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Ezüstmise Szent Lőrinc búcsúján

Önálló beavatkozók a kunszigeti tűzoltók

Felújított iskola a 
régi falak között

Arany minősítést 
kapott az énekkar

Augusztus 10. Kunsziget templomának 
védőszentjének, Szent Lőrinc vértanúnak az 
ünnepe. Az idei búcsúi szentmisén ünnepel-
te pappá szentelésének 25. évfordulóját plé-
bánosunk, Winkler Zsolt atya. A Kunszigeti 
Hírmondóban a búcsú ünnepe és az ezüst-

mise alkalmából a falutörténettel foglalkozó 
sorozatunkban ezúttal a kunszigeti plébánia 
történetét mutatjuk be Végh Ferenc munkája 
nyomán, Érsek Sándor írása alapján 1698-tól 
napjainkig.

Szeptembertől felújított épületben kezdőd-
het meg az új tanév a Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Iskolában.

Az iskola épületenergetikai korszerűsíté-
sére beadott pályázatunk a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program keretében 
valósulhat meg, melyre önkormányzatunk a 
2017 augusztusában aláírt támogatási szerző-
dés értelmében 68,1 millió forint támogatást 
nyert. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a 
2017/18-as tanév befejezése után, június 15-
én kezdődhetett meg a korszerűsítés, amelyet 
energetikusok és műszaki ellenőrök is segíte-
nek.

A pályázat műszaki tartalma a tető és te-
tőhéjazat cseréje, és az azbesztmentesítés. A 
pala helyére Tondach íves hornyolt tetőcserép 
került. A munka elvégzéséhez szükség volt a 
napelemek ideiglenes leszedésére is.

Lecseréltük a bejárati ajtókat, a tetőtérbe új 
ablakok kerültek, a korábbi ablakokat meg-
erősíttettük. Az újonnan készült a bádogozás. 
A födém szigetelésével csökken az energia-
veszteség.

Az idei év nagy örömét jelentette számunkra 
a KÓTA Aranypáva térségi és országos népze-
nei hangverseny minősítőjén való részvétel. 

A minősítőt Fertőszentmiklóson rendezték 
meg június 3-án a Szabadidőközpontban és 
Könyvtárban. A rendezvényt Horváth Tibor 
polgármester nyitotta meg, a zsűri tagjai Biri-
nyi József a KÓTA társelnöke, Berta Alexand-
ra előadóművész és Fajkusz Attila népzenész 
voltak. 22 fellépő együttes, illetve előadó mű-
sora került elbírálásra. A Szigetgyöngye nyug-
díjas klub énekkara országos arany minősítést 
kapott.

Mérföldkőhöz érkezett a falu legrégebb óta 
fennálló egyesülete, amelynek rajai több verse-
nyen is sikerrel szerepeltek a tavasz során.

Az egyesületünk felkérést kapott a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságtól még 2017-ben, hogy legyen 
önállóan beavatkozó egység, lévén ehhez a 
személyi és tárgyi feltételek is adottak. 

Rendszerbe állító gyakorlatot kellett mind-
ehhez teljesíteni; a májusi gyakorlatot egyesü-
letünkből 22 fő sikeres teljesítette. 

A júniusi beavató ünnepséget követően önállóan is beavatkozhat az egyesület veszély esetén.



A pályázat tartalmazza a külső szigetelés 
kivitelezését is. Az épület északkeleti falán 
15 centiméter vastagságban, a délnyugati fa-
lán hőszigetelő habarccsal készült, őrizve az 
épített örökséget, tisztelve a műemléki kör-
nyezetet. Az épület színét az örökségvédelmi 
hivatal szakembereivel egyeztetve határoztuk 
meg.

Akadálymentes mosdót alakítottunk ki 
szélesebb terasszal, a tetőfelület növelésével. 
A fűtést levegő-levegős hőszivattyúrendszer 
szolgálja 46 beltéri egységgel a legtakaréko-
sabb fűtési módszerként, áramellátását nap-
elemek telepítésével készítettük elő.

Sajnos a pályázaton elnyert támogatás csak 
részben biztosítja a felújítás megvalósítását. 

Önkormányzati döntések, pályázatok Épülő otthonok 
Kunszigeten

Kunsziget Község Önkormányzatának kép-
viselő-testülete döntött a családok támogatá-
sáról. 

Önkormányzatunk beiskolázási támogatást 
biztosít, az intézményekbe (Manóvár Családi 
Bölcsőde, Tündérvár Óvoda, Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola) járó gyermekek, tanulók 
részére a napi háromszori étkezést 50 száza-
lékos költségátvállalással támogatja. Önkor-
mányzatunk megvásárolja az első osztályosok 
tankönyveit, az iskola tanulói részére az angol 
tankönyveket és munkafüzeteket. 

Támogatjuk a védőoltásokat (bárányhim-
lő és agyhártyagyulladás ellen) 50 százalékos 

Örömmel köszöntjük a falunkba költöző-
ket, a hazatérőket, és mindazokat, akik ottho-
nuknak Kunszigetet választották.

A falunk délnyugati részén lévő területen 
önkormányzatunk a tulajdonában lévő építési 
telkeket folyamatosan értékesíti. Az Arany Já-
nos utcában (az utca 2017-ben kapta a nevet 
az képviselő-testület döntése nyomán, a köl-
tő születésének 200. évfordulója alkalmából) 
megkezdődött az építkezés, az év folyamán 
10-15 családi ház épül fel. 

Örömmel várjuk a � atal gyermekes csalá-
dokat; intézményeink, szolgáltatásaink bizto-
sítottak számukra!

Felújított iskola a régi falak között

költségviseléssel. 
Felújítjuk a Duna utca és a gátőrház, vala-

mint a József Attila utca és Duna utca közötti 
földutat kétrétegű zárással.

Sikeres pályázataink
Közbeszerzési eljárást indított önkormány-

zatunk a Győri út felújításáról szóló projekt 
kivitelezőjének kiválasztására (erről a Kunszi-
geti Hírmondó előző számában számoltunk 
be). 

Kötelező önkormányzati feladatellátás ke-
retében valósul meg - ugyancsak sikeres pá-
lyázat eredményeként - a Duna utca, a Tán-
csics utca, a József Attila utca és a Vörösmarty 
utca járdáinak aszfaltozása.

Kérem a felúíjtások alatt megértésüket és 
szíves türelmüket!

A közbeszerzés során érkezett árajánlatok 30 
százalékkal meghaladták a 2016-ban benyúj-
tott pályázatban szereplő költségvetést. Ennek 
oka az építőipari szakmunkák iránti igény 
robbanásszerű növekedése és az építőipari 
anyagok árának növekedése. A többletköltsé-
get önkormányzatunk biztosította.

A fenti műszaki tartalmon túl önkormány-
zatunk minden lehetőséget megvizsgált an-
nak érdekében, hogy az iskola felújítása kiter-
jedjen olyan további helyiséget rendbetételére 
is, amelyek az intézmény működése szem-
pontjából fontosak. 

Kunsziget Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséből 
kiemelt támogatást biztosít az önkormány-
zati tulajdonú iskolaépület további felújítá-

sára. A következő kivitelezések a tanévnyi-
tóig valósulnak meg: a mosdók (14 helyiség) 
felújítása, a víz- és szennyvízvezeték cseréje, 
szerelvényezése, a helyiségek csempézése és 
járólapozása, a kazettás álmennyezet kialakí-
tása, kazettás ledpanelek elhelyezése a világí-
tás korszerűsítése érdekében, az iskola teljes 
épületében festő-mázoló munkák elvégzése, 
valamint a földszint és I. emelet hidegburko-
lása. 

A fenti munkák költségigénye jelentős, 
azonban hosszú időn át biztosítják az energia-
takarékos működtetést, az épület értékének 
növelését. Köszönöm a kivitelezők munkáját. 
Falunkban korszerű, a XXI. század elvárása-
inak megfelelő épületben folytatódhat a két 
tannyelvű oktatás 1-8 osztályban.



A szelektív szigetek használatáról Programajánló

Szabálytalanul parkoló autók a faluban

Tisztelettel hívjuk és várjuk Önöket az ál-
lamalapítónk, Szent István tiszteletére rende-
zett ünnepi szentmisére és megemlékezésre 

2018. augusztus 20-án 
reggel 8 órára 

a kunszigeti templomba. 

A misét Winkler Zsolt plébános celebrálja, 
az ünnep alkalmából Lendvai Ivánné polgár-
mester mond beszédet. A megemlékezésen 
közreműködik a Szigetgyöngye nyugdíjas 
klub énekkara.

Az elmúlt hónapokban gondot jelentett, 
hogy a szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezett 
konténerekben a hulladék elhelyezése, vala-
mint a szállítás nem megfelelően történik.

Míg a családi házak udvara, utcája példaér-
tékű, a gondozott portákon túl kevésbé fontos 
néhány ember számára a közterületek tiszta-
sága.

Önkormányzatunk - hogy a problémát 
enyhítse (munkatársaink naponta rendet tet-
te) - műanyagpalackok zsugorítására alkal-
mas eszközöket vásárolt (amit az iskola tanu-
lói már régóta használnak). 

Kérem, a műanyag � akonokat 
zsugorítva tegyék a konténerekbe! 

Köszönöm azoknak, akik eddig is így tet-
tek.

Az edények cseréjekor a teli gyűjtőt elvi-
szik a Győri Hulladékgazdálkodási Nonpro� t 
K . munkatársai, és egy üres gyűjtőt tesznek 
a helyére; a folyamat nem úgy zajlik, mint a 
hagyományos kukák esetén. A gyűjtőedények 
mellé azért nem szabad elhelyezni semmiféle 

Ezúton hívom fel a � gyelmet arra a rossz 
gyakorlatra, amelyet egyre több alkalommal 
tapasztalok: a település egyes részein, az utca 
közepén, az út aszfaltozott részén történő par-
kolás kezd általánossá válni. 

