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Rég várt fejlesztések
a nehéz hónapok
árnyékában

2021. augusztus 10.

Megépült a Tündérkert Bölcsőde

- Lendvai I vánné -

Az koronavírus okozta világjárvány
Kunsziget mindennapi életére is komoly
hatással volt. Lassan másfél éve már, hogy
jelen van környezetünkben a láthatatlan
veszély, a koronavírus. Hol szigorúbb, hol
enyhébb korlátok között zajlott az életünk
ez idő alatt, de falunk fejlesztése, a tervezett
beruházások megvalósítása a pandémia idején is zajlott. Megépült az új bölcsőde, átadtuk az iparterület útfejlesztését, elkészült
a kápolna felújítása, és kerékpáros zarándok
pihenőhelyet alakítottunk ki.

Folytatás a 3. oldalon >>

- Lendvai I vánné -

Alig több, mint egy év alatt épült
meg a Tündérkert Bölcsőde, az ünnepélyes átadását júniusban tartottuk.

A két foglalkoztatós bölcsőde áprilisban kezdte meg a működését, 28 kisgyermek számára nyújt ellátást.

Folytatás a 2. oldalon >>

Iparterületi
fejlesztés új úttal

- Bábics Norbert -

Júniusban adták át hivatalosan a forgalomnak a Rákóczi utca-Fő utca csomópontjából induló új utat.
Átadó beszédében dr. Nagy István agrárminiszter jelképnek nevezte az utat,
utalva arra, hogy Kunsziget életét jelentősen meghatározza a gyárak betelepülése és azok folyamatos fejlődése.

Folytatás a 3. oldalon >>

Ezüstérmesek U14-es
Harangláb épült a megújult kápolna mellett és U19-es csapataink
- Bábics Norbert -

Elkészült a győri úti Szent Antal kápolna felújítása, és kerékpáros zarándok pihenőhelyet alakítottak ki a kis tó
körül.
Páduai Szent Antal vértanú búcsúünnepe, június 13-a ezúttal különleges
ünnep volt. A „Szent Antal-kápolna és
környékének zarándok pihenőhellyé
alakítása Kunsziget községben” című

projekt ünnepélyes átadására került sor
falunk fogadalmi ünnepén.
A kápolnában több felújítás, fejlesztés
is volt az elmúlt években - gondoljunk
csak a Szűzanya fájdalmas útjának állomásai bemutató domborművekre, az
ólomüveg ablakokra. Most megújult a
kápolna belső tere is, és már harangozni
is lehet a szentmisék alkalmával, hiszen
harangláb épült a kápolna mellett.
Folytatás a 6. oldalon >>

- Bábics Norbert -

Nagyszerű szezont zárt a Kunsziget
Sportegyesület U14-es és U19-es csapata
is: másodikak lettek a bajnokságban.
A tavaszi szezon nagy részében nézők
nélkül játszották a megyei labdarúgó bajnokságokat. Első számú csapatunk a 6.
helyen fejezte be a szezont, két utánpótlás csapatunk pedig ezüstéremmel zárt.
Folytatás a 15. oldalon >>
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Megkezdte működését a Tündérkert Bölcsőde

>> Folytatás az 1. oldalról

Falunk fejlődését, a családok támogatását, a munkahelyek számának növelését, a biztonságos életet alkotó láncszemek közül az egyik legfontosabb és a
legerősebb a gyermekek biztonsága. Ezt
a célt szolgálja a Tündérkert Bölcsőde.
Közel öt éve már tervezte önkormányzatunk a bölcsőde megépítését, ekkor kezdődött meg a pályázati anyagok
összeállítása, elkészültek a dokumentációk. Többszöri próbálkozás után 2019-ben
végre pozitív döntés született, 256 millió
forintos támogatást ítéltek meg Kunszigetnek. A 2020 elején indult építkezés
közben kialakult problémákat konzultá-

A bekötőút újabb szakasza újult meg
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ciók, egyeztetések útján sikerült megoldani.
A kivitelezési munkák befejezését
a működéshez szükséges szakhatósági
eljárások lefolytatása és a működési engedély megszerzése követte. Köszönöm
mindazok munkáját, akik a rendkívül
nehéz időszakban, a koronavírus okozta járvány idején sokszor erejükön felül
is sokat tettek azért, hogy a bölcsőde elkészüljön. Köszönöm a Kossuth téren és
a környéken élő lakosság megértését és
türelmét, amelyet az építkezés alatt tanúsítottak.
Eredetileg már márciusban megnyitott volna az új intézmény, azonban a

koronavírus miatt halasztanunk kellett a
nyitást.
Az intézmény négy kisgyermekgondozóját, vezetőjét, dajkáit pályázat útján
választottuk ki. Törekedtünk a magas
szakmai színvonalat biztosító gondozás
mellett a helyben élő kollégák kiválasztására.
A június 25-i ünnepélyes átadáson
részt vett dr. Nagy István agrárminiszter,
országgyűlési képviselőnk és Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke is.
Dr. Nagy István az intézmény avatásakor szólt a gazdasági növekedésről,
mely előirányozta a bölcsőde megépülésének feltételeit. „Az építkezés során voltak
reménytelen és sok gonddal teli pillanatok,
melyek kétségessé tették az építkezés folytatását, de Lendvai Ivánné polgármester asszony
addig küzdött, míg ezek az akadályok mind
elhárultak. Ennek köszönhető az, hogy ma az
átadási ünnepségen újabb távlatokba nézhetünk.” - mondta. Beszélt arról is, hogy a
kormány célja, hogy a pályázati forrásokkal, a hazai és az európai uniós támogatásokkal olyan életminőséget teremtsenek
a magyar falvakban, községekben, amelyek felveszik a versenyt Nyugat-Európa
vidéki tájainak életszínvonalával. Ennek
egyik alapfeltétele, hogy egymásra épülő
fejlesztésekkel, beruházásokkal megóvják és bővítsék a munkahelyeket.
Az agrárminiszter kiemelte, hogy a
28 kisgyermek számára napközbeni elhelyezést, otthonos légkört biztosító, új,
korszerű, jól felszerelt épület a szülőket
és a Győri járás többi bölcsődéjét egyaránt tehermentesíti.
„Büszke vagyok arra, hogy ismét egy
olyan épületet adhatok át, mely hozzájárul
Magyarország gazdaság politikai, családpolitikai és társadalompolitikai célkitűzéseihez.
Minden egyes bölcsődei férőhellyel a magyar
gazdaságot segítjük. Nagyon fontos az is,
hogy a gyermekek, a szülők helyben tudjanak
ilyen szolgáltatásokat igénybe venni, ezzel is
erősítve a helyi identitást.” - mondta beszédében Németh Zoltán.

Anna.

Készült a Kunszigeti Teleházban, 480 példányban.

A szomszédos Öttevényen felújították a Szabadság utcát, amely a 14101-es
számú út (kunszigeti bekötőút) öttevényi
belterületi szakasza. Így az 1-es úttól a
kunszigeti Fő utcai stoptábláig megújult
az útburkolat az elmúlt 9 év alatt (2012ben 1,5 kilométer, 2020-ban 700 méter
újult meg).
Nagy szükség lenne ugyanakkor az út
további kunszigeti részének a felújítására is, helyenként ugyanis vaskos kátyúk

alakultak ki az út szélén, az autóbuszfordulónál pedig be is szakadt az úttest
nemrég. Kátyúzások ugyan történnek
időről időre, de időtállóbb megoldásra
lenne szükség a megnövekedett forgalom miatt a Fő utcában, a Kossuth téren
és a Győri úton.
A 14101-es számú út fenntartója a Magyar Közút Nonprofit Zrt., önkormányzatunk folyamatosan jelzi az úttal kapcsolatos problémákat.
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Iparterületi fejlesztés új úttal
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Rég várt fejlesztések
a nehéz hónapok
árnyékában
>> Folytatás az 1. oldalról

A képen balról: Kovács Tibor, a beruházást végző Strabag Kft. főépítésvezetője,
Lendvai Ivánné polgármester, dr. Nagy István országgyűlési képviselő, agrárminiszter
és Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke.

>> Folytatás az 1. oldalról

Június 25-én a bölcsőde átadása előtt
adták át a Településfejlesztési Operatív
Program keretében megvalósult útszakaszt, amely az ipari üzemek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése mellett
a kerékpáros közlekedést is segíti azzal,
hogy kiváltja a Fő utcai stoptáblás kereszteződést a Szigetköz felé közlekedők
számára. A kivitelezés során az aszfaltozott út mellett megépült a járda, a biztonságos közlekedést pedig kiépített közvilágítás is szolgálja.
Az átadáson dr. Nagy István beszélt
arról az egyensúlyról, amely méltán jellemzi Kunszigetet mind a gazdasági fejlesztésekben, mind az infrastruktúrában,
mind pedig a szociális, kulturális és oktatási intézmények fejlesztésében. „Ez is a
település sikere, mely példaként szolgálhat a
többi település számára. Kívánom, hogy nyisson új távlatokat ez az út mindenki számára!” - mondta.
Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat elnöke kiemelte a
településünkre jellemző komplex fejlesztést, amelynek része ez út is.

