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A koronavírus árnyékában készülünk a karácsonyra
- B ÁBICS NORBERT -

Bizonyosan kevesen lesznek, akik örömmel emlékeznek vissza a 2020-as esztendőre.
A koronavírus elleni védekezés rányomta a
bélyegét az elmúlt tíz hónapra. Júniusban
még kedvező hírekről számoltunk be, de a
világszerte áldozatokat követelő járvány sajnos azóta Kunszigetre is elért.
Az idei karácsony is más lesz, mint az
eddigiek: a szeretet és meghittség mellett ott
lesz velünk az aggodalom is. Fontos azonban, hogy ott legyen velünk a nyugodtabb
és élhetőbb jövőbe vetett hit is: hogy ne fenyegessen a betegség veszélye bennünket,
hogy nyugodtan végezhessük a munkánkat,
hogy ismét virágozhassanak a közösségi élet
színterei!
Boldogabb új évet kívánunk!

SICK: a kormány is támogatja a cég
nyolcmilliárdos beruházását

Felújított úton
Öttevényig
- LENDVAI I VÁNNÉ -

Ősszel elkészült a kunszigeti bekötőút közel 700 méteres szakaszának felújítása.
2012-ben a kunszigeti Fő utcai stoptáblától az öttevényi vízműtelepig újították fel a 14101-es utat, és most végre elkészült a vízműtől az öttevényi Szabadság
utcáig tartó szakasz felújítása is.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Elhalasztott
közmeghallgatás
A képen balról jobbra Szijjártó Péter külügyminiszter, Vidó Imre a SICK ügyvezető igazgatója,
Lendvai Ivánné polgármester és dr. Nagy István agrárminiszter, térségünk országgyűlési
képviselője. Fotó: Nagy István Facebook-oldala, Felsőczy Csaba.

- MTI A kormány 1,6 milliárd forinttal támogatja a SICK Kft. 8,2 milliárd forintos beruházását – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Kunszigeten.
Szijjártó Péter október végi kunszigeti
látogatásán kiemelte, hogy a beruházás

- LENDVAI I VÁNNÉ -

266 új munkahelyet teremt. Dr. Nagy István agrárminiszter a térség meghatározó
vállalatának nevezte a SICK-et, amelynek ügyvezető igazgatója, Vidó Imre a cég
eddigi legnagyobb beruházásának tartja
a fejlesztést, aminek hatására 2022 végére
megduplázzák a gyártókapacitást.

November 17-re hívtuk a falu lakosságát a képviselő-testület ülésére, ahol a
testület az önkormányzati törvény értelmében beszámolt volna az éves munkájáról. A november elején kihirdetett veszélyhelyzet miatt erre nem kerülhetett
sor. A közmeghallgatás új időpontjáról
a veszélyhelyzet visszavonása után értesítjük a lakosságot.
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Végéhez közeledik a Tündérkert Bölcsőde építése

Utolsó simítások az épületen. Fotó: B. N.

- L ENDVAI I VÁNNÉ -

Tavasszal kezdődött az építkezés,
júliusban bokrétaünnepet tartottunk,
ma már közel az átadás időpontja is.
Falunk fejlődését, az itt élő lakosság
életminőségét, a szolgáltatások színvonalát részben a beruházások, a fejlesztések, tárgyi eszközök, részben a humán
erőforrás, a falunkban élő emberek tenni
akarása, a közjó iránti igénye határozza
meg. A fentieket felülírják a lehetőségek,
az anyagi háttér megteremtése, az útkeresés, mely biztosíthatja falunk komplex
fejlődését. Céljaink között kiemelkedő a
gazdaságfejlesztés és a családpolitikai célok megvalósításának segítése.
Ismét jelentős mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen a fenti célok elérését való-

Fejlődő infrastruktúra

sítja meg a Tündérkert Bölcsőde építése,
amelynek sikeres pályázat az alapja. Valóra válhat 28 bölcsődés korú kisgyermek elhelyezése, az édesanyák munkát
vállalhatnak, a szociális ellátás biztosított. Nagy eredménynek tartom, és köszönöm, hogy a beruházás megvalósítói
a járványveszély alatt is dolgoztak.
Amikor egy új épület eléri legmagasabb pontját, az építők tiszteletére kitűznek a legmagasabb pontra egy feldíszített
ágat – ez a bokrétaünnep. Július végén
rendeztük a bölcsőde bokrétaünnepét,
amelyen részt vett dr. Nagy István, választókerületünk országgyűlési képviselője, agrárminiszter és Németh Zoltán,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke, valamint ünnepi műsort
adtak az óvodások és az iskolások.

– Az itteni beruházásra mindenképp
szükség van, hisz törekvésünk, hogy
adott település gazdasági fejlődésével
egyenesen arányosan emelkedjenek az
életfeltételek. Legyen szó az egészségügyről, az oktatásról vagy a szociális
szféráról. Cél, hogy a települések így élhetőbb környezetet teremtsenek a családoknak, és nem mellékes az sem, hogy
helyben tartsák a fiatalokat. Szeretnénk
elérni, hogy a családoknak ne kelljen
dönteniük a gyermeknevelés és munkavállalás között, hiszen egyszerre megoldható a kettő – mondta dr. Nagy István.
Németh Zoltán beszédében kitért
arra, hogy Kunsziget az utóbbi két évben
közel 750 millió forint értékű beruházást
valósít meg.
Az ünnepség végén közösen tűzték
fel szalagokat a bölcsődések és az óvodások a jelenlévő képviselőkkel, a kivitelezés munkatársai pedig méltó helyére
emelték a bokrétát.
Az épület komplexitásának, a működési engedély kiadásának feltétele az
udvar, az átjáró folyosó léte, amely az
ételszállítást is megoldja a központi főzőkonyháról. Az udvar teljes területét az
átadásra az uniós szabványoknak megfelelően gumiszőnyeg borítja. A bölcsőde
berendezése részben megérkezett. Az intézmény terveink szerint 2021 elején már
fogadni tudja a gyermekeket.

Felújított úton járhatunk már Öttevényig

A Duna utcai gátőrház és a Mosoni-Duna partján található csónakkikötő
infrastruktúrája a nyáron csatornavízhálózat kiépítésével bővült.
Az Arany János utcában a Micro-Wave GPON optikai hálózat kiépítését
kezdte meg augusztusban. A kivitelezés
az Ady, Rákóczi és Ifjúság utca egy-egy
szakaszát is érintette. A beruházás az
Arany János utca lakóinak internet-, telefon- és kábeltévé szolgáltatást biztosít.
Falunk műszaki infrastruktúra-ellátása a
fejlesztéssel tovább javult.
A 14101-es út felújításának második üteme ősszel zajlott. Fotó: B. N.

KUNSZIGETI HˁRMOND˖
Kunsziget

Község

Önkormányzatának

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
lapja.

Ingyenes kiadvány. E-mail: ikszt@kunsziget.hu Web: www.kunsziget.hu
Kiadja

a

Kunsziget

- facebook.com/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.

Főszerkesztő,

tördelő: Bábics Norbert, tel.: 20/44-11-239; e-mail:
ikszt@kunsziget.hu.

Korrektúra:

Szalai

Anna.

Készült a Kunszigeti Teleházban, 480 példányban.