Kérem az érintetteket, hogy � gyelemmel a 
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 
42. § (1) bekezdésében foglaltakra is gépjár-
művükkel az úttesten csak annak szélén, a 
murvás padkán, a menetirány szerinti jobb 
oldalon szíveskedjenek parkolni. 

augusztus 19., vasárnap
18:00 Kajárpéc - Kunsziget megyei II. osz-
tályú bajnoki labdarúgó mérkőzés (U19-es 
mérkőzés 16 órától)

augusztus 20., hétfő
8:00 Szent István napi szentmise és ünnepi 
megemlékezés a templomban

augusztus 22., szerda
18:00 Pér - Kunsziget Keglovich László Me-
gyei Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés

augusztus 25., szombat
17:00 Dunaszeg - Kunsziget megyei II. o. foci 
(U19 15 órától)

szeptember 2., vasárnap
17:00 Kunsziget - Börcs megyei II. o. foci 
(U19 15 órától)

szeptember 3., hétfő
15:00 Félévkezdő klubdélután (Szigetgyöngye 
nyugdíjas klub)

szeptember 9., vasárnap 
16:00 Rábapatona - Kunsziget megyei II. o. 
foci (U19 14 órától)

szeptember 10., hétfő
9:00 Mesél a nagyanyó/nagyapó - anekdota- 
és mesemondó verseny a kultúrházban

szeptember 16., vasárnap
16:00 Kunsziget - Győrújfalu megyei II. o. foci 
(U19 14 órától)

szeptember 22., szombat
10:00 Tütü-tutu autó - Aprók színháza a kul-
túrházban
16:00 Győrújbarát - Kunsziget megyei II. o. 
foci (U19 14 órától)

szeptember 29., szombat
575 éve itthon vagy

szeptember 30., vasárnap 
16:00 Kunsziget - Nagyszentjános megyei II. 
o. foci (U19 14 órától)

október 6., szombat
8:00 Kismotorfecskendő szerelési bajnokság a 
sportpályán

október 7., vasárnap
15:00 Abda - Kunsziget megyei II. o. foci (U19 
13 órától)

Augusztus 20. ünnepe

hulladékot, mert azok a gyűjtőedények cseré-
je után is ott maradnak. 

Fontos tudni azt is, hogy ingyenes zöld szá-
mukon (+36 80/ 911 026) bárki bejelentheti, 
ha valamelyik gyűjtőedény megtelt. 

Csak magunk tehetünk legtöbbet környe-
zetünkért. Kérem, segítsék ezt! 

A KRESZ megjelölt rendelkezése szerint 
a megkülönböztető jelzéseket használó gép-
jármű részére minden járművel és minden 
helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadály-
talan továbbhaladását lehetővé kell tenni. Az 
esetlegesen kialakuló katasztrófahelyzetekben 
a mentési munkálatokhoz érkező mentő- és 
tűzoltóegységek vonulását a szabálytalanul 
parkoló gépkocsik lehetetlenné teszik, amely-
lyel kialakult helyzetet tovább súlyosbítják.

Mindezek miatt ismételtem kérem, hogy a 
gépkocsikkal szabályosan szíveskedjenek par-
kolni. Köszönöm azoknak, akik ezt az ingat-
lan udvarán, illetve garázsban teszik.

Nem szabad hulladékot elhelyezni a gyűjtőedények 
mellé. Sajnos a kunszigeti szelektív szigeten nem 

ritka, hogy mégis megtörténik.



Művészeti foglalkozások a legkisebbeknek
A Manóvár Családi Bölcsőde szervezésével 

június 9-én a Süss fel, nap! című műsort lát-
hattuk a Győri Vaskakas Bábszínház „Aprók 
Színháza” előadásában, mely ismét nagyon 
népszerű és sikeres volt a kisgyermekes csa-
ládok körében. Köszönöm Kunsziget Község 
Önkormányzatának, hogy 2018-ban is támo-
gatja a legkisebb korosztály művészeti foglal-
kozásokkal színesített fejlesztését. Szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődő családot a 
következő előadásra a kultúrházba, amelynek 
címe Tütü-Tutu autó!, tervezett időpontja pe-
dig szeptember 22-e szombat, délelőtt 10 óra.

A Manóvár Családi Bölcsőde 2018-ban is 
az engedélyezett 7 fő létszámmal működik, 
a családban nevelkedő gyermekek számára 
nyújt életkoruknak megfelelő nappali fel-
ügyeletet, gondozást, nevelést, étkezést és 
foglalkoztatást. Az érdeklődő szülők bátran 
térjenek be hozzánk, hisz a beiratkozás folya-
matos bölcsődénkben. 

A Manóvár Családi Bölcsőde nyári leállása 
2018. augusztus 6-tól augusztus 17-ig fog tar-
tani, ez megegyezik a Tündérvár Óvoda leál-
lásának időpontjával.

Végezetül szeretnék mindenkinek kellemes 
nyári időtöltést kívánni tartalmas progra-
mokkal, sok pihenéssel egybekötve. A Süss fel, nap! című előadásra is sok kisgyermekes család volt kíváncsi.

Kedves Kunszigetiek!
Dr. Antal Péter vagyok, a Dunaszegi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. július 1-je óta 
kinevezett jegyzője. Jogi diplomámat 2012-
ben szereztem meg a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Állam- és Jogtudományi karán. 
Ezt követően a Pécsi Tudományegyetemen 
vadászati jogi szakjogász képesítést szereztem. 
2018 júniusában tettem le a jogi szakvizsgát.

Az egyetemi tanulmányok alatt lehetősé-
gem nyílt egy évet Olaszországban is eltölteni, 
ahol a munka mellett az olasz nyelvet is elsa-
játítottam.

Az elmúlt években ügyvédjelöltként és a 
közigazgatás különböző területein szereztem 
tapasztalatot. A jelenlegi kinevezésemet meg-
előzően is jegyzőként dolgoztam. E tisztséget 
a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal élén 
közel két éven keresztül láttam el.

Feleségemmel 2016-ban házasodtunk ösz-
sze, első gyermekünk Eszter 2018. július 24-
én született. Feleségem az Új Ember katolikus 
hetilap szerkesztőségének titkárságát vezette 
gyermekünk születése előtt.  

A Pápai Református Egyházmegye világi 
jegyzői és világi bírói tisztségét is betöltöm, 
továbbá a KIÁLTÁS - A Romániai Vallási és 

Új jegyző a Dunaszegi Közös Önkormányzati hivatal élén

Politikai Üldözöttek és Bebörtönzöttek Em-
lékparkjáért Alapítvány kuratóriumi elnöke 
vagyok.

Szabadidőmben szívesen túrázok és kerék-
pározom, de az íjászattal is szívesen töltöm az 
időmet. Az olvasás és a tanulás szintén fontos 
elfoglaltságaim közé tartoznak.

Munkámban az ügyfélközpontúság, a ha-
tékonyság és a célszerűség értékeit tartom a 

legfontosabbaknak. 
Hiszek a közösség erejében és vallom, hogy 

egy település akkor lehet sikeres, ha az ott élők 
szeretettel és áldozatkész hozzáállással viszo-
nyulnak egymáshoz és lakóhelyükhöz. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy munkám 
során legyenek segítségemre, annak érdeké-
ben is, hogy az elért sikereknek közösen örül-
hessünk.



Alapozó terápia - 
„okosító torna”

Létezik egy csak az emberre jellemző moz-
gáslépcső, amin a normális ütemben haladó 
gyermekek a fejlődésük során keresztülmen-
nek. Minden mozgásfajtához, mozgáslépcső-
höz egy vagy több agyi terület érése, beérlelése 
kapcsolódik.

A mozgás a „kialakulóban lévő” ember 
környezettel való kommunikációjának első 
és alapvető formája, melyre az összes későbbi 
kommunikációs forma (például beszéd) épül. 
A beszéd ugyanis nem más, mint egy nagyon 
kidolgozott � nommozgás.

Gyakran előfordul, hogy a mozgásos érés 
túl lassan vagy túl gyorsan zajlik le, illetve va-
lamelyik lépcsőfok kimarad. Ez az adott pil-
lanatban nem tűnik nagy problémának, sőt a 
szülő talán észre sem veszi (hogy a gyermeke 
például nem mászott, csak kúszott), ám pár 
évvel később, általános iskolába kerüléskor 
ezek a hiányok iskolai részképességzavar(ok) 
formájában jelentkezhet(nek): a gyermek nem 
tud elvárt ideig és intenzitással � gyelni, nem 
sikerülnek a betűk megformálásához szük-
séges � nommotoros mozgások, nem megy a 
szám- és mennyiségfogalmak megértése, vagy 
éppen a tábláról másolás (ami egy másik sík-
ban való gondolkodás) okoz problémát. 

Az esetleges éretlenségeket, de� -
citeket bizonyos fejlesztő, terápiás 

eljárásokkal a megfelelő életkorban 
igen hatásosan lehet korrigálni. 

Erre a felzárkóztatásra, korrekcióra az 
egyik módszer az „okosító torna”, alapozó 
mozgásfejlesztés, mely ma már Magyarorszá-
gon közel 25 éves múltra tekint vissza. Mi felnőttek rendelkezünk – jó esetben -  

megfelelő önismerettel, szorgalmunk, kitartá-
sunk eredménye nyomán képesek vagyunk a 
folyamatos fejlődésre. Gyermekeink számára 
még nem állnak rendelkezésre a teljes önálló-
ság feltételei, ezért a segítségünkre van szük-
ségük. Nem a helyettük döntésre, nem a rájuk 
erőszakolt, sokszor értelmetlen irányok meg-
határozására, túlterhelésükre. Túlkapásaink-
kal sokszor többet ártunk, mint használunk! 
A pokolba vezető út is jó szándékkal van ki-
kövezve - tartja a mondás. Gyermekeinknek a 
maximumot szeretnénk nyújtani, ez vitatha-
tatlan. 

A helyes úton haladás alapja a gyermek 
alapos megismerése. Az elfogultság nem lehet 
akadály! 

Ezért veszi körül a családokat számos peda-
gógus, tanácsadó-segítő szolgálat.