Vidó Imre igazgató a SICK Kft., Macsotai Péter ügyvezető pedig a Federal
Mogul Hungary Kft. nevében mondott
köszönetet a fejlesztésért. A SICK bővítését is segíti egyébként a mostani beruházás (emlékeztetőül: 8,2 milliárd forintos
beruházással 266 munkahellyel bővül a
kunszigeti üzem, a nemrég elkezdődött
fejlesztés 2022 végére készül el).
Lendvai Ivánné polgármester beszélt
arról, hogy Kunsziget fejlődése, fennmaradása részben az ipari üzemek létére,
részben az itt élő lakosság elhivatottságára épül. Ezért nagy öröm, hogy egy
újabb létesítménnyel gazdagodott a település, mely újabb utat mutat a munkahelyteremtés, a gazdaság fejlesztése felé. A
pályázatot 2019-ben nyújtották be, konzorciummal a megyei önkormányzattal,
s ennek eredményeként a Strabag Kft. kivitelezéseként készült el az új út, amelynek építési költsége 207 millió forint, bekerülési költsége 236 millió forint volt. A
polgármester köszönetet mondott a jelen
lévő gyárigazgatóknak a folyamatos támogatásért és az elmúlt éveket jellemző
jó együttműködésért.

A tavaszi hónapok során napról-napra
nőtt falunkban is a megbetegedések száma. Együttérzéssel gondolok mindazokra,
akik hozzátartozójukat veszítették el ez idő
alatt. Karantén, rendkívüli szünet, digitális
oktatás jellemezte ekkor az intézményeket.
Embert próbáló időszak volt mindannyiunk
számára. Köszönet az egészségügyi dolgozóknak, akik a frontvonalban álltak helyt,
és köszönet illeti azokat is, akik segítették a
beteg, karanténban lévő embertársaikat.
A különleges, nehéz helyzet próbára tett
mindannyiunkat. Községünk életében mindig voltak nehézségek, amiket közösen mindig megoldottunk.
Aztán az elmúlt hónapokban egyre többen éltek a védőoltás lehetőségével, ennek
hatására fokozatosan lazultak a korlátozások.
Örömteli tény, hogy közben azért gyarapodni tudott községünk. A beruházásokról
a Kunszigeti Hírmondó jelen számában is
beszámolunk.
Falunk közösségi élete is lassacskán éledezik. Májusban - még komoly korlátozások
mellett - faültetést szervezhettünk, különleges formában megtarthattuk a gyereknapot.
Azóta már a nyugdíjas klub is tartott egyeztetést a jövőbeli programokról, és a tavalyi
kényszerű szünet után 2021 augusztusában
újra lehetőségünk van arra, hogy fogadjuk
erdélyi testvértelepülésünk, Nyárádgálfalva
delegációját.

Augusztus 20-i
ünnep a kápolnában
Tisztelettel meghívunk
mindenkit a Szent István-napi
szentmisére

2021. augusztus 20-án,
pénteken 17 órára
a Szent Antal-kápolnába.

Az ünnepélyes szalagátvágás után egy csapat kerékpáros máris birtokba vette az utat, útjukat
Kunsziget Község Polgárőrségének fiatal tagjai biztosították. Fotók: Bábics Norbert

A szentmisén
Winkler Zsolt plébános
megáldja az új kenyeret.
Az ünnepségen
az erdélyi delegációval közösen
megemlékezünk testvértelepülési
kapcsolatunk
30 éves évfordulójáról.
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Újra lesz ATM
Kunszigeten

- Lendvai I vánné -

A Takarékbank Zrt. áprilisban minden előzetes lakossági és önkormányzati
tájékoztatás nélkül elszállította a korábbi
takarékszövetkezet épületéből az ATMet, a bankautomata szolgáltatást megszüntette. Az eljárás és a szolgáltatás hiánya elfogadhatatlan önkormányzatunk
számára, ezért azonnal megkezdtük a
tárgyalásokat új ATM kihelyezéséről.
Több pénzintézet megkeresése után
sikerült egy független szolgáltatóval
megállapodni, amely biztosítja a bankautomata szolgáltatást községünkben. Az
ATM-et rövid időn belül a posta bejárata
mellett helyezik el (az automata nem az
épületben lesz, így használata független
a posta nyitvatartásától). Erre az automatára is érvényesek a korábbi szabályok,
így az is, hogy minden hónapban ingyenes 150 ezer forintig az első két pénzfelvétel.
Önkormányzatunk éves költségvetéséből biztosítja az ATM működésének
költségeit.

Véradás

- F arkas F erencné -

Hagyományainkhoz híven 2021-ben
is két véradást szervezünk a Győri Regionális Vérellátó Központtal közösen.
Ezúton
köszönjük
a
márciusi
véradáson
részt
vevőknek,
hogy
önzetlenül segítették embertársaikat:
Szalai Iván, Schreiner Ildikó, Nátz Róbert,
Vargáné Udvardi Eszter, Horváth Ferenc,
Volner Szilvia, Virág Balázs, Holczer
Gyuláné, Ács Sándor, Konczos Márk,
Csapóné Gede Henrietta, Csányi Éva, Kovács
Kitti, Varga Petra, Szalai Pál, Molnár
László, Banga Richárd, Gáli Szilárd, Kungl
Anita, Biró Vince, Németh István, Kovács
Ottóné, Németh Rita, Varga Balázsné,
Szűcs Tiborné, Hartai-Szűcs Vivien, Hartai
Balázs, Tilai Péter, László Edina, László
Eszter, Stoller Dániel, ifj. Molnár László,
Hajczingerné Gondár Szilvia, Peitli András,
Angyal Tamás, Fincziczki Tamás, Szalai
Árpád, Sipkovitsné Köles Diána, Tamás
Krisztián, Tamásné Lévai Márta, Szalai
Gönygyi, Szalai Veronika, Nagy Zsuzsanna,
Rebenekné Kotrics Beatrix, Kuller Martina,
Tilnai Dániel, Unger Mihály, Biró Gábor,
Biró Zsolt, Biró Éva, Nagy Bálint Tibor,
Gede László, Szatmári Katalin.
Az idei második véradás szeptember
23-án lesz a kultúrházban 16 órától 19
óráig.

Fotók: Bézi-Kovács Monika.

Faültetés és szemétszedés

- Bábics Norbert -

„Tegyünk együtt a klímavédelemért,
természetünk védelméért!” - ez volt a
mottója a május 8-i napnak Kunszigeten.
Önkormányzatunk nagy örömmel fogadta a 250 fehér fűz és 150 fekete nyár
csemete fa felajánlását, amely a Dedoles.
sk részéről érkezett a Pisztrángkör, valamint annak elnöke, Fűzfa Zoltán segítségével falunkba.
Május 8-án - a vírus elleni védekezési
szabályok betartása mellett - közel ötvenen vettek részt több helyszínen a programban. A facsemetéket a csapatok a a
Mosoni-Duna partján, és a 2019-ben felújított Győri út mentén ültették el. A környezetvédelem jegyében tetemes men�nyiségű hulladékot is összegyűjtöttek a
résztvevők az érintett területeken.
Köszönjük mindazoknak, akik részt
vettek a programban. Akik a jelenléti íve-

Hírek röviden
Újabb oszlopcserék

Az E.ON - a Telekom szélessávú hálózatának fejlesztése érdekében - újabb
villanyoszlopokat cserélt ki Kunszigeten
július végén. A munkák idején szakaszosan több utcában is áramszünetek voltak.

Változások
a hulladékkezelésben

A GYHG tájékoztatása szerint sárga
fedeles kukák ürítése minden hónap második hétfőjén történik. Ennek megfelelően szeptember 13., október 11., november
8., december 13. lesznek a következő ürítési napok.
Februárban telepítették az Ifjúság utcába azt a gyűjtőpontot, ahol a háztartási
használt, lejárt, romlott étolajakat, zsírokat, margarinokat, vajakat adhatjuk le.

ket aláírták: Angyal Borbála, Angyal Mónika, Angyal Tamás, Banga Richárd, Bánkó
Józsefné, Bélavári Adél, Bélavári Anna, Bézi
Lajos, Bézi-Kovács Monika, Biró Gábor,
Börzseiné Major Emőke, Csányi Dominik,
Erdélyi Jánosné, Farkas Ferenc, Fördős Tamás, Frank Gyula, Horváth Klára, Horváth
Szabolcs, Horváth-Szécsi Zsanett, Jagadics
Ármin, Kegyes Tibor, Kopacsek Antalné, Kopacsek Balázs, Kovács Bence, Lendvai Ivánné, Murvai Attila, Németh Csaba, Parcsami
Szilvia, Romsics Bence, Schreiner Milán,
Simigla Ferenc, Stoller Ernőné, Szalai Márió
Bence, Takáts Imréné, Tánczos Kata, Tilai
Péter, Tóth István és Tóth Róbert.
Kunsziget Község Polgárőrsége a zsákok összeszedését, konténerekbe szállítását, Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete a fák öntözését, az ültetésükhöz szükséges vizet biztosította. Köszönjük munkájukat, és mindazokét is, akik a
fenti névsorból valamilyen okból kimaradtak, de részt vettek a programban.
A használt olajokat, zsírokat csavaros
PET-palackba gyűjtve helyezhetjük el
ezen a ponton, ahonnan azt elszállítják és
bioüzemanyag készülhet belőle.

