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Megalakult az új képviselő-testület Házhoz jönnek 
a szelektív hulladékért

Választott Kunsziget
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Október 13-án önkormányzati választást 
tartottak Magyarországon, így Kunszigeten is. 

Ismét Lendvai Ivánnét választotta polgár-
mesternek Kunsziget az októberi választáson. 
Polgármesterünk 1996 óta vezetője falunk-
nak, ezúttal nem volt más jelölt a tisztségre a 
szavazólapokon.

A hattagú képviselő-testületben történt 
változás, Banga Richárd, Csapó Gábor, Farkas 
Ferencné, Szalay Győző és Tóth Róbert ismét 
megbízást kapott a választóktól, Kopacsek 
Antalné pedig új tagként került a testületbe. 
Dr. Virág Károly, aki az előző ciklusban testü-
leti tag volt, ezúttal nem nyert mandátumot, 
ahogy Dobrádi Zoltán sem, aki 1990 és 1994 
között volt képviselő.

A megbízatások - akárcsak az előző válasz-
táskor - öt évre szólnak, majd 2024-től vissza-
áll a négyévenkénti ciklusok rendje.

Két tény az idei választásról: még soha nem 
volt ilyen kevés képviselőjelölt Kunszigeten 
1990 óta, mint a 2019-es választáson, és soha 
nem volt még ilyen alacsony a részvétel sem 
önkormányzati választáson, mint most.

A megyei közgyűlés listái közül a Fidesz-
KDNP kapta a legtöbb szavazatot a kunszigeti 
szavazóktól.

Kunsziget karácsonyra készül
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Advent napjait éljük, amikor a várakozás 
hétköznapjai is ünneppé válhatnak. Rajtunk 
múlik, hogy a szürke, borongós napokat fény-
lővé varázsoljuk. 

Mindannyiunkban ott él gyermekkorunk 
karácsonyának csodája. 

A csoda, melyet áthatott a készülődés – a 
várakozás- izgalma és öröme. Amikor arra 
gondoltunk, hogyan tudunk örömet szerezni 
családtagjainknak, embertársainknak. Ho-
gyan tudjuk kifejezni a szeretet érzését, mely 
a karácsony legfontosabb üzenete. 

Rohanó világunkban, napjainkban is na-
gyon fontos, hogy a szeretet, a remény, a 
meghittség, a törődés, a békesség jellemezze 
a készülődés idejét, és az ünnepet. Milyen jó 
lenne, ha ez a csoda az év minden napján je-
len lenne!

Hajoljunk le az emberekhez, a karácsony 
csodáját vigyük el minden házba akkora sze-
retettel, fi gyelmességgel, hogy ezt mindenki 
tovább adva egy békésebb, boldogabb világ-
ban élhessen!

Kívánom Önöknek, hogy 2019 karácsonya 
legyen életük, családjuk egyik legszebb ünne-
pe!

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Megtartotta alakuló ülését Kunsziget Köz-

ség Képviselő-testülete, és elfogadta a követke-
ző öt év polgármesteri ciklusprogramját.

2019. október 13. az önkormányzati válasz-
tások napja volt. Önök Kunsziget polgármes-
terét és a képviselő-testület tagjait választották 
meg. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, 
hogy ezen a választáson a választók a megyei 
közgyűlés tagjaira, a nemzetiségi választópol-
gárok pedig ezen felül a saját nemzetiségük 
szerinti megyei és országos önkormányzatok 
képviselőire is leadhatták voksaikat.

Kérem engedjék meg, hogy első soraimban 
megköszönjem/megköszönjük minden vá-
lasztópolgárnak, aki fontosnak érezte, hogy 
éljen szavazati jogával és az Alaptörvény ér-

telmében, ezen jogát gyakorolta. A képvise-
lő-testület tagjai és a falu polgármestereként 
szeretném megköszönni bizalmukat. 

2019. október 18-án az alakuló ülésen az 
újonnan választott képviselő-testület tagjaival 
együtt esküt tettünk arra, hogy falunk fejlő-
dését, a választópolgárok érdekeit fi gyelembe 
véve, legjobb tudásunk szerint, a lehetőségek 
maximális felhasználásával végezzük mun-
kánkat.

Az előttünk álló feladatok (mint mindig) 
rendkívüli fontossággal bírnak.

Alapjául szolgál az alakuló ülésen a kép-
viselő-testület elé terjesztett és elfogadott 
polgármesteri ciklusprogram (gazdasági és 
humán programon) a 2019-2024 közötti idő-
szakra. 

- MTI -- MTI -
Jövő év első negyedévétől a kunszigeti ház-

tartások is kapnak még egy hulladékgyűjtő 
edényt. Változik a szelektív szigetek rendje is 
az új rendszer bevezetésével.

Mintegy 1,3 milliárd forint saját forrásból 
fejleszti a szelektív hulladékgyűjtési rendszert 
112 hozzá tartozó településen a Győr Nagy-
térségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás a következő két-három évben 
– hangzott el egy sajtótájékoztatón nemrég 
Győrben. Kunsziget egyike annak a hat tele-
pülésnek, ahol kísérleti jelleggel a fejlesztést 
először bevezeti a szolgáltató.



2. OLDAL - AKTU LIS  KUNSZIGETI H RMOND  - 2019. 2. SZ M

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Köszönet
Szeretném megköszönni a falu lakosságának, az intézmények vezetőinek, dolgozóinak, a 

civil szervezetek vezetőinek, tagságuknak falunk fejlődése, a szolgáltatások színvonalának 
emelése, a tűz-, élet- és vagyonvédelem, a közrend és közbiztonság, a hagyományok ápolása, 
községünk kulturális élete, a természet- és környezetvédelem, valamint a sportolás és a sza-
badidő tartalmas eltöltése során végzett munkájukat.