Óvodánkban a gyermek belépésétől kezdve 
nyomon követjük testi-lelki-szellemi fejlődé-
sét. Mire nagycsoportossá válik, teljes képet 
kapunk azon műveltségi területről, melyben 

Tehetség műhelyek a Tündérvár Óvodában

Minden ember érdeklődése, „okossága”, 
„ügyessége”, fejlődőképessége más-más irá-
nyú, ütemű, eltérő mennyiségi,-és minőségi 
jellemzőkkel. 

Nagycsoportos korban a 
leghatékonyabb a fejlesztés

Miért épp az 5 éves kor, az óvoda nagy-
csoportja a megfelelő időpont ennek elkez-
désére? 

Mert ez a kor az iskolai készségek elsa-
játításához szükséges képességek szenzitív 
periódusa, amikor legerősebben fejlődnek, 
legjobban fejleszthetők. Ugyanakkor időben 
még könnyebb „visszamenni” a mozgásfej-
lődés kezdetéhez, s újraépíteni azt.

Maga a fejlesztés tulajdonképpen nem 
más, mint egy szisztematikusan felépített 
gyakorlatrendszer, egy fejlesztési vonal, 
mely tartalmazza a fejlődéstani nagymoz-
gásokat adott sorrendben, a speciális gim-
nasztikai gyakorlatokat, � nommozgásokat, 
valamint mozgásos játékokat (ezek a játékok 
valójában a gyermekek térben való tájékozó-
dását, mozgását szolgálják).

a kisgyermek önmagához képest legtovább 
jutott. 

Ugye szokatlan ez a megközelítés, hiszen 
mindig azon gondolkodunk, olykor megri-
adunk, hogy a gyermeknek miből van keve-
sebb a tarsolyában? Önbizalma erősödik, ha 
rávilágítunk arra, amiben ő igazán jó. Ezeket a 
területeket erősítjük meg a tehetség műhelyek 
keretében, ahol kisebb létszámban tudunk 
koncentráltan foglalkozni heti egy alkalom-
mal. 

Három területet tudtunk szervezni, tervez-
ni és megvalósítani az előző évben: kézműves, 
zenei és logikai tematikával. Óvónőink felké-
szülten, az adott területet tartalommal tölve 
álltak az új kihívás elé. 

A műhelymunka játék. Játék az anyagokkal, 
eszközökkel, számokkal, zenével… Célunk 
továbbra is, hogy a gyermekek játék-tevé-
kenysége ne szenvedjen csorbát! 

Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni: gyer-
mekeink legfőbb tevékenysége a játék. Ezen 
tevékenységen keresztül tudnak leginkább 
kibontakozni, alkotni, érzelmi stabilitást sze-
rezni. Ha jól működik a játék, valamint az 
óvó néni által szervezett, kitalált, irányított 
számos kreatív tevékenység, akkor gyerme-
keinket nyugodt szívvel engedhetjük iskolába: 
készen fognak állni a jövő kihívásaira!

A csodálatos levendula címmel munkadélutánt szerveztünk a plébánia udvarán.



Tündérhéttel ünnepelte fennállásának 
A húsvéti nyúl látogatása után nagy izga-

lommal készültünk óvodánk fennállásának 40. 
évfordulójára. 

A Tündérhét keretében minden nap meg-
lepetésekkel vártuk az óvodás gyermekeket. 
Hétfőn, a meglepetések napján különleges 
gépjárművekkel ismerkedhettünk meg kö-
zelebbről. Láttunk tűzoltó autót, mentőau-
tót, traktort, Tóni bácsi jóvoltából pedig a 
lovaskocsis közlekedést ki is próbálhatták az 
óvodásaink. 

Kedden, a zene napján a közös éneklés, ze-
nélés örömét éltük át. Kungl János és Fekete 
Gyula hangszeres kíséretével énekelt, dobolt, 
dalolt, zenélt az óvoda apraja-nagyja. A mu-
zsika napját a Hangraforgó együttes koncertje 
és az iskolások emlékezetes furulyajátéka zár-
ta.

Szerdán, a mese napján az óvónénik élő 
drámajátékkal kedveskedtek a gyermekeknek 
az ünnepen. Ezen a napon volt a 40. születés-
napja az óvodánknak. A Rábakész K . cuk-
rászüzeme Tündérvár tortával szerzett nagy 
örömet ünneplő közösségünknek. 

Csütörtökön, a túrázás napján a Mosoni-
Duna partjára indultunk: a tízórai elfogyasz-
tása után magaslesről gyönyörködtünk a táj 
szépségében, � gyeltük meg az itt élő madara-
kat, kerestünk elrejtett kincseket. 

Pénteken, a vár napján mindhárom csoport 
várat készített az óvónénik irányításával. A ki-
csik gyönyörű várkastélyt alkottak kartonból, 
a középsősök agyagból formáztak várat. Tóth 
Csaba szakács vezetésével zöldségekből fara-
gott Tündérvár is készült. A nagycsoportosok 
újrahasznosított anyagokból készítették el az 
általuk elképzelt várat. 

A nagy munkában megfáradt kis építők 
légvárban pihenték ki az építés fáradalmait. 

A hét zárónapján, a találkozások napján 
az óvoda aulájában óvodánk első dolgozóit 
köszöntöttük. Lendvai Ivánné polgármester 
elevenítette fel intézményünk alapításának 
mérföldköveit. 

Az ünnepélyen került sor az irodalmi és 
képzőművészeti pályázat eredményhirdeté-
sére. 

Köszönöm a pedagógus kollégák támoga-
tását, mellyel segítették a pályaművek elkészí-
tését. 

A plébánia udvarán láttuk vendégül a részt-
vevőket. A Tatai Zoltán által előkészített ke-
nyértésztából szorgos kezek sütöttek � nom 
langallót a kemencében. Az óvoda konyhájá-
ban készült pörköltet a szülői munkaközösség 
tagjai szolgálták fel a vendégeknek. Az anyu-
kák süteményei tették teljessé a vendéglátást. 
Köszönjük munkájukat.

Szeretném megköszönni mindazoknak tá-
mogatását. akik hozzájárultak az ünnepi hét 

megszervezéséhez és sikeres lebonyolításá-
hoz: Csapó Gábornak és OMSZ munkatár-
sainak, Horváth Attila vállalkozónak, Fekete 
Gyulának és Kungl Jánosnak, Rebenek Ár-
pádnak és Kunsziget Község Önkéntes Tűzol-
tó Egyesületének, Frank Gyulának és a Ráb-
ca Agrártechnika KFT-nek, Szalai Csabának 
és SICK KFT-nek, Kopacsek Antalnak, Tóth 
Csaba szakácsnak, Dananainé Vancsek Judit-
nak és konyhai dolgozóknak, a RÁBAKÉSZ 

KFT-nek, Mujzer József vállalkozónak,Tatai 
Zoltánnak és az Ásványi Pékségnek, az ötte-
vényi I ú Pékségnek, Horváth Rajmundnak 
és Bábics Norbertnek, az IKSZT munkatár-
sainak, a Kunszigeti Két Tanítású Nyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusainak, a Tündérvár Óvoda szülői 
munkaközösségének, az óvoda dolgozóinak 
és nem utolsó sorban Kunsziget Község Ön-
kormányzatának anyagi támogatását.



Az édesanyákat és a nagymamákat köszön-
töttük május első vasárnapján.

Április-május hónapban úszótanfolyamot 
szerveztünk nagy-középső csoportos gyerme-
kek számára. Kunsziget Község Önkormány-
zatának támogatásával – az utazás költségét � -
zette az önkormányzat – tizenhét kisgyermek 
vett részt az úszótanfolyamon. 

Köszönjük az anyagi támogatást, mellyel 
lehetővé vált, hogy a gyermekek megismer-
kedhessenek az úszás rejtelmeivel, ezzel is 
hozzájárulva mozgásfejlődésükhöz, edzettsé-
gükhöz.

40. évfordulóját az kunszigeti óvoda

Minden nevelési évben a gyermekek izga-
tottan készülnek az évzáróra, amelyet a három 
csoportban külön-külön rendeztünk meg 
május 24-én és 25-én.

A legkisebbek nagyon ügyesen adtak ízelí-
tőt az egész tanév folyamán tanult versekből, 
dalokból. Középsőseink dalos gyermekjáték-
fűzéssel és mesejáték előadásával, nagycso-
portosaink pünkösdölő játékkal búcsúztak az 
óvodától. Köszönöm kollégáimnak felkészíté-
sét, a tanévben végzett lelkiismeretes nevelő-
munkáját.

Minden évben megható, de egyben feleme-

lő érzés is, amikor elbúcsúzunk a nagycsopor-
tosoktól, hiszen az óvodánkban töltött 3-4 év 
alatt lettek „nagyok” és már izgatottan várják 
az iskolás éveket. 

A következő sorokkal búcsúzom Tőlük 
munkatársaim nevében: „Itt is jó volt, ott is 
jó lesz, ugye bizony gyerekek…” Tanuljatok 
szorgalmasan, a tanító néni türelemmel, sze-
retettel megtanít benneteket írni, olvasni, el-
igazodni a számok világában. 

Szeretném megköszönni a megható búcsú-
zó szép szavakat a gyermekeknek, a szülők-
nek.



Mesemondásban, táncban, sportban és nyelvi 
Rendhagyó történelemóra 

Budapesten
Pünkösd szombatján Budapestre látogat-

tunk hetedik és nyolcadik osztályos tanuló-
inkkal. Manna néni és Reni néni kíséretében 
egy különleges történelem órát töltöttünk a 
fővárosban. A Kossuth tér környékén megte-
kintettük a látnivalókat, nagyjaink szobrainál 
elevenítettük fel ismereteinket. Érdeklődve 
szemléltük a cipőket a Duna parton, emlé-
kezve az itt történt szomorú eseményről. Ha-
talmas élmény volt végigsétálni a Parlament 
termein, látni a koronaékszereket, a díszőrség 
bemutatóját. Délután a Terror Háza Múzeum-
ban megelevenedett mindaz, amit a könyvek-
ből megtanultunk. Büszke vagyok arra, hogy 
diákjaink érdeklődve járták végig a termeket 
és nagyon sokat kérdeztek a látottakról. Per-
sze a napba belefért a sok-sok szel� , a metró-
zás, a villamos, a jókedv. Fáradtan, de a jövőre 
vonatkozó újabb utazás tervével érkeztünk 
este haza.