A 14101-es számú állami kezelésű út
egy szakasza Öttevényt köti össze Kunszigettel. Ennek egy 1,5 kilométeres szakaszát, az öttevényi vízműteleptől a Fő
utcai stoptábláig 2012-ben újították fel,
ekkor az út Öttevény felé eső szakasza
már nem fért bele a költségvetésbe. Az
egyre nagyobb forgalmú út fel nem újított szakaszának állapota közben tovább
romlott, folyamatos sebességkorlátozás
volt érvényben, és volt, hogy a kátyúzás-

ra is várnunk kellett.
Örömteli tény, hogy most, nyolc év
után végre ezen a részen is elkezdődtek a
munkálatok szeptemberben. Esetenként
félpályás útzár mellett dolgoztak a szakemberek, és október végére végeztek is a
felújítással.
Az út kunszigeti belterületi szakasza,
a Fő utca, a Győri út és a Kossuth tér egy
része ugyancsak erősen elhasználódott,
bízunk benne, hogy ennek a felújítására
is sor kerülhet a jövőben.
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Milliárdos fejlesztés a SICK-ben
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar
gazdaság és a Magyarországon működő
vállalatok jól élnek a koronavírus-járvány
hatására kialakult új világgazdasági korszak adta lehetőségekkel. Magyarország
a gazdasági kapacitások újraelosztásáért
vívott globális verseny nyertesei közé fog
tartozni – emelte ki.
Ezt szolgálják Magyarországon az
alacsony adók, a politikai stabilitás, az
infrastruktúra fejlettsége, és az energiaköltségek féken tartása, valamint az,
hogy Magyarország legalább két évvel
előbbre jár az Európai Unió átlagánál a
digitalizáció folyamatát tekintve – mondta Szijjártó Péter.A külgazdasági és külügyminiszter beszélt arról, hogy a SICK
Kft. megrendelésének negyedeit adó
autóipar új korszakba lép át, a negyedik
ipari forradalom korát a digitalizáció,
az automatizálás és a mesterséges intelligencia határozza meg. A modern ipari
automatizáció egyik legfontosabb alkotóelemei azok a szenzorok, melyeket a
társaság is gyárt Kunszigeten – emelte ki.
A német tulajdonú vállalatcsoport
a világ kilenc országában rendelkezik
gyártóegységgel. Szijjártó Péter elmondása szerint ma 6000 német tulajdonosi
háttérrel rendelkező vállalat 300 ezer magyar embernek ad munkát, és a német beruházói közösség hozta Magyarországra
a külföldi beruházások negyedét.

Dr. Nagy István agrárminiszter, a
térség országgyűlési képviselője a rendezvényen a térség meghatározó vállalataként jellemezte a SICK Kft.-t. Azt
mondta: a társaság – amely a beruházással új dimenzióba emelkedik – nagymértékben hozzájárul a térség fejlesztéséhez
és a település élhetőségéhez.
Vidó Imre, a SICK Kft. ügyvezető
igazgatója közölte: az átfogó fejlesztési
és telephelybővítési programjuk a legnagyobb beruházás az 1995-ben alapított
kunszigeti társaság életében. Elmondta:
2022 december végéig megduplázzák
kapacitásukat, ennek érdekében telket
vásároltak, a 9000 négyzetméteres gyártóterületüket 8000 négyzetméterrel növelik, két új épületet felhúzva. A beruházás
több magas képzettséget igénylő mérnöki munkahelyet teremt – tette hozzá.
A cég elektronikusan leadott beszámolója szerint 2019-ben 589 dolgozót
foglalkoztattak. A társaság árbevétele
tavaly 31,5 milliárd forint fölött alakult,
adózás előtti eredményük meghaladta a
kétmilliárd forintot.
A cél, melyet önkormányzatunk
kitűzött, megvalósul. A gazdaságfejlesztést önkormányzatunk iparterület
biztosításával, az infrastruktúra fejlesztésével, kölcsönös segítő tevékenységgel éri el. Köszönjük Magyarország
Kormányának támogatását.

Iparterületi út a szántóföldön
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2020 karácsonyára
Advent vasárnapjain fellobbanó gyertyalángok fényében készülve a karácsony
csodájára különös érzések hatnak át mindannyiunkat. Nem lesz olyan, mint máskor? Bizonytalanná vált a világ? Aggódni
kell? Félni kell? Találkozhatunk-e szeretteinkkel? Vagy egyszerűen tiszteletben kell
tartanunk mindenkit és mindent? Talán az
utóbbi a legfontosabb!
Valójában miben rejlik a karácsony igazi csodája? Emlékeink között felvillannak
gyermekkorunk, fiatal- és felnőttkorunk
karácsonyainak képei. Miért is volt szép,
csodálatos a karácsony? Egyszerű a válasz:
mert a szeretetet, a törődést, az odafigyelést, embertársaink felé önzetlen, viszonzást nem váró érzésként tudtuk adni.
Ez volt jelen az aranypapírba csomagolt dióban, a feldíszített karácsonyfában,
és esetenként egy-egy nagyobb ajándékban.
Ma már tudjuk: nem az ajándék nagysága
a szeretet mértékegysége. Mert a szeretetet
ez nem ismeri. A szeretet önzetlen.
Minden karácsony más és más. Hogy
milyen volt, milyen lesz, az is rajtunk
múlik. Meghatározza a bennünk lévő szeretet, az egymás iránt érzett felelősség és
segítőkészség, a kincset érő idő, melyet embertársainkra fordítunk. Nyújtsunk kezet
egymásnak, ha csak gondolatban is, mert
nem tudhatjuk, ki milyen gonddal küzd!
Ettől válik majd boldoggá mindannyiunk
karácsonya. Kívánok önöknek békességet,
egészséget, boldogságot a 2020-as év karácsonyára és a 2021 évre!
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Köszönet a nyári
diákmunkáért
- LENDVAI I VÁNNÉ Örömmel fogadtam Horváth Zalán
megkeresését, hogy nyáron önkormányzatunknál szívesen dolgozna. A korábbi évek pozitív tapasztalatai a közösségi
munkavégzésről alátámasztották ezt.

Fotó: B. N.

- L ENDVAI I VÁNNÉ -

Tavaszra várható a Káposztás-kerteken keresztül épült út átadása.
A gazdaságfejlesztési céllal épülő,
nagy teherbírású út a Településfejlesztési
Operatív Program támogatásával valósul
meg. Az ipari üzemek közötti-mögötti
területen júniusban kezdődött meg az útépítés, amely a csapadékvíz elvezetését
és a közvilágítás kiépítését is tartalmazza.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet nem hátráltatta sem a közbeszerzési
eljárás lefolytatását, sem a munkavégzést, így mára a munkálatok javán már
túl vagyunk. A kertészeti munkák rövid
időn belül kezdődnek, így tavaszra megtörténhet az út átadása is. Az ipari üzemek megközelíthetősége tovább javulhat
a fejlesztéssel. Különösen fontossá teszi
a fejlesztést a SICK Kft. nyolcmilliárdos
fejlesztése. A beruházás költsége 230 millió forint.

Alkalmazásukat segítette a BM-hez
benyújtott sikeres pályázatunk is a fiatalok bérének támogatására. Négy fiatal
alkalmazására pályáztunk sikerrel, akik
2020. július 1-től augusztus 31-ig dolgoztak a törvényi előírásoknak megfelelően.
Munkájuk példaértékű volt. Lefestették a pihenőházakat, a faburkolatokat,
gondozták a közterületeket. Horváth Zalán, Réti Attila, Téringer Bálint és Sokorai
Márió: büszke vagyok rájuk, mert fontos
volt számunkra, hogy falunkat segítsék.
A falugondnoki szolgálattal közösen jó
csapatot alkotva széppé, rendezetté vált
falunk.
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Gondolatok az önkormányzat
idei munkájáról
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Mindannyian érezzük, hogy más ez az év, mint a korábbiak.
Sokkal nagyobb odafigyelést, szerteágazó munkát, előre nem
látható, szinte elképzelhetetlennek tűnő feladatok megoldását
igényli, a családokban és falunkban egyaránt.
A korábbi években elért eredmények meghatározták a 2020
célját, feladatát. A pályázati támogatások összege, melyet fejlesztésekre használhatunk fel, meghaladja a félmilliárd forintot. Falunk költségvetése egymilliárd forint, soha nem volt
még ilyen magas. Töretlen elhatározottsággal kezdtünk építkezéseink megvalósításához (Tündérkert Bölcsőde, iparterület fejlesztése, Szent Antal kápolna felújítása), és elégedetten
mondhatom: sikerült (még ha a befejezésük csak a közeljövőben várható). A fentieket felülírta egy nagyon fontos, nem tervezett feladat, a világjárvány megelőzése, mely napról napra
új feladat elé állít mindenkit. A cél embertársaink egészségének megőrzése, az ellátó rendszerek működtetése, a gazdaság
folyamatos léte, és fejlődésének biztosítása, és a jövő megalapozása újabb és újabb sikeres pályázatokkal. Néhány ezévi
eredmény, a teljesség igénye nélkül: a Magyar Falu program
támogatásával önkormányzati közösségi tér létrehozása, óvodai tornaszoba építése, és a megkezdett beruházások befejezése, az intézményrendszerek működtetése. Az elmúlt két évben
a falunk fejlődését segítő támogatások összege meghaladja a 2,5
milliárd forintot. Mindez az utat is kijelöli: munkaerő, képzés,
oktatás, szociális ellátás, egészségügyi alapellátás, időselláttás,
sport, szabadidő, hagyományok őrzése, turisztikai fejlesztések,
infrastruktúra fontossága. A fenti célok, feladatok a jövőbe mutatnak. Megvalósításukhoz a támogatásokon túl nagyon fontos
az ember, vagyis önök! Köszönöm azon állampolgároknak,
akik munkájukkal segítettek bennünket. Kérem, vigyázzanak
magukra, segítségünkre számíthatnak a jövőben is!