Közös munkánkhoz további sok sikert kívánok.
Lendvai Ivánné, polgármester

Tündérkert Bölcsőde építése
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 

pályázatunk sikeresnek bizonyult. Eredmé-
nyeként 24 férőhelyes bölcsőde épülhet, az 
óvodához kapcsolódva, az emlékpark helyén. 
Érvényes kiviteli tervek, építési engedély alap-
ján a közbeszerzési eljárás rövidesen elkezdő-
dik.

Köszönöm a türelmét mindazoknak a szü-
lőknek, akiknek a kérelmét férőhelyek hiá-
nyában el kellett utasítanunk eddig.  A lehető 
legrövidebb időn belül - fi gyelembe véve a 
kivitelezésre vonatkozó építési szabályokat - 
tervezzük a bölcsőde felépítését.

Ipari üzemeket is kiszolgáló út épül
Szintén kiemelkedően fontos fejlesztésünk 

az „Ipari parkok fejlesztése Kunszigeten” 
című sikeres pályázatunk megvalósítása. 

Az ipari üzemeket is kiszolgáló, nagy te-
herbírású, közvilágítással ellátott út épül a 
Fő utca és Rákóczi utca kereszteződésétől, 
és a Mecséri úti kereszt mellett csatlakozik a 
Bolgányi-hídra vezető útra. A megépülő ön-
kormányzati tulajdonú út segít kiváltani a Fő 
utcai stoptáblás kereszteződést, ezáltal bizton-
ságosabbá teszi a közlekedést, közvetlen köz-
lekedési kapcsolatot ad a Szigetközből érkező 
és oda igyekvő embereknek. A kiviteli tervek 
engedélyezése folyamatban van, melyet a köz-
beszerzési eljárás lefolytatása követ.

Borsi Róbert, a Győr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
elnöke elmondta, hogy „komplex, mélybe 
nyúló változásokat” szeretnének végrehajtani 
a hulladékgazdálkodási rendszerben, mert az 
elmúlt években a gazdasági növekedés és a 
munkaerőpiaci viszonyok változása miatt je-
lentősen megnőtt a hulladék mennyisége.

A fejlesztés első lépéseként hat településen 
– Abda, Öttevény, Kunsziget, Ikrény, Börcs 
és Mosonszentmiklós – minden házhoz egy 
újabb gyűjtőedényt helyeznek ki.

Minden háztartás kap egy 240 
literes kukát, amibe papírt, fémet 
és műanyagot lehet tenni. Ezeket 
havonta egyszer ingyenesen fogja 
üríteni a szolgáltató. A bevezetés 
után a községben lévő szelektív 

szigeteken már csak az üveget lehet 
elhelyezni.

A jelenlegi kapacitás mellett e hat község 
szelektív hulladékát egyelőre kézzel fogják 
válogatni a sashegyi hulladéklerakóban, ahol 
várhatóan jövő nyár végére építik meg a vá-
logatógépet, amellyel a válogató kapacitása 
megnő.

Borsi Róbert kitért arra is, hogy szükség 
van ismét egy nagyszabású lakossági szemlé-
letformáló kampányra, hogy rendeltetéssze-
rűen használják a hulladékgyűjtő szigeteket és 
edényeket, egyebek mellett építési hulladékot 
ne helyezzenek oda.

Beszélt arról is, hogy készítettek egy app-
likációt hulladék112 elnevezéssel, amelyet a 
lakosság IOS és android rendszerekre tud le-
tölteni. A jelenleg tesztjelleggel működő tele-
fonos alkalmazáson keresztül meg lehet néz-
ni, hogy hol van hulladékgyűjtő sziget, vagy 
hulladékudvar, be lehet jelenteni a zugszeme-
tet, a hulladékgyűjtő szigetek telítettségét és 
információt lehet kapni arról, ha változik a 
házhoz menő ürítési rendszer.

Mindemellett a lakossági szemléletet is 
igyekeznek a kedvező irányba fordítani, amire 
kampányt indítanak, mert a az elnök szerint a 
bajok egyik forrása, hogy a sokan nem rendel-
tetésszerűen használják a szigeteket.

A győri Széchenyi István Egyetemmel pe-
dig azt szeretnék megvizsgálni, hogy hogyan 
lehet optimalizálni a hulladékgyűjtő autók út-
vonalait.

Sági Géza, a Győri Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Kft . ügyvezetője elmondta, hogy a 
tíz évvel ezelőtt bevezetett szelektív gyűjtési 
rendszer egykor mintaprojekt volt az ország-
ban, azonban a megnövekedett mennyiség és 
a szét nem válogatott hulladék miatt a rend-
szert át kell alakítani.

Sportudvarrá alakul az iskola udvara
Többfunkciós közösségi sportudvar épül 

az iskola udvarán belügyminisztériumi és - 
remélhetőleg a II. üteme - a Vidékfejlesztési 
Operatív Program keretén belül sikeres pályá-
zati támogatásból, jelentős önrésszel, melyet 
az önkormányzat 2019 – 2020. évi költségve-
tésből biztosít.

További fejlesztések
Terveink között szerepel a lakhatás fejlesz-

téseinek biztosítása, az épített és a természe-
ti örökség védelme, a Szent Antal kápolna 
felújítása, zarándokhely kialakítása (sikeres 
pályázat révén, 50 százalékos támogatással), 
az idősellátás feltételeinek további javítása 
(idősek napközi otthona, idősek otthona), 
turisztikai célú fejlesztések a Mosoni-Duna 
partján (kalandpark létesítése sikeres pályázat 
eredményeképp, 50 százalékos támogatással), 
szálláshelyek kialakítása, termálkút hasznosí-
tása.

Folytatjuk a közlekedési infrastruktúra fej-
lesztését (utak-járdák).

A gazdasági és humán program teljes terje-
delmében az önkormányzat honlapján tekint-
hető meg. 

Ismételten köszönöm/köszönjük a meg-
tisztelő bizalmukat. Kérjük segítő támogatá-
sukat közös munkánkhoz.

 Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket, jó 
egészséget, sikeres Új Évet kívánok-kívánunk.