V P, 

Anna meséjével első helyen végzett
Áprilisban immár 27. alkalommal rendez-

ték meg a ménfőcsanaki Bezerédj- kastélyban 
a hagyományos és magas színvonalú népme-
semondó versenyt. Kis tanítványunk, Kungl 
Anna másodikosként képviselte iskolánkat, 
ezen a nemes megmérettetésen. Egy székely 
történettel, a Szent Anna tavának legendájával 
varázsolta el a zsűrit, melynek elnöke Budai 
Ilona Kossuth- díjas népdalénekes volt. Nagy 
boldogság volt számunkra, amikor átadta An-
nának az első helyezésért járó könyvjutalmat!

A költészet napján Anna mindannyiunk 
örömére újra elmondta meséjét az isko-
la összes tanulójának, melyet boldogsággal 
hallgattunk meg! Büszkék vagyunk Annára 
a szép eredményéért, és természetesen felké-
szítő tanító nénijére is Varga Péternére! Kö-
szönjük közös munkájukat!  Kívánjuk, hogy 
a népmesék szeretete és előadása kísérje végig 
tanulmányait!

Saru Dániel fogathajtásban is 
jeleskedik

Iskolánk 7. osztályos tanulója amellett, 
hogy tanulmányait jó eredménnyel teljesíti, 
szabadidejében a fogathajtás sportágban ver-
senyez. A Hanság LSE versenyzője és a Nem-
zeti Fogathajtó Akadémia tanonca. A tanév 
során is számos versenyen vett részt, de leg-
jobb eredményét a tanév végén érte el. A Ko-
márom-Esztergom megyei Császáron rende-
zett országos versenyen Dániel az összesített 
1. helyet szerezte meg gyermek kategóriában. 
Gratulálunk Daninak, és további sikereket kí-
vánunk!

Újabb sikereket értek el a Vogl 
testvérek

Vogl Réka és Vogl Benedek az Aforce1 TSE 
tagjai. Réka 4, Benedek 5 éve táncol az egye-
sületben.

Réka 2018-ban a Hip-Hop Unite országos 
versenyén a „Minions” formáció tagjaként 
első helyezést ért el.

Benedek idén a Horvátországban megren-
dezett DanceStar ESDU világbajnokságon 
csapatával ezüst érmet szerzett.

A Hip-Hop Unite országos versenyen a 
„Rebels” formáció tagjaként első helyezést 
ért el, emellett elhozhatták a verseny legma-
gasabb pontszámot elért formációjának járó 
aranyérmet is.

Az eredmények is mutatják, hogy az egész 
napos iskolai tanulmányok mellett kellő szor-
galommal, kitartással és nem kevés szülői 
szervezéssel lehet sikereket elérni és haszno-
san tölteni a szabadidőt!

Gratulálunk a testvérpárnak a szép ered-
ményekhez, további sikeres fellépést és ver-
senyzést kívánunk!

Országismereti versenyen 
szerepeltünk

Március 21-én a győri Móra Ferenc Általá-
nos Iskolában az Amerikai Egyesült Államok 
és Kanada országismereti versenyén vettünk 
részt, amely angol nyelven zajlott. A verse-
nyen nyolc győri és Győr környéki iskola 15 
csapata vett részt.

A vetélkedőn hetedik és nyolcadik osztá-
lyos tanulók vehettek részt 3 fős csapatokban.

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola három csapatot is nevezett. A hetedike-
sekből álló csoportot Körmendi Dávid, Tóth 
Dániel és Vogl Benedek képviselte. 

A nyolcadik osztály két csapatot indított 
Tolnai Fabiána, Varga Petra, Virág Anna és 
Jagadics Ármin, Kovács Bence Szalai Bar-
nabás összeállításban. A gyerekek változatos 
feladatokon keresztül adhattak számot tudá-
sukról a két ország földrajzából, történelmé-
ből, gasztronómiájából és nevezetességeik 
felismeréséből.

A szakmai zsűri döntése alapján a 7. osz-
tályosaink a 2. helyezést érték el (felkészítő 
tanáruk Pápai Melinda). A 8-os � úk a 4., míg 
a lányok a 6. helyen végeztek (felkészítő taná-
ruk Kuller Tímea).

Szeretettel gratulálunk tanulóinknak és fel-
készítőiknek a szép eredményekhez! További 
sikereket kívánunk!

Tóth Dániel evezéssel és futással tölti 
a hétvégéit

Iskolánk az egész napos oktatás mellett 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több 
sportolási lehetőséget felkutasson, bemu-
tasson és felkínáljon a tanulók számára! Így 
történt ez 2016-ban is, mikor Tóth Róbert 
képviselő úr meghívására Nagy Gábor a Győ-
ri Atlétikai Club edzője egy napon keresztül 
minden osztályban ergométeres bemutatót 
tartott. Örömünkre több gyermek kedvet 
kapott az evezéshez. A legkitartóbbnak Tóth 
Dániel bizonyult, aki azóta is szeli a hullámo-
kat!



Dani 2016. óta tagja a Győri Atlétikai Klub 
evezés szakosztályának. Részt vett az Óvár 
kupán ahol � ú 2 pár kategóriában I. hely, míg 
Mix 2 pár kategóriában a II. helyezést ért el. 
Tavaszi Duatlonon evezés + futás besorolás-
ban VI. lett. Szorgalmasan készül és lelkiis-
meretesen edz, hogy a hétvégi Nyári Duatlon 
versenyen és a Győri kupán is hasonló jó 
eredményeket érjen el!

Szeretnénk, ha minél többen követnék 
Dani példáját, és csatlakoznának ehhez a szép 
sporthoz! Gratulálunk Dani sikereihez, to-
vábbi nagyon jó eredményeket kívánunk!

F L, 

Pályaorientációs rendezvényeken 
vettek részt a 7. osztályosok

Iskolánkban mindig is kiemelt � gyelmet 
fordítunk arra, hogy megkönnyítsük tanuló-
ink döntéshozatalát a továbbtanulás előtt. Azt 
a döntést, ami akár egy életre szóló döntés is 
lehet, ezért már a 7. osztályos korosztálynál is 
azt tűztük ki célul, hogy minél több informá-
cióval lássuk el őket ezzel a témával kapcsola-
tosan. Mivel egy piacképes szakma jelentősen 
növeli a pályakezdő � atalok elhelyezkedési 
esélyeit, fontosnak tarjuk azt, hogy tájékoztas-
suk diákjainkat a munkaerő-piaci igényekről, 
helyzetről is, illetve az egyes konkrét szakmák 
esetében az elvárásokról, követelményekről.

Szeretnénk azt, hogy tanulóink tisztában 
legyenek saját képességeikkel és elképzelése-
ikkel is, és minél több szakmával ismerkedje-
nek meg.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara támogatásával hetedike-
seink egy komplex pályaorientációs program 
keretében két üzemlátogatáson és egy inter-
aktív pályaválasztási kiállításon vehettek részt 
az elmúlt hónapokban. Első alkalommal Pérre 
látogattunk el, a Fehér Akác Étterembe, ahol a 
vendéglátó ipari szakmákkal – úgy, mint sza-
kács, cukrász és felszolgáló - gyakorlatban is 
megismerkedhettek a gyerekek. Lehetőségük 
volt kipróbálni, hogy mi a feladata egy pul-
tosnak, felszolgálónak, készíthettek limoná-

dét, és süthettek palacsintát is. Végül még a 
nagyüzemi mosogatást is kipróbálhatták. A jó 
hangulatú délelőtt során az étterem dolgozó-
ival beszélgetve sok mindent megtudtak egy 
étterem működéséről.

A következő alkalommal Győrbe utaztunk 
az Alprosys Célgépgyártó K .-hez. Az egyedi 
gépeket gyártó cégnél jó lehetőség nyílt arra, 
hogy széles spektrumban megismerkedhes-
senek a műszaki szakmákkal tanulóink. A 
gépi forgácsoló, villanyszerelő, NC gépkeze-
lő és programozó szakmától kiindulva egé-
szen a különféle mérnöki szakmákig részletes 
tájékoztatást kaptak a gyerekek, sőt még a 
pénzügyi és logisztikai munkakörökbe is le-
hetőségük volt betekinteni, és az egyes szak-
emberekkel személyesen elbeszélgetni.

Végül május 24-én a Kimlei Interaktív Pá-
lyaválasztási kiállításon vettünk részt, ahol 
több mint 30 cég mutatta be magát, tevé-
kenységi körét a gyerekeknek. A diákoknak 
lehetősége volt bizonyos szakmák, munka-
folyamatok kipróbálására is, és kóstolót is 
kaptak az egyes cégek termékeiből. Jelen volt 
a rendezvényen öt térségi szakközépiskola is, 
akiknek képviselői információt nyújtottak a 
diákoknak, és a pedagógusoknak a jelenlegi 
képzéseikről.

Mindhárom rendezvény nagyon jó hangu-
latban telt, és a diákok sok-sok hasznos infor-
mációval gazdagodva térhettek haza.

Köszönjük a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatá-
sát, a Fehér Akác Étteremnek és az Alprosys 
Célgépgyártó K .-nek pedig, hogy fogadtak 
bennünket, és hasznos információt, gyakorla-
ti tapasztalatot nyújtottak diákjainknak.

D É, 

„Érdemes diák” címet kapott Varga 
Petra és Virág Anna

Iskolánk szép hagyományai közé tartozik, 
hogy ballagáskor „Érdemes diák”-ot választ a 
nevelőtestület. Az értékes könyvjutalmat az a 
nyolcadik osztályos tanuló vagy tanulók vehe-
tik át, akik, tanulmányaik során kiváló tanul-
mányi eredményükkel, példamutató magatar-

tásukkal és szorgalmukkal példát mutatnak 
társainak, kiveszik részüket a közösségi mun-
kából, jó eredménnyel szerepelnek tanulmá-
nyi, sport és egyéb versenyeken.