Köszöntő az idősek világnapján
- L ENDVAI I VÁNNÉ -

Tisztelt Idősödő Állampolgárok!
Szeptember utolsó napjait ragyogó napsütés kísérte, mintha a
természet kárpótolni igyekezne bennünket a megváltozott világban.
Amikor arra irányítja a figyelmünket, mennyire fontosak napjaink,
embertársaink, hogyan tehetjük szebbé, kellemesebbé a pillanatot.
Felértékelődik az egymással való találkozás értéke. Örülünk, hogy
láthatjuk egymást, beszélhetünk egymással. Érdeklődhetünk, ki hogyan él, vagy hallgatunk, hiszen a történések sokaságát nehéz lenne
elmondani.
Másképp ünneplünk, zárkózottan, halkan, ugyanakkor bízva magunkban és embertársainkban.
Fontos, hogy vigyázzunk egymásra, hogy segítsük egymást. Bízom benne, hogy Önök is érezték az elmúlt hónapok kiemelkedő törődését, hogy fontosak számunkra, hogy falunk minden lakója mindent
megtesz Önökért.
Hiszen egyik legnagyobb értékünk az idősödő ember, bölcsességével, tapasztalatival. Ez az érték az, ami nem pótolható.
Képzeletben átöleljük Önöket az idősek világnapján, gondolatban
felidézve a sok-sok percet, a zenét, a vidámságot, amely jellemezte az
eddigi idősek napi ünnepségeket.
Kívánok Önöknek jó egészséget, boldogságot, örömöt, hitet és reményt. Kérem, vigyázzanak magukra!
Köszönöm falunk minden polgárának, hogy a COVID-19 járvány ideje alatt önzetlenül segít embertársainak.

Szomorú látvány fogadta a Moson-Duna partjára látogatókat augusztus
végén. Egy erős vihar érkezett Győr környékére viharos széllel, ami súlyos
károkat okozott a folyóparti fűzfákban is, a csónakkikötő környékén. Egy
fa tövestől kidőlt, több fa ága pedig letörött. Szerencsére a vihar emberi
életben kárt nem tett, és hogy a letörött ágak se okozzanak balesetet,
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete szakszerűen eltakarította
a vihar nyomait. A vihar a Káposztás kertekben az elektromos hálózatban
is károkat okozott, villanyoszlopok dőltek ki, a hiba elhárítása órákig
tartott. Fotó: B. N.

Újabb diákok részesülnek
önkormányzati ösztöndíjban
- LENDVAI I VÁNNÉ -

Minden pályázó támogatásban részesül, aki idén megpályázta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjat falunkban.
Kunsziget Község Önkormányzata ismét (1990 óta folyamatosan) meghirdette a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőfokú intézményekben tanuló hallgatók
részére.
Célunk az önkormányzati ösztöndíjpályázat kiírásával az
esélyteremtés, a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási intézmények nappali tagozatán történő továbbtanulásának elősegítése, a lakóhelytől távoli felsőoktatási intézményekben való tanulás támogatása, a hallgatói mobilitás
elősegítése, valamint a kistelepülések folyamatos gazdasági,
kulturális fejlődésének biztosítása a humánerőforrás állandó és
minőségi utánpótlásával.
A pályázatok beadásának határidejéig 5 darab „A” típusú
pályázat érkezett. Kunsziget község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet miatt ezúttal saját hatáskörben döntött, és a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjra beadott pályázatokat támogatta.
Ennek értelmében mind az öt „A” típusú pályázó 10 hónapon keresztül havi 4 000 forint összegben részesül, így a támogatások havi összege 20 ezer forint.
Ezúton is felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy önkormányzatunk a támogatás átutalását csak azon hallgatók részére
tudja teljesíteni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé, akik
hallgatói jogviszonyukat minden félév kezdetén igazolták önkormányzatunk felé.
A pályázóknak felsőoktatási tanulmányaikhoz sok sikert
kívánok!
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Átalakult a szelektív hulladékgyűjtés

- B ÁBICS NORBERT -

Szeptemberben vehettük át az új, sárga fedelű kukákat,
amelyben a háztartási műanyag-, papír- és fémhulladékot
gyűjthetük. Október óta éjszaka jönnek a kukásautók.
Kunszigeten 2010-ben helyezték ki a hulladékgyűjtő szigeteket, egészen idén októberig ide vihettük a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közül például a konzervdobozokat,
alumínium dobozokat, PET-palackokat, az újságpapírt és az
üres üvegeket.
Már 2019-ben írtunk a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás azon tervéről, hogy tíz településen - köztük Kunszigeten - kísérleti jelleggel változtat a szelektív hulladékgyűjtés rendszerén. A korábbi szigeteken csak
az üveget gyűjtik majd, a másik három hulladéktípust, a papírt,
a fémet és a műanyagot a háztartásokban elhelyezett új, sárga
fedelű edényekben gyűjthetjük a jövőben, amit havonta ürítenek majd.
Az új, „sárga kukák” meglehetősen nagyok, 240 literesek,
haszonkölcsönszerződés aláírása után szeptemberben vihettük haza ezeket. Az edénybe műanyag, papír és fém gyűjthető,
de fontos tudni, hogy kommunális hulladékot, komposztot az
edénybe tenni tilos.

A házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés ingyenes.
Ezt követően a szelektív gyűjtő szigeten kizárólag csak az
üveg hulladék elhelyezésére van lehetőség. A barna és a szürke
kukák használata változatlan. A hulladékudvar nyitvatartási
idejének meghosszabbítását tervezi a szolgáltató.
Magáról az új rendszerről a kunsziget.hu oldalon tájékoztató anyagot olvashatnak, és videót is megtekinthetnek az érdeklődők.

-

DR .

Éjszaka ürítenek

Kapcsolódó hír, hogy a közlekedés tehermentesítése érdekében a GYHG október 5-től éjszakai műszakban történő hulladékgyűjtésre állt át. Az ürítésre szánt kukákat a járatnapon
19 óráig kell a házak elé kihelyezni (emlékeztetőül: a barnafedeles komposztos kukák esetén a kunszigeti járatnap szombat, a fekete, „maradékos” kukáknál pedig minden második
csütörtök). Az esti ürítés a sárgafedeles szelektív kukákra is
vonatkozik.
Az ürítést a szolgáltató este 8 és reggel 6 között végzi el.

Fakivágás csak szabályosan!

A NTAL PÉTER -

Az elmúlt időszakban több olyan eset is előfordult, hogy
közterületre telepített fás szárú növény szabálytalan kivágására került sor.

A közterületen lévő fás szárú növény
kivágását a fás szárú növény helye
szerint illetékes jegyző engedélyezi.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.)
Kormányrendelet szabályai vonatkoznak a fás szárú növények
közterületi telepítésére, fenntartására és kivágására, pótlására
egyaránt.
Az elmúlt időszakra vonatkozóan településünk vezetésének
az a tapasztalata, hogy elfordult több olyan eset, hogy közterületre telepített fás szárú növény kivágására szabálytalan módon került sor. Az ilyen esetek elszaporodásának és további
előfordulásának megelőzése céljából az alábbiakra hívom fel az
önök figyelmét.
A fenti rendelet szerint közterület az az állami vagy helyi
önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
Ennek megfelelően az ilyen területen telepített fás szárú növény kivágása csak a rendelet szabályainak betartásával lehet
szabályos.
Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.

Az engedély kiadására irányuló kérelem a fenti rendelet 2.
melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A formanyomtatvány hivatalunk
honlapjáról (dkoh.hu/docs/show/202) letölthető.
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1
éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben
történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3
éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást.
A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény
nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.
A fentieket összefoglalva tehát felhívom az önök figyelmét
arra, hogy közterületen álló fás szárú növényt csak a jegyző engedélyével lehet kivágni úgy, hogy a kivágásra irányuló kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a kivágott növény pótlására hol és milyen fajú növény telepítésével kerül sor.
Tisztelettel kérem a település lakosságától a fentiek a pontos
és maradéktalan betartását.
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Misék újra a templomban

Tavasszal elkezdődött a kunszigeti Szent Lőrinc rk. templom belső
felújítása. Miután a jogszabályok megengedték, hogy újra jelen legyenek
a hívek a szentmiséken, a szertartások helye – amíg az időjárás is
kedvezően alakult – a Győri úti Szent Antal kápolna volt, októbertől
pedig a kultúrház. November elején „költöztek vissza” a szentmisék
a templomba. Alsó képünk az október 3-i szentmisén készült a
kultúrházban. Fotók: B. N.