Köszönet az államtitkároktól

Zsigó Róbert, a családokért felelős tárca
nélküli miniszter parlamenti államtitkára, valamint Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára
oklevélben fejezte ki köszönetét Kunsziget Község Önkormányzata számára a
2020. évi Idősbarát Önkormányzat Díjra
benyújtott pályamunkában ismertetett,
az idős emberek gondozása, életvitelük
megkönnyítése, nyugdíjas éveik tartalommal való megtöltése terén végzett
kiemelkedő tevékenységéért. Önkormányzatunk köszöni Bíró Andrásné vezető gondozó és munkatársai áldozatos,
fáradságot nem ismerő munkáját.
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Tervezzük a Bolgányi-hídra vezető út szélesítését.

5. oldal

A szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, bővítésére nagy szükség van.

Megvalósított és megvalósításra váró beruházások

- Lendvai I vánné -

Kunsziget Község Képviselő-testülete augusztus 5-i ülésén tárgyalta az önkormányzat által benyújtott nyertes pályázatokkal kapcsolatos feladatokat.
A Tündérkert Bölcsőde építése, az iparterület-fejlesztés, az
útépítés, valamit a Szent Antal-kápolna és környékének zarándok pihenőhellyé alakítása olyan projektek, amelyekről a Kunszigeti Hírmondó korábbi számaiban már beszámoltunk, a jelen számban pedig önálló cikkeket is olvashatnak róluk.
A Magyar Falu Program keretében tornaszoba épült a Tündérvár Óvodában 18 millió forint összértékben.

Hamarosan további beruházások kezdődnek. A falu központjában árokrendszert alakítunk ki és felújítjuk a József Attila utca burkolatát. Önkormányzatunk megvásárolta a Győri út
10. szám alatti ingatlant, ahol az épületben és a pajtában is közösségi tereket szeretnénk kialakítani a Magyar Falu Program
keretében. Lehetőségünk nyílik egy sikeres pályázat nyomán
bemutatni a kunszigeti Szent Antal tiszteletéhez kapcsolódó
értékeket. A Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése konzorcium keretében történik, a beruházás 1,8 milliárd forintból valósul meg.
Döntésre vár a Bolgányi út szélesítését célzó pályázatunk,
valamint a testvértelepülési programokra benyújtott pályázat.

Dunai szemétszedés
Május végén csónakos szemétszedés volt a Mosoni Dunán.
Három csónak indul útnak hat fővel, hogy a folyó partján ös�szegyűjtsék azt a hulladékot, amit csak a víz felől lehet megközelíteni. Hat óra alatt 20 darab 200 literes zsák telt meg szeméttel - ennek 90 százaléka egy közel 500 méteres szakaszon volt.
Változatos volt a hulladék összetétele: PET-palack, üveg,
alumínium doboz, hungarocell, de papucsot is találtak a parton
a vízi szemétszedő csapat tagjai, akiknek ezúton is köszönjük,
hogy szívükön viselik a környezet védelmét.

Fotók: Kovács József
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Harangláb épült a megújult kápolna mellett
>> Folytatás az 1. oldalról

Winkler Zsolt plébános a szentmise elején megköszönte
Lendvai Ivánné polgármesternek és a kunszigeti önkormányzatnak a kápolna felújítását.
Lendvai Ivánné polgármester beszélt arról, hogy az őseink
által ránk hagyott örökség őrzése mindannyiunk feladata. Őseink 190 évvel esküt tettek: ha az állatokat tizedelő dögvésztől
Szent Antal megszabadítja őket, kápolnát építenek. A hagyomány úgy tartja, ahogy a kápolna falai emelkedtek, úgy tűnt el
a betegség a faluból. 1901-ben aztán újabb csapás érte a falut, a
kolerajárvány 136 életet követelt. Ismét Szent Antal közbenjárását kérték a kunszigetiek, ekkor bővítették tovább a kápolnát,
és kapta meg a jelenlegi formáját. Most ismét egy járvány, a
koronavírus az, amely megjelent a faluban.
Maga a felújítás kissé elhúzódott, ugyanis nem szerettük
volna, hogy épp akkor vigyük el felújíttatni a kápolna oltárát,
amikor a legnagyobb szükség van rá. Ahogy a koronavírus enyhülni kezdett, sor került aztán a restaurálásra, amelyet Szűcs
Csaba végzett. Aztán következett a kupola felújítása, amely az
ősi kápolna része. Eztán a burkolat, a belső festés készült el,
majd a harang és a harangláb.
Magát a zsindelyes haranglábat az erdélyi testvértelepülésünkön, Nyárádgálfalván készítették. A harangra a következő
felirat került: „Isten dicsősége, Szent Antal tiszteletére öntetett
engem Kunsziget község lakossága az Úr 2021. évében a koronavírus járvány idején”
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatta Magyarország Kormánya a beruházást.
A kápolna környezete is alkalmas arra, hogy az erre járó
megpihenhessen, fejet hajthasson, és átgondolhassa a jövőbe
vetett hitét. A kápolna melletti tó rehabilitációjára is sor került
a beruházás során.
Az ünnepi szentmisét dr. Reisner Ferenc püspöki helynök
mutatta be, ő áldotta meg a kápolnát és a haranglábat. A rendezvényen jelen volt Széles Sándor, a megyei kormánymegbízott és Horváth Gyula, a Pannónia Kincse Leader Egyesület
vezetője is.
Széles Sándor arról beszélt, hogy Kunsziget bizonyára az
Isten tenyerén van, hiszen a vezetői sokat tesznek azért az ös�szefogásért, amely ezúttal ennek a kápolnának a felújításához
vezetett. Amikor pedig az új harang megszólal, az emlékeztesse a kunszigetieket az elődeikre és az összefogásukra is.

A kápolna melletti területen kerékpáros zarándok pihenőhelyet
alakítottunk ki. A kis tavat és környékét sajnos voltak, akik
hulladéklerakónak használták korábban. A sok szemetet elszállítottuk, és
ösvényt alakítottunk ki a tavacska partján, padokkal, kerékpártárolóval.

A kép jobb oldalán a kívül-belül felújított Szent Antal-kápolna, a bejárata
felett a hagyományos virágfüzérrel. A kép jobb oldalán az újonnan épült
harangláb, amelyet testvértelepülésünkön, Nyárádgálfalván készítettek.

Munkában a Győri úti asszonyok. A kunszigeti Szent Antal kultuszhoz
hozzátartozik, hogy virágfüzérből kapu készül a kápolna bejáratához, és
ezt a környékbeli asszonyok készítik a falu lakói által felajánlott virágok
felhasználásával. Fotók: B. N.
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Az egyházközség hírei

Felújítások a templomunkban

Felújítások a templomban A kunszigeti Szent Lőrinc-templomban az elmúlt időszakban több felújítási munkálatot végeztünk. A falak magas nedvességtartalma miatt még a külső felújítással egyidőben a belső vakolatot is le kellett verni tíz éve.
Az elmúlt évben egy vizsgálat viszont kimutatta, hogy sajnos
még nagyobb részben kell eltávolítani az eredeti vakolatot a falakról. Miután tavaly tavasszal ez is megtörtént, a falak tovább
száradhattak. Ez idő alatt a szentmiséket a Szent Antal-kápolnában, illetve a kultúrházban tartottuk. Ősszel sikerült az eddig
szabad falrészeket újra vakolni, ekkor a szertartások visszaköltözhettek a templomba. A napokban megkezdődött a helyrehozott falak festése is, méghozzá a korábbi festéshez igazodva,
újra márványozott mintával.
Másik nagy beruházás a sekrestye helyiségét érintette. A
teljes festés után a teljes bútorzat is megújult, gyönyörű új fa
bútorok kerültek a régi szekrények helyébe. A beruházás értéke 1,6 millió forint, amely a hívek, a Kunszigeti Önkormányzat
és a Püspökség adományából állt össze. Segítségüket ezúton is
köszönjük!

A Szent Antal nyolcad ezzel még nem ért véget. A kápolnában egy héten keresztül minden nap reggel 8 órakor szentmisét, este 8 órakor imaórát tartottunk. Méltó módon telt az ünnep hála a résztvevőknek, és a kápolna körüli fejlesztéseknek.

A Plébániai Tanácsadó Testület eskütétele

Egyházközségünkben a plébániai tanácsadó testület 5 éves
megbízatása tavaly tavasszal lejárt. Az új testületi tagok választását egy éve augusztusban tartottuk. A testület eskütételére az
idei búcsúi szentmise keretein belül került sor. A megválasztott
új testület az elnök vezetésével az egyházközséget érintő kérdésekben dönt. Az egyes tagok vállalt feladataik szerint segítik
az egyházközség működését: Karitász gyűjtéseket szerveznek,
részt vesznek az egyházi programok, ünnepek lebonyolításában, az épületek (templom, plébánia) gondnoki feladatait látják
el, illetve megszervezik az egyházközségi hozzájárulás évenkénti beszedését.
A leköszönő tagoknak ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat.