Az idén Kuller Tímea osztályfőnök javasla-
ta alapján Varga Petra és Virág Anna vehették 
át az „Érdemes diák” kitüntetést!

Petra és Anna szorgalma, magatartása a ta-
nuláshoz, illetve a sporthoz való hozzáállása 
nemcsak osztálytársaiknak, de iskolánk ösz-
szes tanulója előtt is példaértékű és követhető 
kell legyen! Sok szeretettel gratulálunk mind-
kettejüknek, és további tanulmányaikhoz sok 
sikert és kitartó szorgalmat kívánunk!

Jó tanuló – jó sportoló 2018.
Az idei tanév végén immár ötödik alakom-

mal adhattuk át a Jó tanuló – jó sportoló díjat, 
melyet 2014-ben Kopp Andrással a Gyirmót 
FC kapusedzőjével alapítottunk. A díj létre-
hozásával az volt a célunk, hogy minden tan-
évzáró ünnepségen olyan tanulót jutalmaz-
zunk, aki iskolánk tanulója és a Kunszigeti SE 
igazolt focistája. További célunk, hogy mind a 
tanulásban, mind a sport, ezen belül is a fut-
ball területén kiemelkedő teljesítményt nyújt-
son! Ezen felül mind az iskolai életben, mind 
pedig a pályán példamutató magatartással és 
szorgalommal járjon, társai előtt Mindketten 
fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelést, a te-
hetségek felkutatását, segítését! A díj odaíté-
lése mindig nagy oda� gyelést igényel, hiszen 
ez egy komplex díj! A kiválasztott tanulónak 
legalább 4,5-es tanulmányi átlagot kell elér-
nie, amellett, hogy a futballban is tehetséges, 
ügyes, és jó csapatjátékos legyen. A 2017-
2018-as tanévben Vajda Gergő vehette át a 
Jó tanuló – jó sportoló díjat! Ő bizonyította, 
hogy kitartó munkával, igyekezettel és szor-
galommal össze lehet egyeztetni a tanulást és 
a sportot!

Szeretettel gratulálunk a díjazottnak, to-
vábbi sok sikert kívánunk az iskolában és a 
focipályán Gergőnek!

 F L, 

versenyeken is remekelnek iskolánk tanulói



Visszatekintés a nyugdíjas klub 
első félévi eseményeire

Természetesen utolért bennünket az iz-
galom is a fertőszentmiklósi rendezvényen, 
mert szerettünk volna jól megfelelni a köve-
telményeknek, a tanárnőnknek és a falunknak 
is. 

Műsorunk szigetközi dalcsokor és szatmári 
népdalokból történt összeállítás volt. Lendvai 
Ivánné polgármester is részt vett a műsoron 
- időt szakítva erre az eseménydús hétvégén.

Büszkék vagyunk arra, hogy klu-
bunk énekkara országos arany 

minősítést kapott a rangos zsűritől. 

Hálás köszönetünket fejezzük ki ezúttal 
is Horváth Krisztina ének- és citeraszakos 
tanárnőnknek a lelkiismeretes, gondos fel-
készítésért, a sok próbáért, amely meghozta 
a gyümölcsét. A tanárnő nagyon sokat tett a 
többi szólóénekesért és együttesért is, melyek 
a résztvevők mintegy háromnegyedét tették 
ki. Felkészítő munkája nyomán nemcsak mi, 
hanem mások is kimagasló és kiváló eredmé-
nyeket értek el.

Az énekkar tagjai májusban a komáromi 
erődben léptek fel egy nemzetközi kiállításon 
és vásáron, ahol közönség előtt tarthattak “fő-
próbát” ugyanezzel a műsorszámokkal.

A félév során 19 alkalommal vett részt a 
csoport énekkari próbán, az első félévben le-
zajlott megemlékezéseken, ünnepélyeken és a 
templomban a virágvasárnapi passión. 

Köszönet a véradóknak

Arany minősítést 
kapott a nyugdíjas 

klub énekkara

Vidám farsangi összejövetelen vettünk részt 
az öttevényi és a mosonszentmiklósi nyugdí-
jas egyesület képviselőivel februárban. Vendé-
geink  humoros műsorral örvendeztettek meg 
bennünket. Lanczendorfer Zsuzsanna egyete-
mi docens, néprajzkutató “Mestereknek mes-
tere, mondd meg mi az egy..” címmel tartott  
előadást szintén a farsanggal kapcsolatosan. 

Úti beszámolókat hallottunk Tóth László 
amerikai élményeiről és Sulyok Attiláné által 
Svájcról. A költészet napja alkalmából Szűcs 
Mihály Verses Magyarország címmel ismer-
tette, válogatta - hazánk szép helyeit, hozzájuk 
íródott, saját verseivel is illusztrálva.

A Mátyás király éve alkalmából - születé-
sének 575. évfordulója kapcsán - Horváth 
Gábor történész tartott előadást, majd a Du-
nakanyarban történt utunk egyik fontos szín-
helye volt Visegrád - a királyi  palotának meg-
tekintése, idegenvezetéssel.

Jókai Annára, a tavaly elhunyt neves, Kos-
suth-díjas írónőre emlékeztünk, életútjának, 
műveinek tükrében. Anyák napján neves ma-
gyar költőink anyákhoz írt műveiből idéztünk 
- a hozzájuk fűződő emlékekkel együtt.

Két kiránduláson vettük részt. Májusban 
a Dunakanyarba látogattunk. Esztergomban 
a Bazilika és környékének látnivalóit néztük 
meg. Újdonságként szolgált a volt prímási 
palotában az Erdélyi Zsuzsanna emlékszoba 

megtekintése. A neves etnográfus, néprajzku-
tató munkásságának állít méltó emléket a népi 
vallásosság tárgyaiból összegyűjtött, régi ott-
honokban megbecsült helyet elfoglalt tárgy: 
házi oltár, szobor, festmény, betlehem textília 
stb. A bejárat felett a népi imádságok elkötele-
zett gyűjtője által lejegyzett estéli imádság so-
rai találhatók. A kunszigetiek körében az idő-
sek közül sokan ismerik és talán imádkozzák 
még ma is ezt az imádságot. Falunkban két 
alkalommal tartott előadást neves tudósunk 
Ferencz Éva színművésszel együtt.

Júniusban újabb utazási élményben volt 
részünk Körmend - Németújvár (Güssing) és 
Szombathely útvonalon. Körmenden a felújí-
tott Dr. Batthyány-Strattmann Örökségköz-
pont kiállítását tekintettük meg tárlatveze-
téssel. Németújváron a ferences templomban 
tiszteletünket fejeztük ki a boldoggá avatott 
herceg emlékhelyénél. Elhangzott a Bibliából 
a szegények jótevőjének, a mélyen vallásos or-
vosnak a kedvence, amely Pál apostol Szere-
tethimnuszaként ismeretes. A Himnusz közös 
éneklése után koszorút helyeztünk el megem-
lékezésként. Csoportunk egy része felment 
a várhoz is, megtekinteni a panorámát és a 
kiállítás egy részét. Az ország legnyugatibb 
városaként ismert Szentgotthárdnak a Szent 
Gotthárd és Nagyboldogasszony nevét viselő 
gyönyörű barokk templomát tekintettük meg.

Félévzárásként hangulatos vacsorán vet-
tünk részt a Kis-Duna Vendéglőben.

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete és 
az Országos Vérellátó Szolgálat kitelepüléses 
véradást szervezett Kunszigeten a kultúrház-
ban augusztus 1-jén délután. 

A véradáson megjelentek: Gyurkovits Pé-
terné, Gyurkovics Veronika, Németh Péter, 
Szalai Iván, Mezei Valentin, Mezei Árpád, 
Horváth László, Kuller Lajos, Borbély Péter, 
Hajczingerné Gondár Szilvia, Szücs Tiborné, 
Tilai Imréné, Szalai Pál, Szabó Ferenc, Szabó 
Bence, Varga Balázs, Varga Petra, Varga Ba-
lázsné, Finta Rózsa, Horváth Csaba, Micska 
Lajos, Horváthné Tolnai Ibolya, Csányi Éva, 
Kovács Kitti, Bangha Richárd, dr. Frank No-
émi, Peitli András, Farkas Ferenc, Gondár 
István, Virág Zoltán, Szalai Árpád, Biró Zsolt, 
Major Éva, Tilai Péter, Farkas Tamás, Tóth Ba-
lázs és Németh István.

Önzetlen segítségét minden véradónak ez-
úton is köszönjük.



A beavató ünnepségre a sikeres gyakorlatot 
követően, június 8-án a került sor. Az ünnep-
séget megtisztelte jelenlétével dr. Nagy István 
agrárminiszter, térségünk országgyűlési kép-
viselője, dr. Bérczi László tűzoltó dandártá-
bornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, va-
lamint Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója.

Július 1-től már szervezett formában adunk 
szolgálatot (évi 3000 óra készenléttel) Kun-
sziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. 
Önállóan avatkozhatunk be Kunsziget, Ötte-
vény, és Dunaszentpál területén avartüzeknél, 
fakidőlésnél, vízszívatásnál, illetve esetleg na-
gyobb tűz esetén is megkezdhetjük a beavat-
kozást a hivatásos tűzoltók megérkezése előtt.

Ajándék a győri motorosoktól
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egye-

sülete idén májusban már második alkalom-
mal vett részt a Győr és Környéke Motoro-
sok Baráti Köre által szervezett győrújbaráti 
Nemzetközi Jótékonysági Motoros Találkozó 
és Rockfesztivál biztosításában. A baráti kör 
a kunszigeti tűzoltóknak a rendezvény biz-
tosításában végzett munkáért egy sátrat és 
sörpadgarnitúrát ajándékozott, az ünnepélyes 
átadásra augusztus 14-én került sor.

Jól szerepeltünk Abdán
Május végén került sor a győri körzet gyer-

mek, i úsági és felnőtt tűzoltóinak I. fokozatú 
tűzoltó versenyére  Abdán. 