2020. 3-4. SZʝM

Elkezdődött a Szent Antal
kápolna felújítása

Egy évvel ezelőtt számoltunk be lapunkban arról, hogy önkormányzatunk
7,2 millió forintos támogatást nyert a Szent Antal kápolna fejlesztésére.
A munkák megkezdődtek, amely során felújítják a lábazatot, az oltárt, a
világítást és harangláb is készül. Fotó: B. N.

Különleges karácsonyvárás a bölcsődében

- T ÓTHNÉ S ZALAI VERONIKA -

Idén tizedszer, de utoljára állítjuk fel karácsonyfánkat a
Manóvár Családi Bölcsődében.
Az első gyertyagyújtással kezdetét vette az adventi várakozás öröme.
Kisgyermekeink adventi naptára telis-tele lett édes apróságokkal, melyet ezúton szeretnék megköszönni a kedves szülőknek. Ahogy az adventi naptárunkon ürülnek a zsebek, úgy
közeleg karácsony ideje, melyet a bölcsődés kisgyermekekkel
rendhagyó módon tortával fogunk ünnepelni. Idén utoljára állítjuk fel karácsonyfánkat a Manóvár Családi Bölcsődében, melyet 10 éve csodálnak az apró szempárok.
Öröm mindnyájunknak, hogy jövőre új időszak kezdődik
és jövőre már a kétcsoportos Tündérkert Bölcsődében fogunk
ünnepelni, ugyanakkor szívmelengető visszagondolnunk a
családi bölcsődénkben eltöltött több, mint tíz évünkre. Kis létszámunkkal valóban családias jellege volt a Manóvárnak, de falunk gyarapodása szükségessé tette az új bölcsőde megépítését.
December 4-én bekopogott hozzánk a Mikulás a kicsik nagy
örömére. Ha a személyes találkozás el is maradt a Mikulással,

azért vidám énekszóval köszönték meg a bölcsődések az ajándékcsomagokat, melyeket itt hagyott nekik.
Csoportszobánk is ünneplőbe öltözött, mely a közös karácsonyi mondókák és énekek tanulásával segíti az ünnepre való
hangolódást. A naponta végzett tevékenységformák, mint a
rajzolás, meseolvasás és zenehallgatás által a kisgyermekeink
fontos érzelmi élményekkel gazdagodnak, melyekkel szintén
az ünnepre készülődünk.
A 2020-as év sajnos átírta az eddigi életünket. Olyan szabályok betartására kell figyelnünk a koronavírus (COVID-19) miatt, amelyek eddig eszünkbe sem jutottak. Ma sajnos egy ölelés
is „veszélyes” lehet, távolságot és maszkot kell hordanunk a
szeretet ünnepén is. Bölcsődénkben is maximálisan betartjuk a
fertőtlenítésre vonatkozó előírásokat, a kicsiknek pedig tanítjuk
az alapvető higiénés szabályokat.
Végezetül köszönetemet szeretném kifejezni Kunsziget
Község Önkormányzatának az egész évben nyújtott támogatásáért, segítőkészségéért.
Áldott karácsonyt és egészségben gazdag, békés, boldog új
esztendőt kívánok a Manóvár Családi Bölcsőde dolgozói nevében falunk lakosainak!
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Nevet kaptak a kunszigeti Tündérvár Óvoda csoportjai
- F RANK GYULÁNÉ Az előző óvodai nevelési év lezárását (mint az élet egyéb
területén szinte mindent) felülírta a „vírushelyzet”. Elköszönő,
iskolát kezdő gyermekeinktől igyekeztünk méltóképpen elbúcsúzni, hogy utolsó emlékükként egy közös, vidám, bolondos
délután jusson majd eszükbe, mikor visszagondolnak az óvodára.
Az új nevelési évnek
bizakodva,
ugyanakkor izgatottan kezdtünk
neki. Bizakodásra adott
okot, hogy az előző évi
„szűkösebb”
dolgozói
létszám után, végre ismét
megfelelő létszámmal fogadhattuk a gyermekeket. Óvodánk dolgozói
jelenleg Farkas Ferencné,
Szabóné Sánta Annamária,
Tóthné Balogh Nikolett,
Tubáné Horváth Erika, Losonczi Dorottya, s jómagam óvónők, Szili-Brányi
Karolina és Tilinger Edina
pedagógiai asszisztensek,
valamint Mezeiné Sipos
Szilvia és Vargáné Frank
Tünde dajka nénik. Jelentős változás óvodánk
életében, hogy Farkas Ferencné Teca óvónéni 24
év intézményvezetőként,
s még több óvónéniként
eltöltött dolgos év után jól
megérdemelt nyugdíjas
éveire készül, s megbízott
vezetőként én igyekszem
a nyomdokaiba lépni.
Szeptemberben
sok
új kisgyermek érkezett
hozzánk egyszerre, akik
között voltak óvodát kezdő beszoktatós kiscsoportosok, más településekről
hozzánk járó gyermekek,
illetve Kunszigetre költöző családok gyermekei is.
A vírushelyzetre való
tekintettel egy hét türelmi idő állt rendelkezésre, míg újonnan érkező
gyermekeinket
szüleik
bekísérhették, bejöhettek
értük (természetesen a
megfelelő védőintézkedések betartása mellett),
azóta már csak „beveszszük” illetve „kiadjuk” a
gyermekeket.
Nagyon büszke vagyok minden érintettre: a gyermekekre
(legfőképpen a kicsikre, akik egy hét után pityergés nélkül, sőt
mosolyogva érkeztek), a szülőkre, s természetesen kollégáimra

is, mert úgy gondolom mindenki nagyszerűen alkalmazkodott
a megváltozott körülményekhez.
Változást jelent óvodánk életében, hogy csoportjaink neveket kaptak. A „Katica” csoportba jelenleg 24 kiscsoportos korú
gyermek jár (ám hamarosan tovább bővül ez a létszám, hiszen
újabb gyermekek érkezését várjuk). A „Mókus” csoportba
(mely vegyes csoport), illetve a „Süni” csoportba szintén 24-24
kisgyermek jár.
Az egyre jobban terjedő vírus következményeit óvodánk sem kerülhette
el, a Süni csoportosok egy
időre karanténba kerültek. Bízunk benne, hogy
ennyivel „megúsztuk”,
s hogy heti teszteléseink
eredménye továbbra is
negatív lesz. Garantálni
persze semmit nem lehet,
mint ahogy ellene tenni
sem.
A pandémiás helyzet
ellenére igyekszünk a
hozzánk járó óvodások
mindennapjait a szokásos módon megszervezni, hogy minél kevésbé
érezzék annak negatív
hatásait. Nyilván lemondásokkal is jár ez az időszak, hiszen elmaradt az
őszi úszótanfolyam, a tervezett „színházi” előadás
és a karácsonyi fotózás is.
Az oviba ugyan nem
jöhetett be, de azért a
Mikulás
meglátogatott
bennünket, s a bejáratnál
hagyta az ajándékcsomagokat, ránk bízva annak
kiosztását! A gyerekek
lelkesen integettek neki
a bejárat ablakain keresztül.
Ezúton
szeretném
megköszönni Kunsziget
Község Önkormányzatának, Saru Zsoltnak, valamint Banga Richárdnak a
közreműködést, hogy a
gyermekeknek a körülmények ellenére is emlékezetessé tették ezt a
napot!
Az év utolsó hónapjában csoportjaink verses,
dalos
összeállításokkal
hangolódnak, készülődnek karácsony ünnepére,
melyet szintén rendhagyó módon nem élőben, hanem felvételről tekinthetnek majd meg a szülők.
A magam, s az óvoda dolgozói nevében is jó egészséget, békés, meghitt ünnepeket kívánok mindenkinek!
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A diákok birtokba vették a megszépült udvart
-

KUNSZIGETISKOLA . HU

-

Júliusban ünnepélyes keretek között adták át a többfunkciós
sportudvart.
Dr. Nagy István agrárminiszter köszöntőjében elmondta,
hogy nagy öröm számára, hogy a számtana sport-tevékenységnek helyet adó közösségi tér kapunk belül olyan kis kertek,
magaságyások is fogadják a gyerekeket, ahol az iskolaidőn túl
is, szinte észrevétlenül gyarapíthatják tudásukat, s ápolhatják
a növényeket. Úgy tanulhatnak, szerezhetnek újabb és újabb
információt a környezetismeretről, biológiáról, hogy közben
önfeledten játszanak.
Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke szerint minden fejlesztés, ami Kunszigeten megvalósul csak olyan úton lehetséges, ha összefogással, közös munkával tesznek érte. “Ha egy gyermek ilyen igényes környezetben
tud felnőni, akkor az az egész életére kihatással lesz” – mondta
ünnepi beszédében Horváth Gyula, a Pannónia Kincse Leader
Egyesület elnöke. A hivatalos köszöntők után a Kunszigeti Két

Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI diákjai nagy örömmel
vették birtokba az új közösségi teret, ahol egy táncprodukciót is
bemutattak a jelenlévők számára.