Szent Antal ünnepe a kápolnában

Június 13-ra díszbe öltözött a kunszigeti Szent Antal-kápolna és környezete. A kápolna mellett az erdélyi testvérfalu, Nyárádgálfalva adományából fa harangláb épült, Kunsziget pedig
harangot öntetett az alkalomra. Régi vágyunk teljesült ezzel,
hisz így már harangszó is jelzi a szentmiséket. A haranglábat az
ünnep keretén belül fel is szentelték. A kápolna is kívül-belül
megújult, az oltár a restaurálás után méltó díszben fogadta a
zarándoklatra érkező híveket. Nem maradhatott el a hagyományos virágfüzér-kapu sem. A Győri úti asszonyok keze munkája alázattal készült idén is erre a fontos ünnepünkre.
A vasárnapi ünneplés a templomnál kezdődött, onnan körmenetben, énekelve vonultunk a keresztet követve. Az éneklést
Medgyesi S. Norbert tanár úr vezette. Velünk tartott dr. Reisner
Ferenc atya, püspöki helynök, aki a szentmisét celebrálta, és a
szentbeszédben tanított bennünket. Emlékeztetett, hogy több,
mint 100 éve járványból menekülve építette a falu lakossága a
kápolnát. A mostani járvány idején is bátran forduljunk Istenhez. Az evangéliumra utalva bátorított minket, hogy legyünk
mustármagok, ha Istenben bízunk, hatalmas erőt kapunk. Legyünk ezáltal Isten jelei közösségünkben. Isten biztonságot adó
jelenlétének örömét vigyük ebbe a szorongó világba.
A szentmise után a körmenet Medgyesi S. Norbert tanár úr
előéneklésével, Szent Antal énekekkel visszatért a templomhoz,
ahol Ferenc atya záró áldással elbúcsúztatta a zarándokokat.

A Kunszigeti Plébániai Tanácsadó Testület 2020-ban megválasztott tagjai,
felső sor: Szalai Árpád (pénztáros), Angyal Tamás (templomgondnok), Tóth
Zoltán (számvizsgáló), Bélaváriné Virág Margit (karitász felelős), Szalai Márk,
Virger Gyula (számvizsgáló), első sor: Szalai Sándor (alelnök), Major Ernő
(jegyző), Winkler Zsolt plébános (elnök), Kungl Anita (kommunikációs
felelős), Ács Péter, Szalai József. Nincsenek a képen: Szalai Miklós, Tóth Balázs
(rendezvény felelős), Varga Balázs (plébániai gondnok).

A kunszigeti, és a társplébániák további híreit, az aktuális
misék rendjét megtalálják honlapunkon (www.otteveny.plebania.hu) és az Öttevényi Római Katolikus Plébánia Facebook-oldalán, ahol minden héten online miseközvetítést is láthatnak.
Bátran kövessenek minket mindkét elérhetőségen.
Kedves Kunszigetiek! Mindenkinek, aki hozzájárult a
börcsi Takács család megsegítéséhez, hálás szívvel mondok
köszönetet. Az ő 16 éves fiúk, Ákos az, aki új szívet kapott,
és hogy hazajöhessen, egy steril szobát kell kialakítaniuk. A
kunszigeti egyházközségnek és Winkler Zsolt atyának ezúton
is szeretném megköszönni nagylelkű támogatását és adományaikat, összesen 52 500 forinttal támogattuk a családot.
Bélaváriné Virág Margit, PTT-tag
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A Tündérkert Bölcsőde hírei

- Tóthné S zalai Veronika -

A Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde 2021 áprilisában nyitotta meg kapuit a kisgyermekes családok előtt, melyet rengeteg
munka előzött meg. Az új bölcsőde nyitásával a Manóvár Családi Bölcsőde kapui szinte napra pontosan 11 év után bezárultak, mely működése alatt összesen 207 kisgyermek számára
nyújtott szolgáltatást.
A bölcsődében a három éven aluli gyermekek napközbeni
ellátásaként az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet,
gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni az igénylők számára. Az intézményünkben hatan dolgozunk azon, hogy a hozzánk beíratott kisgyermekek ellátása szeretetteljes légkörben valósuljon meg.
A Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde egy egységgel működő
önálló intézmény, mely két csoportot foglal magába 28 férőhellyel. A felvehető gyermeklétszámot mindig az adott csoport
összetétele határozza meg. Az első napunkon 22 kisgyermeket
vettünk fel bölcsődénkbe és kezdtük meg beszoktatásukat, ami

nem volt egyszerű feladat, hiszen szigorú egészségügyi korlátozásokat kellett betartanunk a koronavírus miatt. A kisgyermekek és szüleik ennek ellenére nagyon gyorsan felvették az
általunk kialakított működési rendünk ritmusát.
2021 májusában esedékessé vált a következő nevelési év
felvételi eljárása, melynek eredményeként a 2021/2022 nevelési évben 26 kisgyermeket fogunk ellátni bölcsődénkben.
A bölcsődei felvételre a kérelmek beadása folyamatos, már a
2022/2023-as nevelési évre való jelentkezéseket fogadjuk. Az
érdeklődő szülők Kunsziget honlapján, a www.kunsziget.hu
oldalon megtalálják a jelentkezéshez szükséges kérelem nyomtatványát, amit emailen (tunderkertbolcsode@kunsziget.hu)
keresztül juttathatnak el intézményünkbe.
Az elmúlt negyedévünk eseménydúsan telt. Tartottunk a
kicsikkel anyák napját, gyermeknapot, apák napját, valamint
lebonyolítottunk egy fotózást, bölcsőde átadó ünnepséget és
családi napot is, melyeken remekül éreztük magunkat.
További szép nyarat kívánnak a Kunszigeti Tündérkert
Bölcsőde dolgozói!

Az Aprók Színháza ismét Kunszigeten
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő családot és
kisgyermeket a győri Vaskakas Bábszínház Aprók Színháza által bemutatásra kerülő „Síppal-dobbal!” című előadásra.

Aprók Színháza: Síppal-dobbal
2021. augusztus 28. 10 óra,
Kunsziget, kultúrház
Az előadás a látogató családok-gyermekek számára ingyenes, Önök a Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde és Kunsziget Község Önkormányzatának vendégei.

Az Aprók Színházáról
Akármilyen hihetetlen, a csecsemők, a három-négy éves kor
alatti aprócska gyerekek is fogékonyak a színházi előadásra,
a kifejezetten nekik készülő játékokra. Az esztétikai élmény,
annak közös megélése, otthoni felidézése, s újraélése a csecsemő-szülő kapcsolat erősítésén, elmélyítésén túl, új tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket.

Síppal-dobbal!
„Kottafüzet, hangjegyek, ritmusképletek - mi történik, ha
életre kelnek? Repülnek a hanggombócok, cikáznak a vonalak,
száguldoznak a violinkulcsok. A játszók meg zenélnek, mindennel, amit csak érnek: síppal, dobbal, nádihegedűvel.”

2021. 1-2. szám

Kunszigeti Hírmondó

9. oldal

Óvodai hírek

- F rank Gyuláné - Losonczi Dorottya -

Mint az előre várható volt, a vírus miatt, a karácsonyi ünnepvárás, megemlékezés is szülők jelenléte nélkül zajlott. Igyekezve egy kis meghittséget varázsolni a családok életébe, minden csoport videóra vette saját ünnepi összeállítását, melyet
zárt csoportjainkban osztottunk meg a szülőkkel. Nagyon sok
pozitív visszajelzést kaptunk e megoldással kapcsolatban. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az óvodás gyermekek karácsonyának
szebbé tételéhez!
Januárban újult erővel kezdtük meg az évet. A következő ünnep, melyre lelkesen készülődtünk, a farsang volt. Ezt
egyébként is csak a csoportok szintjén ünnepeljük, így most is
a szokásos rend szerint szerveztük meg. Változást az jelentett,
hogy a Mókus csoport a karanténja kicsivel később ünnepelt,
de azt mondhatom, hogy mind a három csoport fantasztikusan
érezte magát ebben a mulatságban.
Szerencsére a gyerekek napjait nem befolyásolta annyira
a vírus, ők töretlen lendülettel érkeztek az óvodába, így öröm
volt velük foglalkozni, játszani.
Aztán a jó időre való tekintettel rengeteg időt töltöttünk a
szabadban, sétával, vagy udvari játékkal.
Márciustól óvodánk újra a „digiovi” segítségével tartotta a
kapcsolatot a gyermekekkel. Mivel tavaly ilyenkor is hasonló
helyzet előtt álltunk, így most gyakorlottabban kezdtünk bele.
Mindennapos „jelenléttel” (mesélés, verselés, éneklés, torna)
igyekszünk tartani a kapcsolatot a gyerekekkel. Színes és változatos feladatokkal próbáltuk a legtöbbet kihozni az adott helyzetből úgy, hogy a szülőket eközben minél kevésbé terheljük le.
Ezúton is köszönjük segítségüket!
Alig fejeződött be a 2020/2021-es óvodai nevelési év, hamarosan itt a következő, sok kis újonccal. A tavaszi beíratás alkalmával 27 kisgyermeket írattak be óvodánkba, akik nyár végétől
folyamatosan érkeznek majd hozzánk.
Óvodánk felszereltsége tavasszal tovább gazdagodott: Kunsziget Község Önkormányzatának köszönhetően két új gyönyörű fa játékkal is gyarapodott udvarunk: egy fa vonatot, illetve lovas szekeret kaptunk, melyet lelkesen vettek birtokba
óvodásaink. Csoportszobáink 2-2 sóládával gyarapodtak, mely
egy újabb lépés a gyermekek egészségének megőrzése érdekében.