Már a felkészülés is nagy izgalommal telt, 
főleg a junior (10 év alatti) gyermekek részé-
ről. A verseny napján nagyon jó volt látni, 
hogy mindenki felkészülten érkezett, és alig 

várja, hogy megmutathassa, mit is tud. 
Az eredmények is magukért beszélnek, 

mert idén is sikerült elhozni több kupát, ami-
ért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
a lelkes versenyzőknek, és nem utolsósorban a 
szurkolóknak is, akik eljöttek velünk.

Junior csapatunk nagyon jó eredménnyel 
az első helyet vívta ki magának. Az iskolás 
lányok összetettben 3., stafétában 4., kismo-
torszerelésben 3. helyen végeztek. Az iskolás 
� úk összetettben 8., stafétában 7., kismotor-
szerelésben 6. helyen végeztek. Felnőtt női 
1-es csapatunk összetettben, stafétában és 
kismotorszerelésben is az 1. helyet tudhatja 
magának, míg felnőtt női 2-es csapatunk ösz-
szetettben, stafétában és kismotorszerelésben 
is 2. helyen végzett. A felnőtt fér�  csapatunk 
összetettben 6., stafétában 4., kismotorszere-
lésben 6. helyen végzett. Senior (35 évnél idő-
sebb fér� ) csapatunk összetettben 3., stafétá-
ban 5., kismotorszerelésben 3. helyen végzett.

Láng Angyalai: országos és 
nemzetközi sikerek

De ezzel nem ért véget a versengés, hisz ez 
évben is elindultunk a felnőtt női csapattal 
az országos kismotorfecskendő szerelési baj-
nokságban Láng Angyalai néven. Már az első 
fordulóban Pilisszentivánon aranyéremmel a 
nyakunkba utaztunk haza. Sárosdon és Csep-
regen ugyancsak első helyen végzett a kunszi-
geti csapat. Balatongyörökön, majd Hajóson 
folytatódik a versenysorozat, amelynek befe-
jező rendezvényét október 6-án Kunszigeten 
tartjuk. 

Az októberi kunszigeti versenyre 
várjuk a falu lakosságát, hogy buz-
dítsák a Láng Angyalai csapatot.

Augusztus elején a felvidéki Szilason a Láng 
Angyalai a 6. Polgármester Kupán a sport ka-
tegóriában második helyen végeztek.

Erdélyi testvéreink is köszöntötték falunkat a jubileum alkalmából

Nyárádgálfalvával és térségével immár 28 
évre nyúlik vissza a testvértelepülési kapcso-
latunk. Minden páros évben erdélyi barátaink 
látogatnak Kunszigetre, idén július végén vár-
tuk őket sok szeretettel. 

Az együtt töltött egy hét alatt ellátogattunk 
a felvidéki Bajmócra és Nyitrára, valamint ki-
rándultunk Székesfehérvárra és környékére is 
(a fenti kép az utóbbi helyszínen készült). 

Nyárádgálfalva önkormányzata nevében 
Karácsony Károly polgármester köszöntötte 
Kunszigetet abból az alkalomból, hogy első 

írásos említésének 575. évfordulóját ünnep-
li idén. A jubileum alkalmából egy faragott 
üdvözlőtáblát ajándékoztak Kunszigetnek, 
amelynek egyik oldalán rovásírással szerepel 
a köszöntés. 

A tábla végleges helyéről önkormányza-
tunk fog dönteni. 

Önálló beavatkozók lettek a kunszigeti önkéntes tűzoltók

A győri motorosoktól sátrat és sörpadokat kaptunk. A Láng Angyalai a pilisszentiváni verseny után.



A kunszigeti plébánia története 
A kunszigeti templom védőszentjének ünne-

pe kapcsán Végh Ferenc Kunsziget története című 
munkájának a kunszigeti plébánia történetével fog-
lalkozó részét mutatjuk be a Kunszigeti Hírmondó-
ban. Az írás nagy része Érsek Sándor korábbi kun-
szigeti plébánostól származik.

„A győri székesegyházi főesperesség egyházlá-
togatási jegyzőkönyvei 1698-ból” című forrásmű 
ide vonatkozó részei szolgáltatták a fejezet alapját.

Ekkor még a török uralom végét nyögi a ma-
gyarság, az ország királya I. Lipót német-római 
császár volt, Keresztély Ákos szász herceg volt 
Győr megyéspüspöke, Lacza János pedig a győri 
székesegyház főesperese - kanonoki rangban.

Lacza főesperes 1698-ban 42 lakott települést 
és 7 pusztult falut tűntetett fel az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvében. „Ettevény-Sziget” esetén felje-
gyezte, hogy a falu abban az időben három föl-
desúr - Viczay János gróf, Maholányi János királyi 
személynök és Széchényi György - birtokában volt. 
A canonica visitatio szerint: falunkban 15 vagy 16 
házban laktak emberek, a 161 lélekszámból 80-an 
vallották magukat római katolikusnak és 81-en lu-
theránusnak. 

Templomunk már előzőleg is volt, de az a török-
kori zavargások idején leégett, és az egyházlátoga-
tás idején tetőzet nélkül állt, csak a szentélyt és a 
sekrestyét védte boltozat.

A korabeli szokás szerinti temető a templom kö-
rül terült el, és azt téglafallal kerítettek be. Egy „kis-
ded harang” függött a templom előtti fa egyik ágán. 

Az irat megemlíti, hogy e helyen „azelőtt” temp-
lom nem volt, a „jelenlegi” romos templomot a 
zavarok előtti időkben újként építette Széchényi 
Lőrinc (1670 körül), majd az ő � a, Széchényi Pál 
(a későbbi kalocsai érsek) szentelte fel az Isten új 
házát Szent Lőrinc vértanú tiszteletére, még győri 
nagyprépost korában (1677 körül).

Az említett egyházlátogatási jegyzőkönyv sze-
rint: ezen ínséges időben pap nincs a faluban, de 
még a környékén se. Egy Medei Mihály nevű egyén 
licenciátusként (lelkipásztorokat pótló laikus) mű-
ködik itt. Magyar származású egyén, poétai mű-
veltsége van (ez körülbelül a mai érettséginek felel 
meg). A Mosoni-Duna Táborhely nevű partján, 
sűrű bokrok között végzi híveivel a mindennapi 
imát és a vasárnapi oktatást, s temetést is végez, bár 
erre neki nincs hivatalos megbízatása. (Nem árt 
tudni: Táborhelynek nevezik még most is azt a Du-
na-melléki határrészt, ahol annak idején a lakosság  
elrejtőzve meghúzódott a háborús időkben.)

A törökök kiűzése után még 15 esztendő eltelté-
vel is igen nyomorúságos állapotok voltak itt. Ek-
kor meg már a győri vár közelsége miatt szenvedett 
sokat a lakosság, hiszen a behozott német, vallon, 
francia, stb. zsoldos seregek is több ízben megsar-
colták a maradék népet.

Az 1711-ben megkötött „szatmári béke” után 
azért évről évre nyugodtabb lett a helyzet: kezdett 
benépesedni a falu, a templomot is renoválták és 
istentiszteletek végzésére alkalmassá tették. Miséző 
kelyhet csináltattak, amelynek talpazatába a követ-
kezőket vésték: „Kuntsighet 1718”. A falu hivatalos 
neve ebben az időben Eöttevény-Sziget, a mai na-
pig nem tisztázott, hogy milyen előzmények után 
írhatták már ekkor a „Kunsziget” szót a kehelyre.

1728-ban Virger András öttevény-szigeti bíró 
nagylelkű adományozásaként egy kisebb formátu-
mú bőrkötéses könyvecskébe kezdték bejegyezni a 
„Szigetben” született és megkeresztelt gyermeke-
ket.

Elsőként, július 6-án, az adományozó bíró gyer-
mekét jegyezte be a keresztelő öttevényi plébános. 
Nézegetve e kis „anyakönyvet”, feltűnik, hogy kezd 
benépesülni a falunk. Ugyanis évente, például 1730 
körül, már mintegy húsz-huszonöt újszülött, meg-
keresztelt csecsemő adatait jegyezték fel; ugyanak-
kor a meghaltak és a házasulók neveit is ennek a 
félhivatalos matrikulának a hátuljába jegyezték be 
az Öttevényről átjáró lelkipásztorok. Ez a legrégibb 
anyakönyvünk. 1728 és 1765 között vezették, nem 
hivatalos ugyan, de egyedisége miatt igencsak érté-
kes. Tényként azt is itt kell megjegyezni, hogy ek-
korra már a falu lakossága ismét katolikus vallású. 
A további anyakönyvek már hivatalosak.

Később, II. József császár, a „kalapos király” 
uralkodása, és egyben a szerzetesrendek felosz-
latása idején „Szigetbe” káplánt helyeztek. Egy 
expaulinus, azaz egy volt pálos szerzetes került 
hozzánk kápláni minőségben, és attól kezdve már 
ő vezette be pontosan, latin nyelven a megkeresz-
teltek neveit az anyakönyvbe.

Kuszlics Euzébius (magyarul: Özséb) a neve az 
1787-ben Szigetbe helyezett káplánnak. Ettől kezd-
ve a pálos atya itt élt, s általa önálló lelki atyja lett a 
falunknak (1803-ban bekövetkezett haláláig).

Az 1787. évi országos népszámlálás adatai sze-
rint: a helység lakossága 729 fő, 98 házban laktak; 
ebben az évben jelentős változás nem történt. 

Özséb atya halála után Rigler József lett a falu 
lelki atyja, akit 1808-ban Répceszemerére helyez-
tek át. 1809. augusztus 10-én Németh István új-
misés pap került a szigeti plébániára, aki kezdet-
ben még mint adminisztrátor, 1812-től már mint 
kinevezett plébános állt a hívek élére. Buzgó és 
szeretetre méltó lelkipásztornak bizonyult. Külö-
nösen a Napóleon elleni háború, a franciák elleni 

harcok és megszállás idején, majd a háborús időket 
követő pénzromlás alatt segítette tanácsaival, lelki 
vigaszaival a rábízott „nyájat”. Végre, amikor már 
rendeződött a helyzet, tragikus eset történt: 1824. 
július 25-én, a lébényi  búcsúból  lovas kocsival ha-
zatérőben, a lovak váratlanul megugrottak, mire  a 
kocsiból kiesett és azonnal meghalt Németh István 
szigeti plébános. Nagy részvéttel temették el hívei a 
szeretett plébánosukat.