Beszámoló érzékenyítő foglalkozásról

A diákok eljátszották, hogy mit kell csinálni, ha egy vak emberrel találkoznak, és megtanulták, hogyan kell vezetni egy vak
vagy gyengénlátó embert, aki el szeretne jutni valahova.
A vendégek, akik a foglalkozást tartották, maguk is látássérültek és gyengénlátók
voltak. Meséltek a mindennapjaikról és picit az
életükbe is betekinthettünk. Elmondták, hogy
ők is teljes értékű életet
élnek, és nagyon jó példával szolgáltak a gyerekek
felé, hogy soha nem szabad feladni semmit.
A jövőben szeretnék
még ilyen foglalkozást
behozni az iskolába, de
akár iskola szinten, hogy
a felsőbb évesek is megismerhessék a sérültek
világát.

Szakmai elismerés a Dobókockáknak

Színjátszósaink most a Kővé vált birodalom című népmesét dolgozták fel a saját kreatív módjukon, ahogyan tették ezt
a díjazott Csillagszemű juhász történetével is. A szakmai zsűritől roppant nagy elismerést kaptunk, nagyobbat, mint eddig
bármikor. Főként a gyerekek természetességét emelték ki, ahogyan játékosan és örömmel tudnak létezni színpadon.
Sajnos a szigorítások miatt az országos
rendezvényre nem került sor, pedig szívesen
mentünk volna. Reméljük, hogy jövőre már kipróbálhatjuk magunkat
azon a szinten is. Készen állunk rá. Addig
is dolgozunk és persze
játszunk.

Szeptember elején (még a jó időben, a szabad levegőn) első,
második, harmadik és negyedik osztályos gyerekeknek érzékenyítő foglalkozást szerveztünk az iskolában.
Megismerkedtek a fehér bottal, a vakok életébe kicsit betekintést nyerhettek, és kipróbálhatták
a közlekedést fehér bottal, bekötött szemmel.
Vakvezető kutyával is
találkoztak, és megtudták, hogy az ilyen kutyákat csak akkor szabad
simogatni, ha nincs rajta
a hám, mert ha van rajta,
akkor dolgozik.
A gyerekek tesztet
töltöttek ki a vakságról,
a legügyesebbek matricát
kaptak.
Iskolánk színjátszó csoportja, a Kunszigeti Dobókockák október 20-án részt vett a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulóján, mely Győrben a Vaskakas
Bábszínházban került megrendezésre. A csapat nagy részének
nem volt ismeretlen a színjátszó találkozós helyzet, hiszen az
előző években már
arany minősítést és különdíjakat is szereztek.
Idén a járványhelyzetből adódó nehézségek és bizonytalanságok miatt nem osztották
ki a jutalmakat, de ezen
események célja ennél
egyébként is fontosabb,
hiszen a közösségi élményt és a színpadi játék örömét helyezi mindig előtérbe.

SZABÓ GERGELY,
TANSZAKVEZETŐ
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Őszi sportnap

is. Szerencsére az idő idén is nekünk kedvezett, gyönyörű napsütés és szinte nyárias meleg kísérte utunkat, ezért a torna teljesítése után a bátraknak még fürödni is volt alkalmuk a Duna
vizében. A program remek hangulatban és sok mozgással,
sportolással telt. A nap végére mindenki kellemesen elfáradva
tért haza.

Bolyai Matematika Csapatverseny

helyezést, az ötödikesek (Antal Dóra, Kungl Anna, Lévai Lili és
Vogl Réka; felkészítő: Varga Péterné Krisztina, Kozicz László) 3.
helyezést, a nyolcadikosok (Gessner Mandy, Losonczi Míra, Borbély Dominik Péter és Kovács Levente;
felkészítő: Kozicz László) megyei 2.
helyezést értek el.
Az ötödikesek 34 csapat közül
érték el a harmadik helyet, 16 olyan
csapatot is megelőzve, akik nyolcosztályos gimnáziumból kerültek
ki.
A nyolcadikosok 18 általános
iskolai csapattal álltak versenyben,
de külön kategóriában szerepeltek
a gimnáziumoktól. Viszont velük
is (Kazinczy, Révai, Péterffy, Apor
stb.) állták az összehasonlítást, a legjobb hatba bekerültek volna a gimnáziumi kategóriában is! Ez azért
örömteli, mert itt már a hozzáadott
érték jelentős a gimnáziumokban (és
nálunk is). Lehet eredményt elérni
azokkal a diákokkal, akik „hagyják
magukat”...
Az ilyen sikerek mindig sarkallnak bennünket a további eredményes munkára.

Iskolánk hagyományaihoz híven idén is megtartotta őszi
sportnapját szeptember 14-én. Ez alkalommal a felső tagozatos
diákok kerékpárral tekertek a győri Püspökerdőig, ahol bejárták az erdőben kialakított tornapályát és teljesítették a pályára
telepített állomásokon a különböző gimnasztikai gyakorlatokat
A vírus nem állította le az oktatást, így a tehetséggondozást
sem. Többek között matematika versenyeken is részt veszünk.
Ehhez, mivel ezek nevezési díjasok, általában szükség van a szülők áldozatvállalására is. Komoly odafigyelés kell
a napi munka mellett számon tartani,
mikor, melyikre kell nevezni, mikor
kell felkészülni, és mikor rendezik/
rendezzük magát a versenyt. Előnyben részesítjük azokat, amiket helyben
írhatunk. Az utóbbi időben - érthető
módon - több versennyel is áttértek az
online változatra.
Legutóbb a Bolyai Matematika
Csapatversenyben büszkélkedhettünk
sikerrel, amelyet november 13-án tartottunk. Helyben „írták” a gyerekek,
interneten keresztül kellett elküldeniük a válaszokat, 60 perc állt a rendelkezésükre. A feleletválasztós feladatokban a matematikai képességeiken
kívül az összedolgozási és döntési képességeikre is szükségük volt.
A díjazott kunszigeti csapatok: a
negyedikesek (Varga Viktória, Bugár
Benett, Kasznár Olivér és Tóth Bendegúz;
felkészítő: Péntek Renáta) megyei 4.

Angol Projektnap

2020. december 12-én az áthelyezett munkanapon angol projektnapot szerveztünk, ahogy azt
a tanév elején beterveztük munkatervünkbe. Két
Tanítási Nyelvű Iskolánkban a tanulók már első
osztályos koruk óta intenzíven, heti több órában
tanulják az angol nyelvet, így minden évfolyam
csatlakozni tudott a programhoz.
A projektnapra előre készültünk, az alsó tagozatos kis diákjaink rövid előadásokkal, a felsősök
pedig projekteket készítettek elő az angol nyelvterületek szokásai, ott élő vagy élt híres emberek,
tudósok- és az ünnepek közeledte apropóján ezen területek karácsonyi szokásai témáiban. Az
előkészületek elsősorban az angol nyelvet tanító
kollégák és az osztályfőnökök közreműködésével
történt, de a többi kollégától is sok segítséget érkezett.
A délelőtt folyamán az alsós osztályok bemutatták egymásnak és a felsősöknek kis műsoraikat,
a jelen helyzetre való tekintettel osztályonként
vándorolva, ezen kívül angol nyelvi feladatokat
oldottak meg a nap további részében.
A felsősök a projekt elkészülte után filmeket
néztek meg angol nyelven illetve angolul feliratozva, majd megbeszélték a látottakat.
A gyerekek és tanáraik is lelkesen és kreatívan
vettek részt az eseményen, boldogan mutatták
meg a többieknek munkájuk gyümölcsét.