Ipari üzemeket is kiszolgáló út épül hamarosan a SICK Kft . és a Federal Mogul között a Mecséri úti keresztig. 

Megalakult az új képviselő-testület Házhoz jönnek 
a szelektív hulladékért
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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 PAS Reklám Kft . nyomdájában 

450 példányban. 

Programajánló
december 20., péntek

14:00 Iskolai karácsonyi ünnepély
18:00 Szentmise

december 24., kedd
16:00 Pásztorjáték a templomban

december 25., szerda
11:00 Karácsonyi ünnepi szentmise

december 29., vasárnap
11:00 A Szent Család: Jézus, Mária és József 
ünnepe - szentmise

december 31., kedd
19:00 Szűz Mária Isten Anyja főünnepe - 
szentmise

2020. január 1., szerda
00:30 Újévköszöntő

2020. január 10., péntek
17:00 Emlékezés az urivi áttörés áldozataira 
a temetői kopjafánál, 18 órától szentmise a 
templomban

2020. január 26., vasárnap
08:00 Szentmise
18:00 Szentségimádás

2020. február 1., szombat
17:00 Teke területi bajnokság: Károlyháza - 
Kunsziget

2020. február 2., vasárnap
10:00 Teke területi bajnokság: MTE - Ménfő-
csanak

2020. február 6., csütörtök
17:00 Teke, városi bajnokság: Kunsziget B - 
Győr-Szol C

2020. február 7., péntek
18:00 Teke területi bajnokság: Bábolna B - 
MTE

Az október 13-i szavazáskor 1002 szavazás-
ra jogosult választó szerepelt a névjegyzék-
ben, közülük 480 fő jelent meg a kultúrház-
ban berendezett szavazókörben.

A polgármester-választáson egyetlen jelölt 
vont, Lendvai Ivánné, aki 411 érvényes szava-
zattal nyerte el a megbízatást.

A hat képviselői pozícióra nyolcan jelöltet-
ték magukat ebben az évben, a hat korábbi tag 
mellett két új jelölt indult a választáson.

A legtöbb szavazatot Szalay Győző József 
kapta, 376-an szavaztak rá. Banga Richárd 
357, Csapó Gábor 307, Farkas Ferencné 287, 

Megérkeztek az ingyenes infl uenza elleni 
oltóanyagok. Rendelési időben várják a kró-
nikus légzőszervi, máj-, vese-, anyagcsere-, 
szív- és érrendszeri betegségben szenvedő, 
immunhiányos, 60 év feletti, illetve várandós 
pácienseket az orvosi rendelőben.

Tóth Róbert Lajos 286, Kopacsek Antalné pe-
dig 257 szavazattal került be a képviselő-tes-
tületbe. Dr. Virág Károly 235, Dobrádi Zoltán 
pedig 78 szavazatot kapott, ők nem kerültek 
be a testületbe.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 
tagjaira a jelölő szervezetek listáin szavaz-
hattunk. Kunszigeten a legtöbb voksot a Fi-
desz-KDNP listája kapta, 262 választó jelölte 
érvényesen a pártszövetséget a szavazólapon. 
A második legtöbb szavazatot falunkban a 
Momentum kapta (62), majd a Jobbik (56), a 
Demokratikus Koalíció (52) és a Magyar Szo-
cialista Párt (20) következik.

Balról jobbra Csapó Gábor képviselő, Banga Richárd képviselő, dr. Antal Péter jegyző, Kopacsek Antalné 
képviselő, Farkas Ferencné képviselő, Szalay Győző József képviselő, alpolgármester, Tóth Róbert Lajos 

képviselő és Lendvai Ivánné polgármester. Fotó: Jagadics Ármin.

Emlékezés a hősökre

Újévköszöntő

Kunsziget választott

Kunsziget Község Önkormányzata a ha-
gyományoknak megfelelően szeretettel hív 
és vár mindenkit 2020. január 1-én 0:30-kor 
a Kossuth térre, a vendéglő elé, hogy tűzijá-
tékkal és jókívánságokkal köszönthessük egy-
mást és az új esztendőt.

1943 januárjában a 2. Magyar Hadsereg so-
raiban kunszigeti férfi ak is a harcok áldozatá-
ul estek a Don-kanyarban: soha nem térhettek 
haza szeretteikhez. Rájuk emlékezünk fáklyák 
és gyertyák fényénél, a kunszigeti temetőben 

Védőoltások érkeztek

felállított kopjafánál 2020. január 10-én, pén-
teken 17 órától verssel, énekekkel, valamint 
koszorúzással és közös imával. Ezt követően, 
18 órától az áldozatokért mutat be szentmisét 
Winkler Zsolt plébános a templomban.
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Lelki nappal és kézműveskedéssel készültünk az ünnepre

- BIRÓ ANDRÁSNÉ -- BIRÓ ANDRÁSNÉ -

Idősek napja, 2019

Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. 
Az ünnep alkalmából még jobban igyekszünk 
odafi gyelni rájuk, kifejezni feléjük tiszteletün-
ket és szeretetünket. De nemcsak ezen az egy 
napon, hanem a hétköznapokban is próbá-
lunk minél több segítséget nyújtani nekik, és 
megköszönni mindazt, amit értünk, gyerme-
keikért, családjukért, a társadalomért tesznek, 
tettek.

Az októberi ünnepen köszöntőt mondott 
Lendvai Ivánné polgármester asszony, aki egy 
Várnai Zseni-versidézettel kezdett:

„Úgy tégy, mintha örökig élnél!
Hinned is kell, hogy így igaz!

Megérik majd munkád gyümölcse,
Kertedből kipusztul a gaz…
Teremtő zápor hull a földre,

Jogod van fényre és örömre…”

Beszédében kiemelte e nap fontosságát, az 
egymással való újbóli találkozást, a szeretetet 
és örömet, ami széppé, emlékezetesebbé teszi 
ezt a napot, amelyet ünnepeltek és ünneplők 
egyaránt nagyon vártak már.