1824. november 2-án Melegh János került a 
plébánia élére. Két év múlva nagy megpróbáltatás 
érte az eklézsiát: 1828-ban, a szentmise  idején ki-
gyulladt és leégett a plébánia. A Vallásalap hathatós 
segítségével és a helybeliek  sok küszködése köze-
pette, egy év alatt sikerült újjáépíteni a plébániát.

Ez azonban még csak az előszele volt egy még 
nagyobb tragédiának. Az a pusztító kolera-járvány, 
amely az egész országban elterjedt, 1831 nyarán 
elérte Eöttevény-Szigetet is. Ez a kór főleg a mele-
gebb nyári hónapokban szedte az áldozatokat ezen 
a tájon is. Az eöttevény-szigeti plébánia népességé-
nek majdnem egyötödét vitte sírba  a kolera: 1831-
ben 108 személyt kellett eltemetni!

A hatósági intézkedések - fertőtlenítés, az átjá-
rás, a közlekedés betiltása - sem tudták meggátolni 
a gyilkos kór terjedését. Egész családok pusztultak 
ki, házak maradtak lakatlanul Eöttevény-Szigetben 
a kolera pusztítása nyomán. Hihetetlen pánik, ret-
tegő félelem, majd letargia, borzasztó csüggedés 
lett úrrá a falu lakosságán. Ha a pap nem próbál 
lelket önteni a csüggedőkbe, ha nem tud a lelki atya 
reményt kelteni a szívekben, a tragédiák sora bizo-
nyára folytatódik.

A rettegett kolera, az irtózatos járvány dúlása 
csak a hidegebb napok jöttével enyhült, és csakis 
a kemény fagyok beálltával szűnt meg. Mire túljut-
hatott volna a lelki megpróbáltatásokon és híveivel 
örvendezhetett volna a kolera távozásán, Melegh 
Jánost Eöttevény-Szigetből áthelyezték: 1831. ok-
tóber 19-től már Fehértó plébániáját vezette.

1832. január elsejétől Mikó Mihály került 
Eöttevény-Szigeten a plébánia élére. Az ő plébános-
sága idején történt: a templom tetőzete olyannyira 
romos állapotba került, hogy a polgári hatóság na-
gyobb tragédiától tartva, bezáratta a templomot. 
A templom állagának leromlása azért következett 
be, mert az előző évben ismét dúló kolera, a Duna 
kiöntései és a bekövetkezett tűzvész miatt a lakos-
ság nagyon elszegényedett. Sziget lakói a maguk 
erejéből nem voltak képesek a templomuk tetőze-
tét megjavíttatni. Amíg a templom zár alatt volt, a 
szentmiséket és litániákat bérelt szobákban tartot-
ták. Mikó Mihály 1839-es halála után a szigeti plé-
bánosok sorában Zajácz András következett. Igen 
jószívű, igazságszerető papként maradt meg a hí-
vei emlékezetében. Kitűnően bírta a latin nyelvet, 
igyekezett a nép kedvében járni, a szentmiséket és 
a litániákat, vagyis az Isten szolgálatait a plébánia 
egyik szobájában tartotta. 

1842 áprilisában került a faluba a vaszari szüle-
tésű Pongrácz István plébános. 

A plébánia „história domus”-ában utóda a kö-
vetkezőket írta Pongrácz  Istvánról: „...a temérdek 
balviszályok között sok megromlottat és elpusztul-
tat helyre hoza.” Az ő plébánossága alatt épült fel a 
mai templom egy év leforgása alatt. Látszik min-
den feljegyzett intézkedésén, hogy pontos ember, a 
jónak, szépnek és a rendnek nagy barátja volt. 

A második, már hivatalos kunszigeti anyakönyv.



1698-tól napjainkig

A templomszentelést követő esztendőben új 
padokat csináltatott, majd azokban név szerint 
kijelölte a fér� ak és az asszonyok ülőhelyeit. Egy 
bőrkötéses könyv lapjaira berajzolta a padokat és 
beírta, hogy kinek hol kell ülnie. Ebből a könyv-
ből az utókor megtudhatja azt is, hogy 1845-ben 
milyen nevü családok éltek Szigetben. Majd 1846-
ban, közadakozásból elkészíttette és felállíttatta a 
templom bejárata előtti nagy márványkeresztet. 
Pongrácz István csak tíz évig lehetett a szigetiek 
plébánosa, mert 1852. december 5-én meghalt.

1853 márciusában Somorjai János vette át az 
öttevény-szigeti plébánia vezetését. Az ő plébános-
sága idején telt be a falu temetője.

1859 márciusában Stokovics Antal vette át 
Öttevény-Szigeten a plébánia vezetését, ő 1867-es 
haláláig itt is maradt a faluban. 

1867. augusztus 21-től Kiss Mihály lett a falu 
plébánosa. Ő Győr-Asszonyfáról került ide. Sokat 
betegeskedett, ami miatt sokat volt távol a falutól, 
mégis igen sok jót és szépet alkotott ittléte alatt. 
Új miseruhákat, új baldachinumot és új harangot 
szerzett, a templomot márvány kövezettel látta el, 
ő csináltatta az új Mária-oltárt, megjavíttatta az or-
gonát és beleillesztetett egy harmóniumot is.

Felsőbb rendeletre az 1870-es népszámlá-
lást mindenütt a plébános végezte el, Öttevény-
Szigeten Kiss Mihály megállapította, hogy a falu 
lakosságának száma 847 lélek, ebből 839 római 
katolikus, 8 pedig izraelita vallású; az írástudatlan 
fér� ak száma 138, az analfabéta nőké pedig 142. Az 
összeírás idején a falu 114 házból állt, azokban 206 
szoba volt.

Az egyházi anyakönyvekben a nagyobb termé-
szeti csapásokat is feljegyezték. A korábbi idők 
árvizes katasztrófái közül feltétlenül meg kell em-
líteni az 1876. február 22-én keletkezett jeges árvi-
zet. Kiss Mihály plébános feljegyzése szerint a jeges 
ár teljesen körülvette a falut. Emberéletben ugyan 
nem esett kár, de házakat nagyon megrongálta 
a víz. Ez a jeges árvíz kimosta a búzavetéseket is. 
Mint érdekességet, a plébános még azt is feljegyez-
te, hogy a vadnyulak a plébánia előtti téren találtak 
menedéket. A víz áramlása valahonnan feljebbről 
egy dereglyét is a község területére sodort. Azt a 
vízi alkalmatosságot itt kijavították, aztán egy hó-
napon át csak azon a dereglyén tudtak közlekedni 
Győr és a falu között.

Kiss Mihály plébános 1881-es nyugállományba 
vonulása után Bolla Móric lett a község plébánosa 

1904-ig: ő jegyezte be az anyakönyvbe 1882-ben: 
„A község eddigi öttevényszigeti neve a belügymi-
niszteri engedéllyel Kunszigetre változott.”

Bolla Móric lelkipásztorkodása idején alakultak 
meg a különféle társadalmi egyesületek, például a 
Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egylet, vagy a Hitel- 
és Fogyasztási Szövetkezet. A világi szervezkedése-
ket a plébános atya segítette, patronálta, de amikor 
felmerült az, hogy a Kunszigeti Római Katholikus 
Elemi Iskolát a felsőbb hatóság államosítani akarja 
és állami iskolává kívánja átminősíteni, a falu papja 
a maga lelkületével a tanoda egyházi kereteken be-
lül maradása mellett állt ki.

Adakozásokból, 1901-ben (azóta is az eredeti 
méreteiben, formájában áll) a hívek felépíttették 
a Szent Antal kápolnát, amelyet akkor Gieswein 
Sándor győri apátkanonok szentelt fel Szent Antal 
napján, rengeteg hívő jelenlétében. Bolla utódja 
Bittner Lajos lett, akinek plébánosságának utol-
só éveiben épült fel az új, emeletes, de már állami 
iskola, de annak felszentelését már az ő utódja, 
Horváth Gábor végezte. Az új lelkész a � atalos len-
dületével szinte minden évben alkotott, szépített, 
nagyobbított valamit a templomunkon. Például 
1914-ben a Vallásalapra támaszkodva felépíttette 
az új plébániát, amely még az első világháború ki-
törése előtt el is készült. Horváth Mecsérre került, 
az egyházmegyei hatóság pedig 1914. november 
16-án Visi Pétert adminisztrátornak helyezte Kun-
szigetbe.

Ekkorra már az első világháború javában dü-
höngött. A „Histori Domus” lapjaira jegyezte fel 
Visi Péter: „Első hívem, akivel a nyílt utcán talál-
koztam, egy siránkozó asszony, az özvegységéről 
ekkor értesülő Varga Balázsné volt. Éppen ekkor 
kapta meg az értesítést férje elestéről.”

Ahogyan teltek a napok, hónapok, úgy jöttek 
a faluba az elesett katonákról a gyászjelentések. 
Közben folytak a sorozások, rekvirálások. A had-
vezetőség a három harang közül a legnagyobbat 
és a legkisebbet elrekvirálta, hogy belőlük ágyú-
kat öntessenek. Az egész falu szomorú tanúja volt 
a harangjaink levételének. A leánykák virágokkal 
megkoszorúzták és sírva elbúcsúztatták azokat a 
harangokat, amelyek addig Kunsziget légterét töl-
tötték meg kedves hangjukkal, de amelyek ezután 
már a halál harangjai lesznek. Pótolni csak évekkel 
később sikerült a harangokat, közadakozásból.

1956. szeptember 1-jével Pap Kálmán győri 
püspök segítséget küldött a már idős Visi Péter 

plébánosnak Érsek Sándor csornai hitoktató sze-
mélyében, aki „administrator in spiritualibus” mi-
nőségben került a plébániánkra. 