KOZICZ LÁSZLÓ, SZAKTANÁR
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Digitális oktatásban a kunszigeti középiskolások
- S ZALAI A NNA -

November 9-én kaptuk a hírt, hogy a
középiskolások online oktatásra állnak át
november 11-től. Úgy gondolom, ez mind
a tanárok és mind a diákok munkáját újra
megnehezítette, akárcsak tavasszal. Ismét
pillanatok alatt kellett átállnunk online
oktatásra.
Sokan éreztük, hogy újra jön a bezártság és
a félelem, ismét el kell búcsúzni egy időre az
osztálytársaktól, barátoktól. Azt pedig, hogy ez
meddig fog tartani, azt senki nem tudja, pedig
már jó lenne, ha minden visszatérne a régi kerékvágásba.
Kunszigeti középiskolások körében anonim
felmérést végeztem öt kérdésben, ezen tizenhatan vettek részt.
A kérdésekből jól látható, hogy a többség
inkább az iskolában szeret tanulni, ott
nyilván mások a feltételek is. Az internet
minőségét és az elektronikai eszközök
működésének a megkérdezettek jónak ítélik meg falunkban.
Maruzsa Zoltán államtitkár bejelentése alapján a középiskolások január 11-én
visszatérhetnek az iskolákba. A tavaszi
három hónapból talán mindenki tanult,
rutinosabbak lettünk, de így sem könnyű
egyedül, az online térben tanulni.
Három diákot arról kérdeztem, hogy
mit gondolnak az online oktatásról, és
hogyan haladnak így a tanulmányaikkal. Tóth Roland a győri Pattantyús-iskola
végzőse, Varga Petra a győri Révai Miklós
Gimnázium tanulója, Tóth Dániel pedig
jedlikes diák.
Roland, mint végzős diák, hogy éled
meg a digitális oktatást?
T.R.: Az összes szakmai iskolai végzősök nevében elmondhatom, hogy a mi
helyzetünk a legnehezebb ebben az időszakban. Én a PÁGISZ-ba töltöm már a
negyedik évem és jövő májusba érettségizem 24 „sorstársammal” együtt. Jelenleg a
rendes órarend szerinti órákban folyik az
oktatásunk, de sajnos így is nagyon érződik a különbség. Nagyon sok mindenben
magunkra vagyunk utalva, és számos
határidőt be kell tartanunk, amit nem is
mindig sikerül. Az órák sem egészen úgy
folynak, ahogy az iskolai keretek között
szoktak, hiszen néha elszáll az internet,
vagy az oktatási platform (ez nálunk a
Microsoft Teams) összeomlása állítja meg
az óra menetét. Mindegyikünk panaszkodik is ezért, de hasztalanul. De muszáj
kitartanunk ebben az oktatási formában,
amíg csak lehet.
A szakképzés milyen formában történik ilyenkor?
T.R.: A szakképzéssel sajnos szintén

hadban állunk. Miután leérettségiztünk, utána
aki akar, maradhat ötödéven automatikai technikusira, vagy akiknek kicsit máshogy alakul
az élete, az elmegy egyetemre. A gyakorlat is
elektronikusan folyik, ami egyenesen borzalmas, mert pont azt nem kapjuk meg belőle, ami
a nevében is benne van, és az egyik legfontosabb
dolog egy szakmában: a gyakorlatot. Ebből meg
jönne a tapasztalatszerzés, ami a másik fő része
a dolognak, de az meg gyakorlat híján nem tud
megvalósulni. Szóval az ötödév évi gyakorlati
vizsga is kemény akadály lesz, hiszen annak komoly gyakorlati része is van. Én nem tudok mást
mondani, ki kell tartanunk, amíg csak lehet, és
nem szabad engednünk, hogy egy ilyen nehéz
helyzet romba döntse a jövőnket.
Petra, számodra most, 11. osztályban jöttek
be a fakultációk. Nehezebb így ezeket a pluszokat tanulni?
V.P.: A Révai Miklós Gimnáziumban
tanulok immáron harmadik éve biológia-kémia szakon. Fakultációnak is ezt
a két tantárgyat választottam, amiről elmondható, hogy alapjáraton is elég nehéz
az elsajátításuk. Sajnos az online oktatás
ezt még jobban megnehezítette. Szerencsére mindkét esetben meg van tartva az
online óra, de így lassabban haladunk. A
kémiai számításokat is nehezebb megérteni, bár a tanárnő próbál minél érthetőbben
magyarázni.
Az iskolátokba mennyire veszik komolyan az online tanulást?
V.P.: Összességében a többi tananyag
is viszonylag jól le van adva. Van, ahol
az online óra keretein belül, akár egy
hanganyag elküldésével vagy csak az
önállóan feldolgozandó lecke leírásával.
Utóbbi sajnos egyes tantárgyak esetében
nem a legszerencsésebb megoldás.
Dani, milyen szakot tanulsz a
szakgimnáziumban és milyen képzést
fog ez adni neked?
T.D.: Én a Jedlikbe járok. A tavalyi
évem nyelvi év volt, informatika szakon
vagyok, ez rendszer- és alkalmazásüzemeltető és tesztelő képzés lesz majd
ötödéven, addig mindenki nagyjából
ugyan azt tanulja.
Hány óraszámban tanulod a szaktantárgyakat?
T.D.: Kilenc informatika órám van egy
héten, ebben van programozás, informatikai alapok, és informatika.
Mennyivel nehezebb online tanulni
ezt a szakot?
T.D.: Szerintem iskolában sokkal egyszerűbb, mert minden óra meg van tartva
és sokkal többet tudunk ott haladni, online pedig jóval kevesebb óra van megtartva. A többi tananyagot egyedül kell
feldolgoznunk.

2020. 3-4. SZʝM

KUNSZIGETI HˁRMOND˖

11. OLDAL

Újabb aktív évet zárt a KIÉF

- J AGADICS Á RMIN -

A nyár sem telt eseménymentesen, a Kunszigeti Ifjúsági
Érdekegyeztető Fórum harmadszor rendezte meg amatőr kispályás labdarúgó bajnokságát. A kunszigeti csapatok idén lecsúsztak a dobogóról, ráadásul a járványhelyzet miatt nem is
lesz idén már lehetőség a visszavágásra.
Augusztusban pattant ki a fejünkből, hogy szabadulószobát
szeretnénk Kunszigeten. Négyen, négy nap alatt találtuk ki és
építettük meg a Vasajtón túlra keresztelt pályánkat és annak
vezérlő szobáját, aminek a kunszigeti iskola épületének alagsora adott otthont pár napra. A Vasajtón túlról nem sokan tértek vissza. Összesen 14 csapat tette próbára képességeit, egy
földalatti szobában, ahol a füst és a gyenge fény miatt látni is
alig lehetett. Fájó szívvel pakoltuk el a kellékeinket. Ez a pincehelyiség pár nap alatt
második otthonunkká vált.
A Vasajtó bezárult, a füst
felszállt és a pincében ismét
csend lett.
A nyár folyamán rengeteg társasjátékot vásároltunk, általában a kultúrházban gyűltünk össze játszani
és észre sem vettük, hogy
ránk esteledett. A bombahatástalanítástól elkezdve
a nyomozáson és a területfoglaláson át egészen a
hajótörött túlélésig minden
megtalálható már nálunk.
Szeptember elején elkészült a honlapunk, amit a
kief.hu webcímen lehet elérni. Sok információ található a fórum
múltjáról, jelenéről és a jövőjéről egyaránt. Szintén szeptemberben az önkormányzattal együtt elindítottuk a ,,Két keréken –
Kunszigeten” nevezetű Facebook csoportot. Továbbra is várjuk
azokat, akik szívesen pattannak a nyeregre és ismerik meg környezetüket két keréken.

