztály művésze-
ti foglalkozásokkal színesített fejlesztését, így 
újabb három előadáson vehetnek részt falunk-
ban a kisgyermekes családok. A kisgyermekek 
pár hónapostól kb. 4 éves korig élvezhetik az 
előadásokat, amin a várandós mamák is részt 

a bort. Királyunk fel is vette a Fekete seregbe. 
Ekkor újra a térképre bökött Mátyás és Debre-
cenbe vette útját. Ott a gazdag Húsos Mihály 
járt pórul. Még két helyre ment és két szegény 
családot megjutalmazott. Az előadás végén 
5 perc vastaps volt. Hazafelé is megálltunk 
uzsonnázni a nagyáruháznál. Már mindenki 
fáradt volt, ezért indultak haza a buszok.

Ez a nap nagyon tetszett nekem és emlékeze-
tes fog maradni!
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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. 

Az adventi gyertyagyújtással kezdtük meg 
az ünnepi készülődést decemberben. Advent 
ideje alatt mi is készülünk a karácsonyra mé-
zeskalácssütéssel, a karácsonyhoz kapcsolódó 
hagyományok, szokások felelevenítésével. A 
várakozás idejében szépen fokozatosan öl-
töztettük ünnepi díszbe a környezetünket és 
a szívünket. Megható, katartikus pillanatok-
nak lehettünk részesei, amikor a szülőket, 
nagyszülőket kértük meg, hogy meséljenek 
a gyermekkoruk emlékeiről, a szeretet ünne-
péről. Köszönet érte, hogy elfogadta meghí-
vásunkat Gál Csabáné Jolika néni, Lakatosné 

Szülők, nagyszülők meséltek régi karácsonyaikról az óvodásoknak

Tatai Eszter, Szalai-Danka Ildikó, valamint a 
Szigetgyöngye nyugdíjas klub énekkarának 
fér�  tagjai: Farkas Imre, Szalai István, Szalai 
Béla, Varga Béla és Varga Mihály. 

A karácsonyi ünnepélyeinket csoporton-
ként mutattuk be vendégeinknek.

A farsangi időszak mindig izgalmas készü-
lődéssel zajlik óvodánkban: készülünk a jel-
mezbálra. Az idei nevelési évben február 9-én 
tartjuk a jelmezes farsangi bált. A gyermekek 
szüleik segítségével ekkor ötletes jelmezbe 
bújnak és vidám bolondozással, tánccal telik 
a délelőtt. 

Későbbiekben képes összeállítással adunk 
ízelítőt a bálról.

Pékáruk boltja Kunszigeten
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Kunszigeten, a Pető�  téren (a korábbi Gazdabolt helyén) 

megnyitottuk a Pékáruk boltját, ahol az öttevényi I ú Pékség termékeit kínáljuk. 

Nyitva:
Hétfőtől péntekig 5.30-10.00 és 14.00-18.00, 

szombaton 8.00-11.00. Vasárnap zárva.
Termékeinkből: 

- hagyományos és prémium (teljes kiőrlésű, tönköly és magvas) kenyerek, 
édes és sós pékáruk, kávé, üdítőitalok.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.