Nagyon várjuk, hogy az újonnan épült tornaszobát használatba vehessük.

Az újabb tavaszi online óvodai időszakot követően még úgy
tűnt, hogy az évet lezáró kis műsorainkat sem láthatják a kedves szülők élőben, csak videófelvételről. Az utolsó pillanatban
mégis lehetővé vált, hogy nyílt színen, élőben mutatkozhassanak be a Mókus, illetve Süni csoportba járó gyermekek. A kis
Katicásokról az eredeti elképzelés szerint videófelvételt láthattak a hozzátartozók. A sok pozitív visszajelzés, a tetszést kifejező taps nagyon jólesett a gyermekeknek és nekünk is.
Úgy gondolom, sikerült méltóképpen elköszönni az ősszel
iskolát kezdő 22 nagycsoportos gyermekünktől is.
Óvodánk a nyáron folyamatosan nyitva tart, sok szeretettel
várjuk a gyermekeket, biztosítva számukra a változatos, gondtalan játékot!
Fenntartónk sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Programban, így tornaszoba épült az óvodánkban, mely speciális
eszközökkel felszerelve lehetőséget biztosít azon gyermekek
mozgásfejlesztésére is, akiknek ezt szakértői vélemény írja elő..
Már csak a használatbavételi engedélyére várunk.
A 2021/2022-es nevelési évet várhatóan 79 kisgyermekkel
kezdjük meg, majd december végéig még öten csatlakoznak
hozzánk.
Bízva abban, hogy „normál” működési keretek között tudjuk kezdeni az előttünk álló nevelési évet, a nyárból hátralévő
időre az óvoda dolgozói nevében mindenkinek jó pihenést kívánunk!
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Alsós angol mondókaverseny
Februárban rendeztük meg az iskolánkban hagyományosnak számító Alsós Angol
Mondókaverseny házi fordulóját. Összesen
54 gyermek jelentkezett a versenyre, mindannyiunk nagy örömére. Voltak olyan osztályok is, akik teljes létszámban képviseltették
magukat. A sok jelentkező miatt a járványügyi szabályok betartásával több részletben hallgatta meg a versenyzőket a zsűri.
Nagyon szép, jól felkészült, néhol vicces
előadások születtek. Minden évfolyamból
két diák jutott tovább az iskolák közötti fordulóba (ezt azonban már nem tudtuk megrendezni a járvány miatt.) Az elsősök közül
Horváth Rozina és Nemes Konstantin, másodikasaink közül Kalmár Alíz és Gál Botond, a 3.
osztályból Kungl Mihály és Tóth-Horváth Lili,
a 4. osztályból pedig Németh Amira és Kuller
Jázmin bizonyult a legügyesebbnek.
Természetesen minden résztvevő gazdagodott egy kis cukorkával, egy tantárgyi
ötössel és a továbbjutók egy-egy szaktanári
dicsérettel is. Szívből gratulálunk mindenkinek!
Lukács Bettina, szaktanár
Kicsi farsang, nagy öröm
A farsang a vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemzik. Télbúcsúztató,
ahol kicsi, s nagy, egyaránt jól szórakozik.
Pontosan így zajlott iskolában is a farsang.
Bár a pandémiás helyzet miatt ideiglenesen
szakítottunk a hagyományainkkal, a jókedvet és az ünnep hangulatát a járványügyi
szabályok mellett is tudtuk diákjainknak
biztosítani. Ebéd után vette kezdetét a móka.
Ki-ki felölthette jelmezét. Volt itt a „teljesség igénye nélkül” búvár, indián, hercegnő,
kommandós, oroszlán, életre kelt mesehős és
még sorolhatnám a szebbnél szebb jelmezeket. A legkreatívabb összeállításokat a zsűri
is díjazta.
Természetesen a bulihoz és a jókedvhez
hozzátartoznak a fánkok, ropogtatnivalók,
üdítők is. A szülők gondoskodásának köszönhetően volt mindenből bőségesen. Köszönjük a szülőknek, a sok-sok finomságot,
segítő kezet!
Pap Natália
A víz érték! Becsüld meg!
Iskolánkban a földszinten található az
„ÖKOFAL”, mely arra hivatott, hogy minden hónapban az aktuális környezetvédelmi
jeles napokra hívja fel a figyelmet. Az iskolai
„ökocsoport” éves munkatervében jelöli ki a
felelős osztályokat, akik hírekkel, információkkal, képekkel és plakátokkal tudósítanak
a tanulóifjúságnak a környezetvédelemmel,
fenntarthatósággal kapcsolatban.

Az idei tanévben is sajnos a tantermen
kívüli digitális oktatás miatt a tanulók nem
járnak be az iskolába. Örömünkre szolgál
viszont, hogy Gyurkovits Péterné Manna néni
a 3. osztályosokkal még a hónap első napjaiban eleget tettek a vállalásaiknak, ezért „A
VÍZ VILÁGNAPJA” alkalmából elkészített
munkáik találhatók a falon. A sok, érdekes
tudósítások, rajzok, plakátok közül a cikk
hívóképe is a gyerekek munkálkodásának
eredménye.
Köszönjük munkájukat!
Farkas Liza, intézményvezető
Dobókockák: A kővé vált birodalom
Az előadás A kővé vált birodalom című
orosz népmese színpadi adaptációja. Az
előadásban résztvevő gyerekek 2. és 7. osztályos diákok – a korkülönbség ellenére mégis
oldott, egyéni színeket is felmutató, remek
karaktereket felsorakoztató, és kirobbanó
közösségi erőt érzékeltető lírai együttjátszást
láthattunk. A játszók életkorának megfelelő színpadi teljesítmény minden részlete
kidolgozott. Az átgondolt mozgásokkal és
szimbólumokkal, zeneiséggel átitatott mesefeldolgozás varázslatos hangulatot árasztott,
a gyerekek lubickoltak a szerepekben, miközben remek ritmusérzékkel és koncentráltan, harmonikus jelenetváltással és térhasználattal, kiemelkedő dinamikával voltak
jelen az egész előadásban. A mese és olykor
a valóság keverékében minden benne volt.
Megmutatkozott, hogy milyen, ha felborul a
rend, milyen utakat kell bejárni ahhoz, hogy
az visszaálljon. Ez hatalmas munkát, kitartást, a félelem legyőzését, az ártatlan, tiszta
érzések megőrzését jelentette. S ezek a legkisebb katonalegénykében mindvégig benne
voltak. Állhatatossága jutalmaként a kővé
vált birodalom feléledt, s egy pillanatra, mi
nézők is átéreztük a gyógyulást.
Hiteles, meggyőző és színházi pillanatokban gazdag előadást láthattunk a győri
találkozón. Gratulálunk!
Drámapedagógiai Magazin, Bauer Ildikó
(A kunszigeti Dobókockák csoportvezetője
Szabó Gergely - szerk.)
Első helyezés az Angol Országos Civilizációs Versenyen
A 2020-2021-es tanévben június 2-án
került sor a Kapocs Magyar-Angol Két
Tannyelvű Általános Iskola által hagyományosan megrendezett Országos Angol
Civilizációs Versenyre, amelyet a két tanítási
nyelvű általános iskolák 5. és 6. évfolyama
számára hirdetettek meg - ebben az évben
online formában. Az idei forduló az „Egyesült Királyság és Észak-Írország” témakörén
alapulva a szigetország természeti, földrajzi,
történelmi, politikai és kulturális körülményeivel foglalkozott.
A versenyre egy 3-fős csapatot nevezhettünk be a két évfolyamból vegyesen. A 6. év-

folyamból Szűcs Maja és Rózsa Szabina, míg
az 5. évfolyamból Gyűrű Gergely képviselte
iskolánkat. A felkészülésre két hetet kaptunk, amit becsületesen és maradéktalanul
ki is használtunk a szintén online formában
küldött információs anyag felhasználásával.
A résztvevő gyerekek élvezték a felkészülést
és a verseny izgalmát is egyaránt.
Szeretettel gratulálunk a versenyzőknek
és felkészítő tanáraiknak!
Farkas Liza, intézményvezető

Iskolánk „művészeinek” alkotásai a
Király-Kult-Utcában
A Király-Kult-Utcában bemutatkoztak
a Kisalföldi Népművészek, az Art World
Hungary Egyesület (képzőművészek) és
más művészeti Egyesületek. Óriási érdeklődés kísérte június 5-én szombaton az Utazások terén meghirdetett „Imádom az utazást”
rajzpályázatot. Több mint 80 gyermek hozta
el a rajzát. A legjobbak kiválasztásával Malasits Zsolt, Csizmadia István festőművészek lettek megbízva. A díjakat Csobayné Pintér Éva –
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Turisztikai Szakmai Osztályának elnöke – adta át a gyerekeknek. Iskolánk
három tanulója nevezett: Tamás Emese, Szalai
Kata, Kasznár Villő. Villő a korcsoportjában 1.
helyezést ért el, a többiek emléklapot kaptak.
Gratulálunk a gyerekeknek!
Csizmadia István, tanszakvezető,
festőművész