A járvány erősödésekor lecsökkentettük a találkozásaink
számát, így szombat esténként a maffia társasjátékunk alternatívájaként egy hasonló, kommunikációra épülő videójátékot
játszottunk közösen otthonról.
Októberben egy 3D-nyomtató érkezett pár hétre a kultúrházba, megismerkedhettünk ezzel a technológiával, és saját
akár egyedileg készített figurákat, kulcstartókat nyomtathattunk magunknak. Az utolsó napokon a társasjátékainkhoz
nyomtattunk plusz alkatrészeket, bővítőket. Részt vettünk a
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület által szervezett őszi virágültetésen is.
November végén online versmondó versenyt hirdettünk a
Facebook és Instagram oldalunkon. Ady Endre 143 éve született Érmindszenten, így kapta az ADY 143 elnevezést a verseny. A felhívásra egy Ady-vers előadásának videófelvételével
lehet jelentkezni. A felvételt
2021. január 4-ig várjuk Facebook oldalunkon, vagy a
vers@kief.hu email címen!
További részleteket a Facebook-oldalunkon lehet
olvasni.
Az idén is segítségünket
kérte a Mikulás, mi pedig
örömmel segítettünk neki,
hogy minden gyerekhez
eljusson az ajándéka. Ahogyan húsvétra és anyák
napjára, karácsonyra is készülünk egy kis videóval.
Jövőre nézve még rengeteg tervünk van, többek
között a versenyeink folytatása, krajcárlicit, szabadulószoba, de szervezés alatt áll egy
hobbi robotprogramozó szakkör is. Köszönjük mindenkinek,
aki valamilyen formában részt vett a mi munkásságunkban!
A Kunszigeti Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum nevében mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!
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Kisboldogasszony napi búcsú Máriakálnokon
- A NGYAL MÓNIKA -

Idén, szeptember 13-án vasárnap immár kilencedik alkalommal szerveztünk csoportos
zarándoklatot
Máriakálnokra.
A Szigetköz legismertebb Mária
kegyhelyére már a XVI. századtól zarándokoltak a hívek. Hivatalos búcsúkiváltságait 1874-ben,
IX. Pius pápától nyerte el.
Huszonketten
gyalogosan,
tízen kerékpárral és nagyon sokan gépkocsikkal indultunk,
hogy tiszteletünket fejezhessük
ki a Szűzanyánál. Ezúton is külön köszönjük az önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a falubuszokat. Nagy
öröm volt mindenkinek, hogy a
kálnoki plébános – Kapui Jenő
atya – külön üdvözölte a több
mint 60 fős, Kunszigetről érkezett csoportot. A szentmisét
Böcskei Győző a győri Nagyboldogasszony-székesegyház
plébánosa celebrálta és a prédikációban buzdította a híveket. A
szentmise befejező áldása után
mindannyian testileg fáradtan,
de lelkileg annál jobban feltöltődve köszöntünk el a helyiektől
bízva abban, hogy jövőre újra
együtt ünnepelhetünk.

Függöny, ami megszólít
Építkezel? Felújítasz? A munkálatok végére érve eszedbe jut, hogy karnis és
függöny is kellene? Megdobban a szíved a színek harmóniája láttán, de nem tudod, hogyan valósítsd meg? Vagy csak szeretnéd az otthonod hangulatát feldobni
egy jól megválasztott új függönnyel, kiegészítővel (dekorral, díszpárnával, egyedi
ágytakaróval, asztalterítővel)? A függöny nem csak az ablakodat, a lakásodat is öltözteti, ráadásul a hangulatodat is befolyásolja a tudatos választás eredményeképpen. Ezért, ha elegendő energiát fordítunk a minden részletre kiterjedő felmérésre,
garantált a jó végeredmény.
Közel húsz éves függönyözési, lakberendezési tapasztalattal vállalom családi
házak, lakások közületek függönyözési munkálatait. Válasszuk ki közösen minőségi kollekciómból a számodra megfelelőt, otthonod funkciójához, stílusához igazítva!

Helyszíni felmérés, tanácsadás, kivitelezés.
Hívj vagy írj, és otthonodba viszem a megoldást!

Szalainé Szilvia 06/70/608-95-81
szalaisandorne39@gmail.com
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A Mikulás idén sem feledkezett meg a kunszigeti gyerekekről
- K OPACSEK A NTALNÉ A járványhelyzet miatt nem maradt el a Mikulás kunszigeti
látogatása, ám idén mindenkinek figyelnie kellett a távolságtartásra. December 5-én délután és kora este indult útnak a Mikulás segítőivel (Jagadics Ármin, Kopacsek Balázs, Ramm Regina,
Szalai Adrián, Szalai Anna, Tánczos Kata és Varga Petra) Saru Dániel, valamint Varga Gábor és Varga Péter fogatain.
A falu minden 14 év alatti gyermeke ajándékcsomagot kapott a házak elé kikészített csizmákba. A csomagba került egyegy, a kunszigeti gyerekek rajzaiból készített képeslap is.
Köszönjük a gyerekek nevében is mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és egyesületeknek, akik támogatatták kezdeményezésünket!

Nyílnak az adventi ablakok Kunszigeten!

- K UNSZIGETI F ALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET -

Játékot a falu minden lakója számára. Naponta kinyílik egy
ablak, amit egy kora esti séta alkalmával érdemes megkeresni.
Kunsziget legfiatalabb utcájában december első napja óta
látható egy „Advent”-felirat, ami az első gyertya meggyújtását
jelképezi.
Azóta pedig - akárcsak egy adventi naptárban - minden nap
kinyílik egy-egy újabb ablak valahol a faluban. Kunsziget Face-

book-oldalán december 1-től karácsonyig minden nap jelezzük,
hogy a falu melyik részén érdemes keresni az aznapi ablakot.
Akik pedig részt vennének játékban, azoknak nincs más dolga, mint hogy tegyenek ki egy-egy, az ablaknál készült szelfit
a bejegyzésekhez! Kunszigeti karácsonyi ajándékcsomagokat
sorsolunk ki december 22-én az addig beküldött posztolók közül (az ablakok még 23-án és 24-én is nyílnak, de a játékban már
nem szerepelnek). Még a karácsony előtti utolsó napokban is
érdemes bekapcsolódni a játékba!
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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; 13.30; 14.32;
15.02; 15.37; 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. Vasárnap 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; 13.00; 14.00; 14.30;
15.05; 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
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 12:30tól 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 óráig,
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
tanácsadás 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
munkaszüneti napokon reggel 7 órától másnap
reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki utca 29. sz.
alatt. Telefon: (96) 542-043.
SZENT LŐRINC RK. TEMPLOM
Petőfi tér
Szentmisék péntekenként 18 órakor a Szent
Lőrinc rk. templomban. otteveny.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: (20) 44-11-239.
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 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA
Petőfi tér 12.
Telefon.: (20) 262-5122. www.kunszigetiskola.hu
HULLADÉKUDVAR
Öttevény, a focipálya mellett - nyitva január
5-től keddenként 12-16, szombatonként 12:30-16
óráig.
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Anyakönyvi hírek
Születés:

Házasságkötés:

SZABÓ DORKA
2020. 06. 17.
anyja neve: Szalai Fanni

BEKE VIVIEN ÉS SZALAI HENRIK IMRE
2020.07.11.

NAGY RÓZA
2020. 07. 16.
anyja neve: Szabó Krisztina

KOVÁCS KRISZTINA ÉS FAZEKAS PÉTER
2020.08.01.

VIRÁG MÁTÉ
2020. 08. 23.
anyja neve: Szabó Viktória

SZALAI VIKTÓRIA ÉS SIMON GÉZA
2020.08.08.
KARSAI RENÁTA ÉS FINTA ISTVÁN
2020.08.15.

JURSICS ÁBEL
2020. 08. 24.
anyja neve: Ámont Henriett

MAJOR ÉVA ÉS BIRÓ ZSOLT
2020.08.29.

STOLLER MARCELL
2020. 08. 25.
anyja neve: Szilbek Laura

WELLER SZANDRA ÉS RIZSÁK ZOLTÁN
2020.09.05.
KATONA MÓNIKA ÉS VIRÁG ZOLTÁN
2020.09.26.

KISS MILÁN
2020. 09. 16.
anyja neve: Nagy Nikoletta

KISBAKONYI DZSENIFER ÉS NAGY GÁBOR
2020.09.26.

STROBLI DOROTTYA
2020. 09. 27.
anyja neve: Mészáros Judit

HÓDOSI ESZTER ÉS HORVÁTH CSABA
2020.11.28.

LADISZLAIDESZ VINCE
2020. 12. 07.
anyja neve: Nosza Nikolett

ORSÓS TÍMEA ÉS NÉMETH CSABA
2020.12.04.

Haláleset:

NAGY LUKÁCSNÉ
sz. Lép Rozália
2020.10.17.

NOVITS NÁNDORNÉ
sz. Varga Aranka
2020.07.02.

BIRÓ ANDRÁS
2020.11.19.