Az ünnepi beszédet követően kezdődött 
az óvodások, iskolás gyermekek és a fi atalok 
szép, szívet melengető műsora. A csillogó 
gyerekszemek derűt, örömteli, lelkes, boldog 
pillanatokat sugároztak az idősödő szívek 
felé. A rendezvényen meglepetésként a Ke-
menesszentpéteri Bíborvirág Néptánccsoport 
szórakoztatta az egybegyűlteket, műsorukat 
rábaközi motívumokkal díszítve adtak elő. A 
koreográfi át Töreki Imre tanította be. Műso-
ruk és előadásuk rendkívül színvonalasra si-
került. 

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

Kívánom, hogy valamennyien járuljunk 
hozzá a nemzedékek közötti, illetve a csa-
ládon belüli emberi harmónia, odafi gyelés, 
közösségi gondolkodás és összetartozás meg-
teremtéséhez. Őszinte szeretettel és tisztelettel 
kívánom, hogy derűsen és jó egészségben, a 
család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés 
éveit községünk minden idősödő lakója!

A nyugdíjasok nevében szeretném megkö-
szönni a polgármester asszonynak, s mind-
azoknak, akik ezt a felejthetetlen szép ünnep-
napot megszervezték, lebonyolították örömet 
szerezve falunk nyugdíjasainak.

- KUNGL ANITA -- KUNGL ANITA -
November 30-án a délelőtti órákban az ab-

dai, börcsi, ikrényi, öttevényi és a kunszigeti 
hittanos gyerekekkel ismét megtelt a plébánia 
épülete. 

Az összejövetel a kézműves foglalkozá-
sokkal és lelki hangolódással segítette a gye-
rekeknek a készülődést a közelgő karácsonyi 
ünnepre. Nagy öröm volt látni, hogy a szom-
szédos településekről is szeretnek erre a prog-
ramra járni a gyerekek, egyre többen részt 
vesznek ezen a hagyományosan kunszigeti 
rendezvényen.

Az adventi koszorú első gyertyájának meg-
gyújtása mindig ünnepélyes, várakozással teli. 

Templomunkban idén is az első adventi 
szentmise adott lehetőséget az adventi lelki 
elmélkedésekhez. A szentmisében Kaposi Gá-
bor atya volt vendégünk. Az ő szavai segíthet-
nek nekünk a karácsonyi forgatagban is meg-
találni az Istenhez vezető utat. Legyen fontos 
számunkra az együtt töltött idő, adjuk meg az 
ünneplésnek a módját. Ne feledjük, hogy az 
életünk, ünnepünk hány embertársunk erőfe-
szítése, munkája árán lesz olyan szép. Köszön-

jük meg, amit mások áldozata árán kapunk, és 
adjunk hálát örvendetes szívvel. 

Templomunk karácsonyi és év végi mise-

rendje megtalálható az egyházközségek kö-
zös honlapján, a www.otteveny.plebania.hu 
címen.
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Baba-Mama klub Kunszigeten

- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN -- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN -

A községünkben működő Baba-Mama 
klubban szeptember elején tartottuk az Anya-
tejes Világnapi összejövetelünket. Jó hangu-
latban telt a délelőtt az IKSZT-ben. A fenti 
kép is ott készült. 

Két csoportban szoktunk összejönni: a ki-
csik (1 év alatti gyermekek) és a nagyok (az 
óvodába még nem járók). Mindkét csoport 
találkozói kéthetente hétfő délelőtt vannak.

Minden érdeklődő szülőt és gyermekét 
szeretettel várunk. Érdeklődni nálam lehet a 
pontos időpontokról. 

Medvék minden mennyiségben címmel láthattak előadást kicsik és nagyok októberben a kunszigeti kultúrházban. A győri Vaskakas Bábszínház Aprók Színháza 
már többször járt Kunszigeten, előadásaikra rendszerint megtelik a kultúrház. Akármilyen hihetetlen, a csecsemők, a három-négy éves kor alatti aprócska gyere-

kek is fogékonyak a színházi előadásra, a kifejezetten nekik készülő játékokra. Az előadás a látogató családok-gyermekek számára ingyenes volt a Manóvár Családi 
Bölcsőde és Kunsziget Község Önkormányzatának jóvoltából.

Köszönet 
a véradóknak

Véradást rendezett novemberben a kun-
szigeti kultúrházban a Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete és az Országos Vérellátó Szol-
gálat.

Ezúton is köszönjük azoknak, akik meg-
jelentek a véradáson, hogy embertársaikon 
önzetlenül segítettek: Nagy Zsuzsanna, Sza-
lai Gyöngyi, Erdélyi János, Vargáné Udvardi 
Eszter, Virág Zoltán, Virág Balázs, Major Éva, 
Biró Zsolt, Lévai Imréné, Gáli Szilárd, Tamás-
né Lévai Márta, Tamás Krisztián, Bennárik 
Nicolette, Horváth Csaba, Kiss Zsolt, Holczer 
Józsefné, Tolai Imréné, Szűcs Tiborné, Hartai-
Szűcs Vivien, László Edina, Peitli András, 
Szalai Pál, Biró Vince, Tóth Balázs, Németh 
István, Molnár László, Börzsei László, An-
gyal Tamás, Kuller Martin, Stankovics Tamás, 
Stankovics Antal, Banga Richárd, Kovács Kit-
ti, Varga Balázs, Varga Balázsné, Németh Rita, 
Szűcsné Csányi Éva, Szalai Árpád.
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Nevelőtestületünkben több változás is tör-
tént. Kilácskóné Marika óvónéni nyugdíjba 
vonult, Antalff y Eszter óvónéni pedig gyer-
mekének születése miatt távozott intézmé-
nyünkből. 

A gyermeklétszám az alábbiak szerint ala-
kult: 

25 kiscsoportos, 12 középsős korú és 
31 nagycsoportos gyermeket írattak 

be szüleik intézményünkbe.