1957-ben Érsek Sándor kezdeményezte a teme-
tő rendbetételét, és ég ugyanezen évben elkezd-
ték a templom belső festésére a gyűjtést. A hívek 
adományaiból Borsa Antal győri festőművészt ké-
szítette el a szekkókat. Visi Péter nyugállományba 
helyezése megtörtént, de itt maradt a hívei között. 
A plébánián lakrészt kapott, és még évekig segítet-
te utódát. Érsek Sándor 2003-ig volt plébánosa a 
falunak. 1978-ban esperessé, 1991-es aranymisé-
jének évében tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. 
2001-ben még aktív papként tartotta Kunszigeten a 
gyémántmiséjét. Sándor atya 2013-ban, 97 évesen 
halt meg.

2004 óta Winkler Zsolt, az öttevényi plébánia 
mellett Kunsziget lelkipásztori teendőit is ellátja - 
immár öt település papjaként. 

Zsolt atya 2018 augusztusában, a kunszigeti 
templom búcsúünnepén tartotta ezüstmiséjét fa-
lunkban.

Érdekesség, hogy a Kunszigeti Hírmondó 1993 
májusi számában Pápai Lajos megyéspüspök meg-
bízásából egy meghívót tettünk közzé, négy diakó-
nus áldozó pappá szentelésére várták sok szeretet-
tel Győrbe a kunszigeti híveket. Egyikük Winkler 
Zsolt volt. 

Kunszigeti képeslap a XX. század elejéről. Balra a templom, mellett az iskola és a plébánia épülete. A templom kisebb harangját 1930-ban öntötték.

Winkler Zsolt és Érsek Sándor 2011-ben.



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; 20.46. Szombaton: 4.47; 6.01; 7.07; 9.56; 
12.47; 13.54; 14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.45. Vasár-
nap 4.47; 7.46; 10.16; 12.47; 16.41; 17.51; 20.45.

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 általános rendje október 28-ig: pénte-

kenként 18 órakor, szombaton 19 órakor. 
www.kunsziget.plebania.hu

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

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 12-18, 

szombat 14:30-18 óráig (március óta nyári rend alap-
ján).

Anyakönyvi hírek
Születés:

Bóka Lorena Emília
anyja neve: Bakacs Zsanett

2018. 06. 08.

Finta Hanna
anyja neve: Karsai Renáta

2018. 06. 21.

Házasságkötés:

Horváth Petra – Sztanyik István
2018. 04. 14.

Szabó Viktória – Virág Attila
2018. 04. 28.

Fehér Hajnalka – Varga Zoltán
2018. 05. 23.

Németh Eszter – Négyökrü 
Gábor

2018. 05. 26.

Tilai Zsó� a – Erdős Zoltán
2018. 06. 01.

Nagy Emese - Fincziczki Ádám
2018. 07. 21.

Bogárová Helena - Kovács József
2018. 07. 28.

Köszönetnyilvánítás

Ezek a sorok a köszönet és hála sorai legyenek: köszönjük Kunsziget Község Önkormány-
zatának dolgozóinak, dr. Póda István háziorvosnak, Zsolt atyának, a házi segítségnyújtás 
munkatársainak, főként Börzseiné Emőkének, lelkiismeretes segítségét, továbbá a roko-
noknak, a kunszigeti családoknak, a munkatársaknak és utcabelieknek, akik édesanyánk, 

Lévai Andrásné 
sz. Szalai Lujza

temetésén megjelentek, szeretetük, tiszteletük jeléül részvétüket fejezték ki, és mély fájdal-
munkban osztoztak. 

L  

Hálás szívvel szeretnénk megköszönni 
mindazoknak, akik drága édesapánk

Szalai Gábor

temetésén részt vettek és gyászunkban 
osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Lendvai 
Ivánné polgármesternek a segítő támo-
gatásáért, Winkler Zsolt atyának a szép 
búcsúztatóért, dr. Póda István házior-
vosnak a lelkiismeretes munkájáért, és a 
nyugdíjas klub énekkarának.
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Haláleset:

Szalai Gábor
2018. 03. 29.

Szabó Tivadarné
sz. Kovács Erika

2018. 04. 26.

Németh Gyuláné
sz. Stoller Erzsébet

2018. 05. 12.

Szalai Gyula
2018. 06. 19.

Szabó Gyuláné
sz. Lujbl Ilona
2018. 06. 21. 

Pető Sándor
2018. 07. 07.

 Lévai Andrásné
sz. Szalai Lujza

2018. 07. 16.

Babos Józsefné
sz. Varga Erzsébet

2018.08.12.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szerettünk,

Pető Sándor

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték  és mély gyászunk-
ban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Winkler 
Zsolt Atyának és a házi segítségnyújtás 
dolgozóinak.

G 



Foci: ismét a győri csoportban a Kunsziget SE

Egy év után ismét a győri csoportban sze-
repel a Kunsziget SE a megyei II. osztályú baj-
nokságban.

9. és 12. helyezés a 2017/18-as 
bajnokságban

Az előző bajnokságban a mosonmagyaró-
vári csoportban szerepelt együttesünk. A jó 
tavaszi rajtot (7 pont az első három meccsen) 
sajnos nem követte jó folytatás. A későbbi 
ezüstérmes Dunaszeg ellen sikerült ugyan 
pontot szerezni, ám vereséget szenvedtünk 
Halászitól, a későbbi bajnok Mosonszolnok-
tól, Darnózselitől, Kimlétől, Máriakálnoktól, 
Mosonszentmiklóstól, Bezenyétől és Győrsö-
vényháztól is, míg a győzelmek között csak az 
Ásványráró elleni 4-1-es, a MITE elleni 4-2-es 
és a Püski elleni 3-0-ás siker szerepel. A Kun-
sziget SE végül a 9. helyen fejezte be 41 pont-
tal a bajnokságot. 

A csapat házi gólkirálya 26 találattal Szere-
di András lett, őt Szalai Henrik követi 12 gól-
lal. Molnár Attila 11, Molnár Balázs 7, Novák 
Péter és Volner Gábor 6, míg Kovács Kornél, 
Tilai Ákos és Németh Márton 4 alkalommal 
volt eredményes a bajnokságban.

U19-es csapatunk tavasszal két döntetlent 
játszott, a Püski elleni elmaradt meccset leszá-
mítva négy meccset megnyert, a többi bajno-
kin azonban alul maradt. Csapatunk 36 pont-
tal a 12. helyen fejezte be a bajnokságot.

17 góllal Mészáros Áron lett a csapat leg-

eredményesebb játékosa, őt Köböl Milán kö-
veti 11, Csala Dávid 10, Mezei Milán 9, Hor-
váth Zalán 8, Szalai Csaba és Vikidár Máté 
6-6, Fodor Norbert és Nagy Dániel 4-4 gólt 
szerzett a 2017/18-as U19-es bajnokságban.

Érkező és távozó játékosok
A szezon kezdete előtt távozott csapatunk-

tól Németh Márton és Szabó Máté (mindket-
ten Győrzámolyra). A Kunsziget SE játékosa 
lett a kapus Csiszár Peidl Lajos (Nagyszent-
jánosról érkezett), Hargitai Ádám (Bajcsról), 
Posch Henrik (Kapuvárról), valamint újra a 
csapatunk játékosa lett Nagy Levente, aki az 
elmúlt években Öttevényen szerepelt.

Keglovich László Megyei Magyar 
Kupa: győzelem Ikrényben

A megyei kupában a megyei III. osztály-
ban szereplő Ikrény otthonában kezdte meg 
a sorozatot csapatunk. Szeredi, Volner góljai 
után és Molnár Balázs kétszer is betalált, 4-2-
re nyertünk, és továbbjutottunk a második 
fordulóba. 

Lapzártánk előtt derült ki, hogy a követke-
ző körben Pérre látogatunk jövő szerdán, ven-
déglátóink az első fordulóban 13-1-re verték 
Mindszentpusztát.

Megyei II. o. bajnokság
Az új szezonban ismét a győri csoportba 

kapott besorolást a csapatunk, ahová egy év 
után térünk vissza.

Az első fordulót augusztus 12-én rendez-
ték, Kunsziget hazai pályán fogadta a Téti 
Sokoró együttesét. A meccsen a vendégek 
szereztek vezetést, a második félidő elején si-
került Molnár Attila értékesített büntetője ré-
vén egyenlíteni. A mérkőzés hajrájában aztán 
újra a hálóba talált a csapatunk, ám azt les cí-
mén érvénytelenítette a játékvezetői duó, így 
meg kellett elégednünk az 1 ponttal. 

A bajnokság vasárnap a Kajárpéc elleni 
idegenbeli mérkőzéssel folytatódik, majd is-
mét idegenbeli bajnoki következik augusztus 
utolsó hétvégéjén (méghozzá szombaton), 
Dunaszeg ellen. A következő hazai bajnoki-
ját szeptember 2-án játssza majd csapatunk 
Börcs ellen.

U19-es bajnokság
A Tét elleni bajnoki jól indult, Vikidár Máté 

góljával mi szereztünk vezetést az első félidő 
felénél. Gyorsan jött az egyenlítés, és az első 
félidő utolsó percében fordítani is tudott a 
vendégcsapat. A második játékrészben újabb 
gól nem esett, így vereséggel kezdte a bajnok-
ságot a Kunsziget SE U19-es együttese.

Lelátó épült
A sportpálya északi részén, a Győri út 

melleti szakaszon a tavaszi szezon második 
felére elkészült a fedett lelátó, amely alatt há-
rom sorban összesen 76 ülőhely található. 

Püski ellen  3-0-ra sikerül nyernünk júniusban.



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 PAS Reklám K . nyomdájában 

450 példányban. 

A VI. Petrezsirom Fesztiválra nagyon sokan látogattak el a kunszigeti sportpályára június első szombatján. A fesztiválon fellépett Dolák-Saly Róbert, a TNT, a 
Honeybeast (képünkön) és a Kerozin. A húslevesfőző versenyt idén a Tűzmormoták csapata nyerte.

A Nemzeti Összetartozás Napján irodalmi-zenés emlékműsorral emlékeztünk meg a trianoni döntés évfor-
dulójáról, és megkoszorúztuk a Kossuth téri emlékoszlopot.