KOVÁCS LAJOS
2020.07.12.
FRANK ANTALNÉ
sz. Fekete Mária Magdolna
2020.07.24.
VIRÁG IMRE
2020.08.29.

PABLÉNYI ÉVA ANNA
2020.11.21.
SZENCZI JÓZSEFNÉ
sz. Bognár Erzsébet
2020.11.23.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, osztálytársaknak,
sporttársaknak, szomszédoknak, utcabelieknek, a falu lakóinak, akik bármilyen módon lerótták tiszteletüket szeretett férjem, édesapánk, testvérem,

VIRÁG IMRE

búcsúztatása alkalmával. Külön köszönjük dr. Póda István doktor úrnak, hogy a bajban mindig számíthattunk rá, Lendvai Ivánné polgármester asszonynak mindenre
kiterjedő segítségnyújtásáért, Katinak és Emőkének az ápolásért, Winkler Zsolt atyának a szép és vigasztaló búcsúztatásért, amellyel körbeölelte szerettünk életét. Drága
emléke szívünkben örökké él.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Teke: kunszigetiek
a tabellák élén
- B ÁBICS NORBERT -

A tekebajnokságokat is sújtják a koronavírus miatti intézkedések, de amíg
játszhattak a csapatok, addig remekelt a
Kunsziget és az Ad Flexum is.

Győri területi bajnokság

Foci: hatodik hely félidőben

- B ÁBICS NORBERT -

A fiatalok még a megyei II. osztályú
csapatunknál is jobban szerepelnek a
bajnokságban.

Megyei II. o.

Csapatunk kerete a nyáron két játékossal bővült, Babics Zsolt Koroncóról,
Ladiaszlaidesz Péter pedig Győrújbarátról
igazolt Kunszigetre. A 25 év alatti játékosok fokozatosan alapemberré váltak a
csapatban.
Az első fordulóban hazai pályán a
Dunaszegtől 4-3-as vereséget szenvedtünk, mindhárom gólunkat Molnár Balázs szerezte. A Keleti csoportba visszatérő Enese ellen idegenben a 91. percben
tudtunk csak egyenlíteni (Molnár Norbert
góljával). A harmadik fordulóban sikerült először nyernünk, Stankovics Tamás és Molnár B. góljaival 2-1-re vertük
Bőnyt. A korábban rendre a bajnoki címre is esélyes Győrújbarátot is sikerült legyőzünk 2-1-re Novák Péter és Nagy Dániel góljaival. A sereghajtó Győrasszonyfát
ugyancsak 2-1-re tudtuk legyőzni (Nagy
Levente és Szalai Henrik találataival), így
öt forduló után csapatunk a 3. helyre ugrott előre a tabellán.
Az idén remeklő Téti Sokoró 3-2-re
nyert Kunszigeten (ismét Nagy L. és Szalai H. szerezték a góljainkat), majd két
héttel később ismét kikaptunk hazai pályán a bajnokságot hibátlan teljesítménynyel vezető Koroncótól ugyancsak 3-2-re
(Krausz Csaba és Molnár N. a gólszerzők).
Közben idegenben nyertünk Győrújfalun
3-1-re (Krausz, Szalai és Nagy D. góljaival). Kajárpécen sajnos simán, 3-0-ra
kikaptunk, majd az idén gyengélkedő
Dunaszentpál épp ellenünk rázta meg
magát, és vitt haza egy pontot Kunszi-

getről (góljainkat Nagy L. és Molnár B.
szerezték). Győrzámolyon is 2-2-vel ért
véget a bajnoki, Szalai H. és Nagy L.
góljaira a második félidőben két góllal
válaszoltak a hazaiak. Két utolsó őszi
meccsünket megnyertük, a Rábapatonát
5-0-ra (Babics duplázott, Nagy D., Nagy
L. és Molnár B. is betalált), Börcsöt pedig
idegenben 4-1-re vertük (Babics két gólja
mellett Nagy D. és Tilai Ákos tudott gólt
szerezni).
Többnyire meggyőző játékkal csapatunk a 6. helyen áll az őszi szezon végén,
a 3. helyen álló bőnyiek csak 3 ponttal
előznek meg bennünket.

U19-es csapat

Csapatunk a 2. helyen áll az őszi szezon végén (bár a mögöttünk álló csapatok közül háromnak is van elmaradt
mérkőzése).
Első két meccsünket megnyertük
még augusztusban. A szeptember nem
sikerült ilyen jól, hazai pályán kikaptunk Győrújbaráttól és Téttől is, Győraszszonyfán viszont sikerült nyernünk. Az
október egy Koroncó elleni döntetlennel
kezdődött, majd óvás után mi kaptuk a
Kajárpéc elleni győzelemért járó pontokat. Magabiztosan vertük a létszámhiányos Dunaszentpált, Győrzámolyon
viszont vereséget szenvedtünk. Novemberben hazai pályán két győzelem és egy
idegenbeli vereség volt a csapat mérlege. Legeredményesebb játékosunk Nagy
Máté (10 góllal), Kovács Bence (6), valamint Nődl Erik és Köböl Milán (3-3).

U14-es csapat

A rengeteg elmaradt mérkőzés rányomja a bélyegét a bajnokságra, de
örömteli tény, hogy 5 meccs után csapatunk hibátlan maradt, jelenleg a 2. helyen
áll a Győri B csoportban.

A kilenccsapatos bajnokságban szereplő Kunsziget remek teljesítménnyel a
bajnoki tabella élén áll. A bajnokságban
elég sok mérkőzést halasztottak el, és jelenleg szünetel is a lebonyolítás.
Szeptemberben hazai pályán verte
csapatunk 5-3-ra a Fortuna TC-t (szoros
meccsen 38 pont döntött a javunkra).
Ugyancsak hazai pályán, ugyancsak 5-3ra vertük Ásványrárót, a hónap végén
pedig 6-2-re sikerült nyerni Ménfőcsanakon. Októberben legyőztük itthon Jánossomorját 6-2-re, döntetlent játszottunk
Répcelakon a Gyóró ellen, a szeptemberről elhalasztott Úrkút elleni mérkőzésen
viszont kikaptunk. Ez már csak azért is
fájó vereség, mert az úrkútiak ellenünk
szerezték meg első pontjaikat a bajnokságban.
A csapat legeredményesebb játékosa
Kuller Martin és Németh István volt, mindketten 5-5 alkalommal voltak pontfogók
az őszi mérkőzéseken.
Csapatunk 9 ponttal vezeti a bajnokságot, a Gyóróért Egyesület 7 ponttal a 2.,
a harmadik helyen a Jánossomorja áll 6
ponttal.

NB II. észak-nyugat

A korábbi MTE 1904 Ad Flexum névan szerepel az NB II-ben, az együttes
hazai pályája továbbra is Kunsziget.
Az Ad Flexum az első fordulóban
szabadnapos volt, a másodikban vereséget szenvedtek Mosonszentmiklóson.
Első hazai mérkőzésén szeptember végén a kunszigeti kötődésű játékosokkal
is felálló Ad Flexum magabiztosan verte a Rákoshegy VSE csapatát, aztán egy
újabb - még magabiztosabb - hazai győzelem következett a Scarbantia SE ellen
(ugyancsak hazai környezetben). Egy
fordulót ismét kihagyott a csapat, majd
Dunaszegen legyőzték a Győrújfalu csapatát. Október végén az Ad Flexum hazai
pályán nagy fölénnyel verte a Károlyháza SKE együttesét, aztán egy elmaradt
mérkőzés pótlásaként a Golden TC-t is.
Idei utolsó mérkőzésén a csapat kikapott
Tatabányán.
A tabella első helyén 12 ponttal az Ad
Flexum áll (8 mérkőzést játszottak), második 11 ponttal a Tatabánya (7 mérkőzés
után), harmadik a Golden TC 8 ponttal
(ugyancsak 7 mérkőzés után).

16. OLDAL

KUNSZIGETI HˁRMOND˖

2020. 3-4. SZʝM

Kunszigetiek adventi koszorúi

Beküldte: Virágné Gyurós Petra.

Beküldte: Beke Zoltánné

Beküldte: Nagy Zsuzsanna

Beküldte: Rollné Börzsei Hajnalka

Beküldte: Angyal Mónika

Rammné Domján Katalin

Beküldte: Bennárik Nicolette

Beküldte: Szalai Szilvia, Svájc

Beküldte: Szalai Sándorné

Beküldte: Angyal Borbála