Óvodásaink mindennapjait változatos te-
vékenységekkel, sok-sok szabadban történő 
játékkal szerveztük. Az ősz beköszöntével 
szüretelhettek, kukoricát szedtek, sokféle ter-
ményt- termést és levelet gyűjtöttek a gyer-
mekek, tapasztalás útján szerezve ismereteket 
az évszakról. 

Októberben kértük szülők segítségét óvo-
dánk udvarán található játékok és kerítés fes-
téséhez. Ezúton is köszönöm mindazoknak, 
akik segítségünkre voltak. Pénteken és szom-
baton is 10-10 szülő dolgozott a játékok fel-
újításán a kerítés állagmegóvásán. Köszönjük 
önzetlenségüket!

A jelentkező gyermekek részére úszótan-
folyamot szerveztünk az ősz folyamán, így 22 
óvodás sajátíthatta el az úszás alapjait a győri 
Aqua Sportközpont uszodájában. Kunsziget 
Község Önkormányzata fi zette az úszótanfo-
lyam utazási költségeit, köszönet érte.

Az idei évben az adventi gyertyagyújtás-
sal kezdtük meg az ünnepi készülődést. A 
jóságos Mikulás is ellátogatott az óvodába és 
a puttonyából minden kisóvodásnak került 
ajándék. Völgyi János már sok éve bújik a jó-
ságos Mikulás szerepébe és okoz nagy örömet 
óvodásainknak. Köszönjük, hogy minden év-
ben ellátogat intézményünkbe.

Az év talán legszebb ünnepe a karácsony. 
Advent ideje alatt mi is készültünk az ün-
nepre, mézeskalácssütéssel, a karácsonyhoz 
kapcsolódó hagyományok, szokások feleleve-
nítésével. A várakozás idejében szépen foko-
zatosan öltöztettük ünnepi díszbe a környeze-
tünket és a szívünket. 

December 16-án hétfő reggelre meglepetés 
várta a gyermekeket, ünnepi díszben pom-
páztak a karácsonyfák a csoportszobákban, 
alattuk a sok ajándék, játék. Köszönjük az 
önkormányzatnak, szülőknek, a Zöld Mező 
Szövetkezet elnökének támogatását a szép és 
hasznos játékok beszerzésében.

Karácsonyköszöntő ünnepélyeket szervez-
tünk december 17-én és 19-én az óvodában, 
így kívánva áldott békés karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben gazdag új évet.

- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

Minden évszak izgalmas az óvodában
2019 szeptemberében az ötödik nevelési évet 

kezdtük meg a háromfoglalkoztatós óvodában. 
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Jelöltek száma 1990-2019

polgármesterjelöltek képviselőjelöltek

Érdekességek az önkormányzati választásokon Kunszigeten
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Az októberi választás kapcsán utánanéz-
tünk, hogy hogyan alakultak a 1990 óta a vá-
lasztási adatok, és kik voltak a képviselőtestü-
let tagjai az elmúlt 29 évben.

1990. szeptember 30-án új időszámítás 
kezdődött Kunszigeten: először választhatott 
szabadon polgármestert és képviselő-testü-
letet a falu. 29 éve két polgármesterjelölt és 
máig rekordnak számító, 19 képviselőjelölt 
indult a választáson. 

Tilai Lajos nyerte az első választást, 1994-
ben kihívó nélkül lett ismét polgármester. Két 
évvel később időközi polgármesterválasztást 
írtak ki Tilai Lajos halála miatt, ekkor három 
jelölt indult a voksoláson. A ´96-os választá-
son Lendvai Ivánné lett Kunsziget polgármes-
tere, akit azóta minden alkalommal megerősí-
tettek tisztségében a kunszigeti választók. 

Eddig egyszer fordult elő Kunszigeten, 
hogy ciklus közben lemondott egy képviselő 
az elnyert pozíciójáról, épp az első testület-
ben: Fazekas Miklósné mandátumát 1991-
ben az előző évi választáson a nyolcadik leg-
jobb eredményt elérő Horváth László vette át.

Az 1990-es testület tagjai közül hárman 
maradtak képviselők 1994 után. Ekkor négy 
új tag került a testületbe, akik közül ketten a 
mai napig képviselők: Szalay Győző és Tóth 
Róbert.

1998-ban a korábbi képviselők mindegyi-
két újraválasztották.

2002-ben két tag került be újoncként a 
képviselő-testületbe, Csapó Gábor és Farkas 
Ferencné, akik azóta is folyamatosan tag-
jai a községet vezető testületnek. Négy évvel 
később, 2006-ban megtörtént ugyanaz, ami 
1998-ban: újraválasztotta a falu a testület ad-
digi tagjait újabb négy évre.

2010-ig hét képviselő-testületi tagot válasz-
tottunk az egyéni listáról, azóta eggyel keve-
sebb, hat fő kerül be a testületbe. Varga József, 
aki 1990 és 2002 között alpolgármestere volt a 
falunak, húsz év után 2010-ben visszavonult 
a testület munkájától. Szalai Árpád újoncként 
nyert képviselői mandátumot ekkor.

2014-ben már nem indult újra a válasz-
táson az 1990 óta minden évben képviselői 
megbízatást elnyert Szalai Béla, aki 2002 és 
2014 között alpolgármestere volt Kunsziget-
nek. Ekkor került a testületbe dr. Virág Károly 
és Banga Richárd is, utóbbit az idei választá-
son ismét képviselővé választották a kunszi-
geti választópolgárok. A 2019-es választáson 
Kopacsek Antalné került be új tagként a tes-
tületbe.

Miközben a választók száma folyamatosan 
nő 1990 óta Kunszigeten, a részvételi arány 
2010 óta folyamatosan csökken. A mostani 
választáson volt a legkevesebb képviselője-
lölt, és most volt a legalacsonyabb a választási 
részvételi hajlandóság. A legmagasabb részvételi arány az 1996-os időközi polgármesterválasztáson volt eddig.