Magunk mögött hagytuk a 2020-2021-es
tanévet
Szeptemberben, amikor megnyitottuk
ezt a tanévet, még mindannyian abban bíztunk, hogy nem zavarja meg ismét a járvány
a munkánkat és hagyományos keretek között munkálkodhatunk az évfolyamán. Sajnos nem így történt, hiszen a második félévben digitális, tantermen kívüli oktatásra
kényszerültünk. Bár az elsősök kivételével
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már nem volt ismeretlen számunkra, de júniusra elfáradtunk. Visszatekintve azonban
a 180 tanítási nap hozott sok új feladatot és
nagyon szép eredményeket és programokat
is gyereknek, pedagógusnak és szülőknek
egyaránt.
A pandémia ellenére is számos levelezős,
illetve online tanulmányi versenyen vettünk
részt. Többek között részt vettünk a Bolyai
Ignác matematika csapatversenyen, Christmas is All Around levelezős versenyen,
Nyelvek Európai Napja csapatversenyen,
Országos angol tanulmányi verseny általános iskolásoknak című versenyen, Kapocs
civilizációs online versenyen, Honismereti
levelezős verseny, NyelvÉsz anyanyelvi versenyen. Iskolánk tanulói kiemelkedően teljesítettek, szinte valamennyi megmérettetésen
dobogós helyezést értek el.
153 tanuló vehette át bizonyítványát a
tanévzáró ünnepélyen és az azt követő ballagáson. Büszkék vagyunk azokra a diákokra,
akik a kitűnő és jeles értékelés mellé könyvjutalmat és oklevelet vettek át. Természetesen büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra
is, akik mindent megtettek azért, hogy kellő
szorgalommal meg tudták tartani vagy javítani tudtak félévi eredményeiken. Az iskola
magatartás átlaga 4,68, szorgalom 4,65 és a
tanulmányi átlaga 4,61 század lett, ami jónak
mondható.
Ebben az évben sem kell javítóvizsgát és
évet ismételni senkinek sem. Diákjaink ös�szesen 9094 órát hiányoztak, ami egy főre
59,4 órát jelent. Igazolatlan hiányzás nem
volt a tanévsorán.
16 nyolcadikos diákunktól búcsúztunk
el, akikre szintén büszkék vagyunk, hiszen
majdnem mindannyian érettségit adó középiskolába tanulnak tovább. 3-an gimnáziumban, 12-en szakgimnáziumban, 1 diák
pedig szakiskolában folytatja tanulmányait.
Reméljük sikeresen megállják helyüket az
új iskolákban és örömmel gondolnak vissza
egykori iskolájukra.
A nevelőtestület döntése értelmében a
2020-2021-es Érdemes diák elismerést Szücs
Viktória kapta. A Kunszigeti jó tanuló – jó
sportoló díjat Varga Gábor Márk vehette át.
Ezúton szeretném megköszönni a Kedves Szülőknek, Kollégáknak, az IKSZT munkatársának, a Fenntartónak és Kunsziget
Község Önkormányzatának a sok-sok segítséget, támogatást, fáradozást és helytállást,
amit ebben a tanévben nyújtottak, hogy ezt
a tanévet is sikeresen zárhattuk!
Mindenkinek jó pihenést és balesetmentes vakációt kívánok!
Farkas Liza, intézményvezető
Kitűnők lettek: 1.a osztály: Angyal Ákos,
Háklár Liela, Kakmár Noel József, Kung Ferenc,
Nagy Natasa, Németh Lili, Takács Mátyás, Vas
Loretta, Végh Kamilla, 1.b osztály: Babos Mar-

cell, Göltl Hanna Léna, Jakab Zalán, Kasznár
Villő, Kovács Ádám, Kovács Zalán, Ladányi Vivien, Nemes Konstantin Gábor, Németh Lorena,
Párkányi Bence, László, Pongrácz Lilla, Rácz Elina, Rebenek Marcell, Szücs Kinga, 2.a. osztály:
Fekete Ádám, Pándorfalvi Ádám, 2.b. osztály:
Antal Gréta, Gál Botond, Kegyes Tibor, Szabó
Csenge, Tóth Hanna, Kőváry Eliza, 3. osztály:
Gede Emma, Kungl Mihály, Tamás Zoé, Mujzer
Liliána, Kovács Viktória Annabell, Németh Erik,
Strobli Ramóna, 4. osztály: Bugár Benett, Kasznár Olivér, Kovács Dalma, Kuller Jázmin, Németh Amira, Varga Viktória, Tamás Emese, Borbély Amira, Márta, 5. osztály: Antal Dóra, 8.
osztály: Szücs Viktória. Jeles bizonyítványuk
lett: 1.a. osztály: Bóka Szofis Natália, Horváth
Rozina, Király Balázs, Tuncsik Tamara, Virág
Szofi, 1.b. osztály: Halász Kira, 2. a osztály: Németh Linett, Kelemen Blanka, Kelemen Zsófia,
Rácz Bálint, Szenftner Maja Ágnes, 2.b osztály:
Mervó Lilla Mara, Meszlényi Dóra, Meszlényi
Zsófia, Szuchy Benedek, 3. osztály: Köntös Kende, Pusztai Mara, Széll Bence, Tóth-Horváth Lili,
4. osztály: Balázs Boglárka, Bodor Luca Hanna,
Tóth Bendegúz, Viland Emma, 5. osztály: Gessner Mike, Kungl Anna, 8. osztály: Borbély Dominik Péter, Gerzsabek Dominik, Losonczi Mira

Viki lett az „Érdemes diák”
Iskolánk szép hagyományai közé tartozik, hogy ballagáskor „Érdemes diák”-ot
választ a nevelőtestület. Az értékes könyvjutalmat az a nyolcadik osztályos tanuló veheti
át, aki, tanulmányai során kiváló tanulmányi
eredményével, példamutató magatartásával
és szorgalmával példát mutat társainak, kiveszi részét a közösségi munkából, jó eredménnyel szerepel tanulmányi és egyéb versenyeken.
Az idén Koziczné Kele Ildikó osztályfőnök javaslatára a tantestület egybehangzó
döntése alapján Szücs Viktória vehette át az
„Érdemes diák” kitüntetést. Viki szorgalma,
magatartása és a tanuláshoz való hozzáállása nemcsak osztálytársainak, de alsóbb évfolyamos társai előtt is példaértékű és követendő példa! Szívből gratulálunk Vikinek, aki
ősztől a Révai Miklós Gimnáziumban folytatja tanulmányait, követve az elmúlt évek

Érdemes diák díjat elnyert tanulóinkat Varga
Petrát, Virág Annát és Strobli Rebekát.
Sok sikert és kitartó szorgalmat kívánunk
volt tanítványainknak!

Jó tanuló – jó sportoló 2021
Az idei tanév végén 2 év kihagyás után
ismét gazdára talált a Jó tanuló – jó sportoló díj, melyet 2014-ben Kopp Andrással a
Gyirmót FC kapusedzőjével alapítottunk.
A díj létrehozásával az volt a célunk, hogy
minden tanévzáró ünnepségen olyan tanulót jutalmazzunk, aki iskolánk tanulója és a
Kunszigeti SE igazolt focistája. Mindketten
fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelést, a
tehetségek felkutatását, segítését! A díj odaítélése mindig nagy odafigyelést igényel, hiszen ez egy komplex díj! A kiválasztott tanulónak jó tanulmányi átlagot kell elérnie,
amellett, hogy a futballban is tehetséges,
ügyes, és jó csapatjátékos legyen. A 20202021-es tanévben Varga Gábor Márk vehette
át a Jó tanuló – jó sportoló díjat! Ő bizonyította, hogy kitartó munkával, igyekezettel
és szorgalommal össze lehet egyeztetni a tanulást és a sportot! Szeretettel gratulálunk a
díjazottnak, további sok sikert kívánunk az
iskolában és a focipályán Gábornak!
Farkas Liza, intézményvezető
Egykori diákunkat is bevetettük a
sporttáborban
Sport táborba járni már amikor ide jártam
is nagyon szerettem, ezért nagyon jó élmény
volt megint elmenni. A programok még mindig ugyanolyan változatosak voltak, mint
egykor. Mindezek mellett jó volt látni a fiatalabb tanulókat és régi tanáraimat. Igaz, hogy
nem mint táborozó, hanem mint felügyelő
voltam jelen, de ez nem okozott gondot. A
gyerekek élvezték a programokat, szerencsére csak ritkán akadt idejük rosszalkodni, és
nem is voltak felelőtlenek annyira, hogy fárasztó lett volna a munkám. Összességében
én, mint idősebb is tudtam szórakozni, és
nem éreztem úgy, hogy már kinőttem volna
ebből. Számomra leginkább a métázás és az
élményfürdőzés volt a legizgalmasabb, különösen az előbbi mivel ez a játék még új volt
nekem. Ha tehetem jövőre is szívesen elmennék a táborba mint kísérő.
Virág Anna, egykori diák
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Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének hírei

- Börzsei A rnold -

Még a tavalyi évben teljesítette a katasztrófavédelem által
kiírt minősítő gyakorlatot az egyesület, mellyel tovább folytathatja önállóan beavatkozó tevékenységét. Ezen minősítés megszerzése azért is fontos Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete számára, mert a beavatkozásaink száma egyre nő:
míg 2015-ben 10 esethez vonultunk 2020-ra az esetszám 27-re
emelkedett. Fontos a lakosság védelme is, hogy egy esetleges
tűzesetnél, műszaki mentésnél helyben gyorsan tudjunk reagálni.
2020-ban változás történt az egyesület vezetésében is, miután Kuller Imre lemondott elnöki tisztségéről. Az egyesület elnöke posztját Börzsei Arnold vette át, Rebenek Árpád maradt az
egyesület parancsnoka, Börzseiné Major Emőke pedig gazdasági
vezető beosztásban folytatja tevékenységét.
Köszönjük Kuller Imre
munkáját, amelyet évtizedeken
át végzett az önkéntes tűzoltó
egyesület élén!