Háromszor fordult elő eddig, hogy 15 felett volt a képviselőjelöltek száma, legutóbb 2002-ben.

Sötét színnel a korábbi, világossal a 2019-es választás győztesei. (* Tilai Lajos halála miatt 1996-ben időközi 
polgármesterválasztást kellett kiírni. ** Fazakas Miklósné mandátumát 1991-ben Horváth László vette át.)

Kunsziget Község Képviselő-testületei 1990 óta
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Új erő a fi atalok közösségében

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Saját rendezvényeket szervezett, és régen jól 

működő hagyományokat újított meg idén Kun-
sziget Község Ifj úsági Érdekegyeztető Fóruma.

A fórum a fi atalok közösségeként 2008 óta 
működik, hol gyengébb, hol erősebb intenzi-
tással. Most épp erősebbel. A 10-15 fős mag 
2019-ben több közösségépítő játékon és prog-
ramon vett részt az év első felében (társasjáté-
kok, vidám helyzetgyakorlatok, éneklés, sze-
repjátékok, sportprogramok).

Aztán nyáron gondolt egy merészet a csa-
pat, és önálló szervezésben kispályás labda-
rúgó tornát szervezett, amelyen közel nyolc-
vanan vettek részt, volt csapat többek között 
Mosonszentmiklósról, Bősárkányból, Pérről 
és Győrszemeréről is. Az évnek még nincs 
vége: a fi atalok téli teremlabdarúgó tornát 
szerveznek, amelyre lapzártánkig már tíz csa-
pat jelentkezett.

A fi atalok kezdeményezésére szerveztünk 
színházlátogatást Budapestre a Centrál Szín-
házba, és újraindult a Kunszigeti Amatőr 
Színjátszó Társulat is, amely az Erős János 
című mesét eddig négy alkalommal mutatta 
be a faluban.

Novemberben ismét megrendeztük a 10-
12 évvel ezelőtt nagy népszerűségnek örven-
dő Krajcárlicit című vetélkedőt, az ezúttal két 
fordulót is magában foglaló versenyen közel 
ötvenen játszottak.

A fórum a kunszigeti iskolában is tájékoz-
tatót tartott a tevékenységéről, és a felső tago-
zatos tanulók számára Krajcárlicit vetélkedőt 
is rendezett december elején.

A fi atalok tele vannak jobbnál jobb ötle-
tekkel a 2020-as évre vonatkozóan. Bízunk 
benne, hogy a programokon részt vevők köre 
tovább bővül majd jövőre.

Közel ötvenen vettek részt a novemberi Krajácárliciten. Januárban újabb vetélkedő megrendezését tervezzük. 

A kunszigeti Reuma United nyerte a nyári kispályás labdarúgó tornát.

14 fővel vettünk részt színházlátogatáson Budapesten. A képen a csapat egy része.
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Női alakformáló tornára várjuk a kunszi-
geti és környékbeli hölgyeket! Aerobic, step 
aerobic, zsírégető- és gerinctorna foglalkozá-
sokat kínálunk. A jó hangulat biztosítva Ozs-
váth Ági személyében! Mindenkit sok szere-
tettel várunk hétfőnként az iskola épületébe, 
az alagsori tornatermbe 17 órai kezdéssel!

Bármilyen felmerülő kérdéssel fordulja-
tok hozzám bizalommal! Bennárik Nicolette 
(20/5251788)

A Kunsziget S.H.E. 2019-ben közgyűlésével 
nyitotta a horgász szezont, ahol a tagság elfo-
gadta az éves költségvetést és programtervet.

A tavasz hattelepítéssel tudta kezdeni az 
egyesület, pályázat útján vásárolt kedvező 
áron 2000 kg háromnyaras pontyot. Ebből a 
Nagydűlői bányatóba 500 kg, a Csiszlói bá-
nyatóba 1500 kg került.

Az egyesületünk az őszi haltelepítést októ-
berben elvégezte, ekkor vásároltunk 3700 kg 
háromnyaras pontyot. Ebből a Nagydűlői bá-
nyatóba 670 kg, a Csiszlói bányatóba 3030 kg 
lett telepítve.

Tavasszal a környezetvédelmi napjainkon 
szép számmal vettek részt a sporttársak. Út 
karbantartással és a tavak környezetének ápo-
lásával telt a két nap.

Április végén megrendeztük házi halfogó 
versenyünket 47 felnőtt és 2 ifj úsági horgász 
részvételével. Horgászaink 128,3 kg halat 
fogtak a versenyen, ami megyei szinten is ki-
emelkedő teljesítmény.

A versenyt Gondár István nyerte, második 
Holczhammer László, harmadik Nagy Tibor 
lett. Az ifj úsági versenyt Nagy Márkó nyerte. 
A legnagyobb halat Nagy Tibor horgásztárs 
fogta.

A vakáció kezdeteképp megrendeztük gye-
rek halfogó versenyünket 38 kishorgász rész-
vételével.

A lányok között Wandrasek Dorka első, 
Szalai Hanna második, Pintér Adrienn har-

Születések:

Farkas Bendegúz 2019. 03. 13. 
an.: Febenecz Kitti 

Anyakönyvi hírek
Házaságkötés:

Szücs Vivien és Hartai Balázs
2019. 06. 07.

Börzsei Vivien Magdolna és Horváth Péter
2019. 10. 12.

Horváth Benett Dániel 2019. 08. 20.
an.: Czenki Andrea

Tóth-Bagarus Boldizsár 2019. 10. 28.
an.: Bagarus Kata

Pusztai Miron 2019. 11. 03. 
an.: Csapucha Adrienn

Egy kicsi torna 
mindenkinek kell

A Kunsziget Sporthorgász Egyesület 2019 év eseményei
- GONDÁR ZOLTÁN -- GONDÁR ZOLTÁN -

madik lett, a fi úk versenyében 1. helyezett lett 
Szűcs Norbert, 2. Rebenek Máté, 3. Venesz 
Dániel.