Ha tűzgyújtási tilalmat rendelnek el, akkor a tűzgyújtás tilos az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200
méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. Belterületi
ingatlanok esetén a helyi önkormányzati rendelet szabályozása
irányadó.
Egyben kérünk mindenkit, hogy tüzet őrizetlenül ne hagyjunk, ha befejeztük, a tüzet, parazsat minden esetben öntsük le
vízzel vagy fedjük le homokkal, földdel. Ha valami oknál fogva
a tűz elterjed azonnal hívják a 112-t és kérjük a tűzoltóság segítségét!

Kéményseprés

2016-tól ingyenes a felülvizsgálat és a kéményseprés. Felülvizsgálati bejelentést a+36/70/450-31-45-ös telefonszámon,
vagy 1818-as számon, 9/1-es menüpont alatt lehet tenni.
A jogszabály szerint a szilárd tüzelésű berendezésekhez
kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó
kémények vagy kéményrendAvar és kerti hulladék
szerek esetén kétévente törégetése
ténik meg az ellenőrzés, a kéEgy 1995-ös szabályozás lemények teljes nyomvonalának
hetőséget adott a települési önműszaki felülvizsgálatát pedig
kormányzatoknak az avar és
négyévente kötelező elvégezkerti hulladék égetésére vonatni. Az égéstermék-elvezető
kozó szabályok rendelettel törhasználata és műszaki állapota
ténő megállapítására. 2020-ban
alapján a kéményseprő ipari
ezt a rendelkezést hatályon kíszakember az előírtnál gyavül helyezték, így elvileg idén
koribb ellenőrzést és tisztítást
január 1-től az ország egész
javasolhat. Erről az ingatlan
területén tilossá vált az avar
használóját és a tűzvédelmi haés kerti hulladék égetése. Egy
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete vállalta,
tóságot egyaránt értesíti. Ezen
decemberi
kormányrendelet
hogy a nyári melegben segít a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület által
felülvizsgálat figyelmen kívül
azonban felülírja az elfogadott
módosítást és az azzal járó or- elültetett virágok öntözésében. A locsolásba felhívásunkra a gyerekek is hagyása egy esetleges kéménybeszálltak - ahogy a képen látható - nagy örömmel.
tűznél katasztrófavédelem bírszágos tilalmat, ennek értelméFelvételünkön Gödri Marcell locsol éppen.
sággal sújtható, ha a tulajdonos
ben a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében felülvizsgálati dokumentumot nem tud felmutatni.
marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy használatávonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vo- ban lévő egylakásos ingatlanoknál (vagyis amely ingatlanra
natkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”. Ez köz- vállalkozás van bejelentve) a kéményellenőrzés a tüzelő- fűtőségünkben azt jelenti, hogy az előző tüzelési szabályzás maradt berendezés fajtájától függően évente vagy kétévente kötelező.
éledben.
A kéményseprő ipari tevékenységet megrendelésre a területi
A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet arról határo- kéményseprő ipari szolgáltató végzi, költségtérítés ellenében.
zott, hogy a kerti hulladék kezelésénél a komposztálás az elHa bármilyen kérdése lenne a (külterületi, ill. a belterületi)
sődleges Kunszigeten, a kerti hulladék elégetésére csak akkor tüzeléssel, valamint a kéménysepréssel (magánszemély, ill. válkerülhet sor, ha más hasznosítási lehetőség nem alkalmazható. lalkozás) kapcsolatban, forduljanak bizalommal egyesületünk
Kizárólag száraz kerti hulladékot lehet égetni keddi napon 8 és vezetőihez: Börzsei Arnold +3620/499-41-89, Rebenek Árpád
20 óra között, figyelembe véve, hogy nem égethető kerti hulla- +3670/387-06-21.
dék szeles, ködös vagy erősen párás időben, ünnepnapokon,
közterületen, egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-,
nevelési- és oktatási intézmény, sportlétesítmény, művelődési
intézmény és egyházi intézmény 100 méteres körzetében azok
működésének időtartama alatt, valamint éghető anyagot tároló
hely 30 méteres körzetében. A tűzgyújtási tilalom a belterületen
történő kertihulladék-égetésre nem vonatkozik.
Külterületen legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen végezhető irányított égetés, a hatóság engedélyével. Az égetésre vonatkozó kérelmet, 3000 forint eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés tervezett időpontját megelőzően 10 nappal
korábban kell benyújtani írásban, postán, e-mailen, faxon vagy
személyesen a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (nyomtatvány az egyesülettől kérhető).
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Faluszépítők: babazászló, kupakszív és virágos közterek

- Bábics Norbert -

Szép számmal vettek részt önkéntesek a Kunsziget Faluszépítő Egyesület által szervezett tavaszi virágültetésen. Az
elültetett virágokat rendszeresen kapáljuk. Jutott virág többek között a bolt előtti térre, az orvosi rendelő környékére és
a kultúrház udvarára is. Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének és a lelkes gyerekeknek köszönhetően a virágok
nyáron sem maradtak szárazon.

Több kunszigeti támogatásával
kupakgyűjtő szíveket helyeztünk el a
Federal Mogul előtti buszmegállónál
és az orvosi rendelőnél. Az összegyűlt
kupakokat az abdai Mészáros Árminnak és családjának adtuk júniusban.
Egy pályázat részeként a faluban
új utcanévtáblákat teszünk ki.

Kedves Lakosok!

Kunszigeten mindenki tudja, hogy mit jelent, ha a fekete
színű zászló leng az önkormányzati hivatal melletti zászlótartón. Egy ideje egy másik zászlóval is lehet találkozni, ami
sokkal örömtelibb hírt jelent: újszülött érkezett a faluba. A Tündérkert Bölcsőde mellett álló zászlórúdra akkor húzzuk fel a
gólyát ábrázoló kék és rózsaszín színekből álló zászlót, amikor
egy kisgyermek érkezik Kunsziget valamelyik családjába. A
zászló egy hétig van ilyenkor a zászlórúdon, és az „Isten hozott
Kunszigeten!” szavakkal is köszönti a kicsit. Júniusban vontuk
fel először a babazászlót, akkor még a hivatal mellett. Azóta a
végső helyére került, és onnan köszöntötte ifjabb Kiss Istvánt.
Reméljük, a jövőben gyakran húzhatjuk fel a gólyás zászlót.

Meghívó

A Brave Bullet Kft. nevében tisztelettel meghívunk minden kedves Érdeklődőt,
aki szívesen megismerkedne üzletünkkel!

-5%
Kedvezményt biztosítunk az
újság felmutatásával az első
vásárlás alkalmával.

Kínálatunk:






vadász- és sportlőfegyverek
lőszerek
vadász- és túraruházat
vadász- és túracipők, csizmák
kiegészítők (táskák, övek, kések, túrafelszerelés)
Ismerjék meg teljes kínálatunkat és az általunk forgalmazott márkákat a weboldalunkon!
Árukészletünk folyamatosan bővül.

Online rendelés:
www.bravebullet.hu
Címünk:
Fő út 47/A
(Geskor Kft. földszint)

Nyitva tartás:
H-P: 9:00-16:00
Sz: 9:00-12:00

14. oldal
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Anyakönyvi hírek

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 és szombatonként 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.
KUNSZIGETI TÜNDÉRKERT BÖLCSŐDE
Kossuth tér 22.
Telefon: (96) 686-503, 20/315-75-17
TÜNDÉRVÁR ÓVODA
József A. u. 2/a.
Telefon.: (96) 495-143 www.tundervarovoda.hu
KUNSZIGETI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.
ISK. ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISK.
Petőfi tér 12.
Telefon.: (20) 262-5122. www.kunszigetiskola.hu
HULLADÉKUDVAR
Öttevény, a focipálya mellett - nyitva keddenként 12-18, szombatonként 14:30-18 óráig.
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Halálesetek:

Szalai Péterné
Csala Ilona
2020.12.31.

Nagy Béláné
Németh Irén
2021.03.13.

Banga Lotti
2020.12.22.
anyja neve: Bedőcs Emőke

Kovács Jánosné
Strobli Teréz
2021.02.02.

Pék Albert
2021.03.21.

Póta Gréta Anna
2020.12.25.
anyja neve: Érsek Mónika

Holczer Gyuláné
Kuller Margit
2021.02.14.

Születések:

Farkas Anna
2021. 01. 05.
anyja neve: Febenecz Kitti
Paukovics Zlatan
2021.01.08.
anyja neve: Frlj Lejla
Molnár Zsófia
2021.02.02.
anyja neve: Varga Bernadett
Virág Emma
2021.02.26.
anyja neve: Katona Mónika
Tuncsik Máté
2021.03.20.
anyja neve: Szalai Veronika
Szövérfi Orsolya
2021.05.23.
anyja neve: Takácsová Edit
Jursics Annabell
2021.06.05.
anyja neve: Restás Bianka
Kiss István
2021.07.24.
anyja neve: Kósa Natália
Köszöntünk benneteket
Kunszigeten!

Nagy Imréné
Tóth Mária
2021.03.06.
Rigó József
2021.03.10.
Pék Albertné
Jakus Gizella
2021.03.13.

Varga Istvánné
Szabó Julianna
2021.03.24.
Virág István
2021.03.27.
Kuller Lajosné
Nagy Ilona
2021.04.03.
Csala Tiborné
Komáromi Mária
2021.04.12.

Gábriel Antalné
Biró Istvánné
Tamás Valéria
Szalai Terézia
2021.06.15.
2021.03.13.
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Házasságkötés:
Restás Bianka és Jursics András
2021.03.13.
Luka Laura és Németh Dávid
2021.05.22.
Szabó Nikolett
Mógor Marcell
2021.06.19.

és

Burkus Veronika és Kokas Márk
2021.07.10.
Sok boldogságot kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel köszönjük Kunsziget Község Önkormányzatának,
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének, hogy

Tilai Lajos (1952-1996)

halálának 25. évfordulóján róla
megemlékeztek, sírjára koszorút
helyeztek el.
„Nem múlnak el ők, kik szívünkben
élnek, hiába múlnak el az évek”
Tilai család
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek és
mindazoknak, akik szeretett halottunk
Szalai Péterné
sz. Csala Ilona
temetésén rész vettek, egy imával
róla megemlékeztek, a szeretet virágait sírján elhelyezték, és mély
gyászunkban együttéreztek velünk.		
Gyászoló szerettei

„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom kön�nyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem
így áldás lesz rajtatok”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk,
Holczer Gyuláné
sz. Kuller Margit
temetésén, miséjén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, vagy bármily módon
együttérzésüket kifejezték. Külön köszönjük
Bíróné Katinak és Börzseiné Emőnek az ápolásban nyújtott segítségüket, Lendvai Ivánné polgármesternek a segítőkészségét, dr. Keresztes
Hajnalka segítségét és türelmét, Winkler Zsolt
atyának pedig erőt adó látogatásait, szép és vigasztaló búcsúztatóját.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk Winkler Zsolt atyának a
gyönyörű és szívhez szóló beszédért, Jursicsné
Annusnak és unokájának a segítségért, a tsz dolgozóknak az együttérzésért, a házi segítségnyújtó szolgálat munkatársainak a munkájukért, és
mindazoknak, akik
Nagy Béláné
temetésén részt vettek.
Köszönettel: a gyászoló család
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Ezüstérmet szereztek U14-es és U19-es csapataink

>> Folytatás az 1. oldalról
Megyei II. o.
Szoros volt a végjáték a megyei II. osztály
győri csoportjában, a Kunsziget SE végül a
6. helyen végzett. Csapatunk legeredményesebb játékosa Nagy Dániel lett 12 góllal. Molnár Balázs, Nagy Levente és Szalai Henrik 7 gólig
jutott.
U19-es csapat
Veretlenül zárta a tavaszt U19-es csapatunk. Az utolsó mérkőzésen a Börcs ellen
döntetlent játszottunk, ami azt jelentette,
hogy együttesünk második lett a bajnokságban. Nagy Máté 24 góllal a bajnokság gólkirálya lett, Kovács Bence 19 góllal a 3., Köböl Milán
pedig 14 góllal az 5. legeredményesebb játékos volt a teljes bajnokságban. A 13 tavaszi
mérkőzésen 57 gólt szerzett, és csupán 11 gólt
kapott a dr. Csatár Miklós irányította csapat.
U14-es csapat
Egyetlen vereséggel a megyei U14-es bajnokság második helyén végzett a kunszigeti
csapat. Babics Zsolt edző legénysége 99-16-os
gólkülönbséggel a 2. helyen végzett a bajnokságban. Unger Gergő, Tóth Norbert és Vas Dávid
is tíznél több gólt szerzett a 16 mérkőzésen.
Kezdődik a szezon
A megyei magyar kupa 1. fordulójában az
Üstökös FC Bácsa 5-1-re nyert Kunszigeten,
így kiestünk a kupából. A bajnokság augusztus 15-én kezdődik, ugyanúgy a megyei II.
osztály győri csoportjában szerepelünk, mint
eddig.

- J agadics Á rmin -

Az ezüstérmes kunszigeti U19-es csapat a Börcs elleni mérkőzés előtt.

A Kunsziget SE U14-es csapata 2. helyen végzett a győri B csoportban. A felvétel az egyesület
évzáróján készült, az éremosztó után. Fotók: Bábics Norbert

Ifjúsági fórum: húsvéti sütik, focitorna

Kunsziget Község Ifjúsági Érdekegyeztető Fóruma az előző évekhez hasonlóan idén
is megrendezte nyári kispályás labdarúgó
tornáját, ezúttal hat csapat részvételével. Köszönjük Kunsziget Község Önkormányzata, a
Kunsziget SE, Nagy Ferenc és Gáli Szilárd segítségét.
Húsvétkor sütisütő versenyt rendeztünk
online formában. A recepteket Facebook-oldalunkon is megtalálják az érdeklődők.
Örömmel vettünk részt az idei gyermeknap
lebonyolításában.
A járványhelyzet miatt sajnos több programunk is megrekedt a tervezés, előkészítés
szintjén. Néhány napon belül viszont megnyitjuk szabadulószobánkat az iskola pincéjében, ahol nem kisebb a játékosok feladata,
mint a világ megmentése.

A Vasajtón túl II. - szabadulószoba a kunszigeti iskola pincéjében
A történet szerint Dr. Quentin Rube a világ elpusztítását
tervezi. A játékosoknak 60 perc alatt meg kell állítaniuk a
professzort, és ki kell jutniuk a Vasajtón túlról.

Augusztus 12-től 21-ig lehet időpontokat foglalni

- üzenetet küldve a facebook.com/OfficialKIEF oldalon
- a +36/20/44-11-239-es telefonszámon

További részletek, információk a facebook.com/OfficialKIEF oldalon és a www.kief.hu weboldalon.
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Hétpecsétes gyereknapot rendeztünk

- Bábics Norbert Az idei gyermeknap talán az első
nagyobb rendezvény volt, amelyet a
járványügyi szabályok megtartása mellett meg lehetett tartani úgy, hogy azon
mégis sokan részt vehettek. Mindezt

úgy sikerült elérni, hogy több helyszínen
(könyvtár, kultúrház udvara, iskola udvara, extrém park, Kossuth tér, játszótér),
tartottunk programokat, kihívásokat. A
gyerekek itt pecséteket gyűjthettek, és ha
ügyesek voltak, ajándékot kaptak a végső
állomáson, a játszótéren. A program az

A járványhelyzet miatt csak korlátozottan tudtuk megtartani idén az
ünnepeket, megemlékezéseket. Mindjárt januárban online módon
emlékeztünk meg az urivi áttörés kunszigeti áldozatairól (felvételünkön).
Ugyanígy a március 15-i megemlékezésnek, valamint a Nemzeti
Összetartozás Napjának is internet, azon belül is a kunsziget.hu oldal és a
falu Facebook-oldala adott helyett.

önkormányzat, a faluszépítő egyesület,
az ifjúsági fórum, a könyvtár, az iskola,
az óvoda és a polgárőrség összefogásában, szervező munkájában jöhetett létre.
A visszajelzések alapján nagy sikere volt
a gyermekek és a szülők körében is a hétpecsétes gyereknapnak.

Idén húsvétkor sem lehetett megrendezni a koronavírus miatt úgy a
Jézuskeresést, ahogy azt évszázadok óta szokás falunkban. Ezúttal
a kijárási tilalom és a távolságtartási szabályok betartása miatt nem
érkezhettek tömegek akár az ország más részeiből is Kunszigetre. A
hagyomány azonban idén is folytatódott, egy maroknyi kunszigeti 2021ben is megtartotta a hagyományos Jézuskeresést, akik pedig nem vehettek
részt személyesen az eseményen, az interneten felidézhették azt. Fotó:
Öttevényi Római Katolikus Plébánia Facebook-oldala.