Nyár közepén rendeztük harcsafogó verse-
nyünket. A tikkasztó hőségben 52 fő nevezett 
a megmérettetésre. 1. helyen Tóth Dezsőné, 2. 
helyen Burján Olivér, 3. helyen Szabó Ferenc 
végzett.

November elején tartottuk rablóhal fogó 
versenyünket a „Telepi bányában” 30 fő rész-
vételével. Holtversenyben Mezei Valentin és 
Mezei Milán nyerte a versenyt.

Gratulálunk minden horgásznak, akik ver-
senyeinken helyezéseket értek el. Köszönjük 
sporttársainknak a részvételt.

November végén nagy szünet után megtar-
totta az egyesület a régóta tervezett horgász-
bálját. A rendezvényen 90 fő vett részt, kel-
lemesen szórakozott és tombolázott a kiadós 
vacsora után.

Ezúton szeretném megköszönni azoknak a 
szervezeteknek, magánszemélyeknek a támo-
gatását, akik nélkül a rendezvényeink ilyen 
magas színvonalon nem jöhettek volna létre. 
Köszönet illeti őket: Kunsziget Község Ön-
kormányzata, Kisduna vendéglő Szalai Imre, 
Horváth Ervin horgásztárs, Tímár Mix Peca 
Pláza, Pontyzóna Horgászbolt, és azok az ön-
zetlen horgásztársak, akik munkájukkal segí-
tették a rendezvények sikeres lebonyolítását.
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Kunszigeti Kisokos
AUTÓBUSZJÁRATOK 
Kunszigetről Győrbe: hétfőtől péntekig: 4.45; 5.50; 

6.42; 7.07; 8.02; 9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 
16.37; 18.51; 20.46. 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, Kunsziget Petőfi tér 14.
Orvosi rendelő 
Telefon: (96) 495-029 
Dr. Póda István rendelési ideje: hétfőn 8:00-tól 

11:00-ig, kedden 8:30-tól 11:30-ig, szerdán 12:30-
tól 16:00-ig, csütörtökön 8:30-tól 11:30-ig, pénteken 
10:00-tól 13:00-ig. Tel.: (30) 278-9221. Ápoló Né-
methné 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
Petőfi  tér
Szentmisék január 1-től péntekenként 18 órakor 

és szombatonként 18 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
Petőfi  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

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

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

szombat 12:30-16 óráig (téli nyitvatartás szerint, dec. 
14-től ideiglenesen zárva).

Foci: sokat javultunk a tavaszhoz képest

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Megyei II. osztályú csapatunk a 6., U19-es 

csapatunk a 8., U14-es együttesünk a 4. helyen 
zárta az őszi szezont.

Megyei II. o. csapat
Dunaszegen nem sok babér termett a kun-

szigeti csapatnak, aztán onnantól négymecs-
cses győzelmi sorozat kezdődött: nagysze-
rű mérkőzésen a hosszabbításban sikerült 
megnyernünk a Börcs elleni rangadót hazai 
pályán, majd megérdemelten nyertünk Rá-
bapatonán. Győrújfalut fegyelmezett játékkal 
tudtuk legyőzni itthon. Az újonc Bajcs csak az 
első néhány percben tudta tartani a lépést ve-
lünk, az utolsó fordulóban pedig a zámolyiak 
ellen is győzött a csapatunk. 

Dunaszeg - Kunsziget 4-1
Gsz.: Győri P.

Kunsziget - Börcs 4-3
Gsz.: Molnár B. (3), Nagy L.

Rábapatona - Kunsziget 0-4
Gsz.: Strobl B., Novák P. (2), Molnár B.

Kunsziget - Győrújfalu 3-1
Gsz.: Novák P. (2), Nagy L.

Bajcs - Kunsziget 0-6
Gsz.: Szeredi A. (2), Nagy L. (2), Nagy D., 

Molnár B.
Csapatunk az őszi szezont 9 győzelemmel, 

1 döntetlennel és 5 vereséggel (28 ponttal) a 6. 

helyen fejezte be. 28 pontunkhoz 47 szerzett 
és 28 kapott gól tartozik. Komoly előrelépés 
ez a 2019-es tavaszhoz képest, amikor mind-
össze 8 pontot gyűjtött a csapatunk.

Legtöbbször Nagy Levente volt eredményes 
(13-szor), Molnár Balázs 11, Nagy Dániel és 
Novák Péter 6-6 alkalommal talált az ellenfe-
lek hálójába. Kajárpéc 2 ponttal, Győrújbarát 
3 ponttal, a 3. helyen álló Bőny 7 ponttal előzi 
meg csapatunkat, vagyis a dobogó sincs elér-
hetetlen távolságban számunkra. 

U19-es csapat
Kunsziget U19-es csapata a 14 mérkőzésből 

7-et nyert meg, ugyanennyiszer kaptak ki fi a-
taljaink. 21 pontunk és 32-45-ös gólkülönbsé-
günk a 8. helyre elég. A börcsi U19-es csapat 
egyetlen góllal előzi csak meg csapatunkat. 

A házi góllövő lista első helyén 7 góllal Ko-
vács Bence áll, négyen szereztek 4 gólt: Csala 
Dávid, Győri Patrik, Szalai Henrik és Mezei 
Milán. 

A csapat teljesítményéhez nagyban hozzá-
járult Kopacsek Balázs remek kapusteljesít-
ménye is.

U14-es csapat
Öt győzelemmel, egy döntetlennel és há-

rom vereséggel a 4. helyről várják a tava-
szi folytatást a fi atalok. A legtöbb gólt Kövi 
Gergely szerezte eddig (hatot), Farkas Bálint 
4-szer volt eddig eredményes. 

Egyéni tekeversenyt rendeztek Kunszigeten december 15-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Teke Szövetség 
támogatásával diákok számára. A verseny elsődleges célja a sportág népszerűsítése és a tehetséges fi atalok 

felfedezése volt - mondta Makk Ferenc, a szövetség elnöke. A díjakat Lendvai Ivánné polgármesterrel közö-
sen adták át, aki azt emelte ki, hogy Kunszigeten évtizedek óta aktív tekeélet folyik, és örömteli tény, hogy 

ennek részesei az általános és középiskolás fi atalok is.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett Édesapánk, 

Babos József 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút 
helyeztek és gyászunban velünk éreztek. 
Külön köszönjük Lendvai Ivánné önzet-
lenségét, Winkler Zsolt atya megnyug-
tató szavait, valamint dr. Póda István, a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és AMI és a Zöld Mező Mezőgaz-
dasági Termelőszövetkezet segítségét.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk,

Szabó Imre

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elelyezték és gyászunkban osz-
toztak.

Gyászoló család

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt...”
Hálás szívvel mondok köszönetet Édesanyám,

Tóth Lajosné
halálának kapcsán mindazoknak, akik együttérzésüket, részvétüket fejezték ki bármilyen 
formában.
Köszönöm az együttérző sorokat, a részvétnyilvánításokat, a sírján elhelyezett sok szép 
virágot. Külön köszönöm Emőkének, dr. Póda István háziorvosunknak, Némethné Frank 
Tímeának az elmúlt évek és az utolsó nehéz napok lelkiismeretes, emberséges, segítőkész 
munkáját. További munkájukhoz erőt, egészséget kívánok az egész család nevében: 

Rebenek Árpádné

„Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanül átölelt az Isten”
Hálás szívvel szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik drága Férjem, Édesapánk, 
Nagypapánk, Dédink,

Lőrincz Károly
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és mély gyászunkban osztoz-
tak.
Külön köszönetet mondunk Lendvai Ivánné polgármester asszonynak segítő támogatá-
sáért, Winkler Zsolt atyának a szép búcsúztatóért, dr. Póda István háziorvosnak és asz-
szisztensének a lelkiismeretes munkájáért, a házi segítségnyújtás gondozóinak, főként 
Börzseiné Emőkének áldozatos segítségéért, és Jursicsné Annuska néninek segítőkészsé-
géért.

Gyászoló család

Karácsonyi Lajosné Venesz Mária nénit 
2016. április 23-án, a kunszigeti plébánián, 
a Szent Antal-énekek felvételekor ismertem 
meg. Hálás szívvel köszönöm neki, hogy a 
bizalmába és szeretetébe fogadott, és azóta a 
nála töltött számos beszélgetés és gyűjtés so-
rán népzenei, irodalmi és néprajzi kincsekkel 
árasztott el. A Mária néni által örömmel és 
frissességgel megosztott újstílusú balladák-
ból, elsősorban a karácsonyi ünnepkörhöz 
kötődő jeles napi szokásokból, népdalokból 
és az egész esztendőt átfogó egyházi népéne-
kekből a 16–19. század dallamai és költészete, 
valójában Kunsziget lelke, arca ragyogott fel. 
Nem puszta hagyományőrzésről van szó, ha-
nem lelkiségünk, kunszigeti módon megélt 
kereszténységünk és magyarságunk alapveté-

Hálatelt sorok Karácsonyi Lajosné Mária néni szolgálataiért
- DR. MEDGYESY S. NORBERT - - DR. MEDGYESY S. NORBERT - séről és minden korosztály számára erőt adó 

forrásáról. Köszönöm Mária néninek, hogy 
rendszerezve megőrizte, tiszteletre méltó in-
telligenciájával értékelte és átadta mindeze-
ket! Kívánom, hogy neki, a földön közöttünk 
világító egyéniségnek ragyogjon fel az örök 
hazában az Örök Világosság fénye!

Dr. Medgyesy S. Norbert, művelődés-
történész, egyetemi docens, a Jézus-

keresés és a Szent Antal-körmenet 
előénekese

Kegyelettel őrizzük emlékét mindazokkal 
együtt, akik életük munkásságával segítették 
falunkat, hogy tovább éljenek a hagyomá-
nyok, értékeink.

Lendvai Ivánné, polgármester

Mély hálával köszönjük mindenkinek, akik eljöttek szeretett Édesanyánk,
özv. Karácsonyi Lajosné

temetésére.
Köszönet a rengeteg szép virágért mindenkinek, akik mély gyászunkban osztoztak, és 
azoknak, akik nagy segítséget nyújtottak méltó búcsúzásához.
Köszönjük Zsolt atyának a méltó búcsúztatást, köszönet a Rózsafüzér Társulatnak, akik 
imáikkal, és jelenlétükkel erősítettek bennünket.
Az ET PAX Temetkezési Kft  vezetőinek és dolgozóinak tiszteletteljes munkáját köszönjük.

Lányai: Éva, Márta, Gizella 
és családjuk

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett nagymamánk,

Bábics Imréné sz. Székely Mária
győrszentiváni temetésén részt vettek, 
sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. 
Külön köszönjük Lendvai Ivánné polgár-
mester segítségét, valamint Biró András-
né és Börzseiné Major Emőke gondozók 
lelkiismeretes munkáját.

Gyászoló család
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A fenti csoportkép Székelyvarságon készült augusztusban, a képen az idén 29 éves testvértelepülési kapcsolat keretében Nyárádgálfalvára látogató kunszigetiek és 
a fogadó családok tagjainak egy része látható. Fotó: Bábics Norbert

A jóságos Mikulás feldíszített elekromos „szánon” járta Kunsziget utcáit 
december 6-án baratival, a Hóemberrel és a rénszarvasokkal együtt, hogy aján-

dékkal kedveskedjenek a gyerekeknek, akik dalokkal, versekkel 
köszöntötték őt. Fotó: Kopacsek Balázs.

Adventi jótékonysági koncertet szervezett a Kunszigeti Polgári Hagymányőrző 
és Kulturális Egyesület december 15-én a kunszigeti templomban, ahol 

Leczky Marcel, Leczky Sebastian (képünkön) és Csirke Tibor, 
valamint Császár Sándor lépett fel. Fotó: B. N.


