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Erdélyi élmények és
erdélyiek élményei

Út az önálló két tannyelvű iskoláig
- LENDVAI IVÁNNÉ Kunsziget Község Képviselő-testületének
munkáját évtizedek óta az a törekvés jellemzi,
hogy biztosítsa falunkban 1-8 osztályos iskolában az alapfokú oktatást. A változó gazdasági
és törvényi keretek szükségessé teszik, tették az
útkeresést.
Újonnan alapított iskolában, a Kunszigeti
Két Tannyelvű Általános Iskolában csenget-

tek be 115 diák számára Kunszigeten az iskola
udvarán augusztus 31-én tartott tanévnyitó
ünnepélyen.
Az iskolát a 100 százalékos önkormányzati tulajdonú Kunszigeti Közszolgáltató
Nonprofit Kft. működteti. A kft ügyvezetője,
Puxbaum Katalin és az iskola új igazgatója,
Takácsné Farkas Erzsébet is bemutatkozik a
Kunszigeti Hírmondóban.

A 21 évvel ezelőtt kezdődő testvértelepülési
kapcsolat Nyárádgálfalvával újabb állomásához érkezett. 15 kunszigeti diák utazott augusztus közepén Erdélybe, ahol számos színes
programban vettek részt a helyi fiatalokkal
közösen.
Ugyanekkor 15 erdélyi diák érkezett Kunszigetre, s ahogy 21 éve, most is családok látták őket vendégül.
A két látogatásról szóló képes beszámolót
a Kunszigeti Hírmondó 8-9. oldalán olvashatják.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON >>
A Kultúrház, új nevén Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér ünnepélyes átadására hívjuk
Önöket szeptember 16-án, pénteken 17 órára.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap
társfinanszírozásában
megvalósult
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ünnepélyes
átadásán üdvözlőbeszédet mond Kara Ákos,
országgyűlési képviselő, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Közgyűlés alelnöke, Légrády Gábor, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal GyőrMoson-Sopron megyei kirendeltségének vezetője,
Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere,
Bábics Norbert, Kunsziget Község Ifjúsági
Érdekegyeztető Fórumának elnöke. Az épületet
megáldja: Winkler Zsolt plébános.Az ünnepélyes
átadáson közreműködnek: Pingiczer Csaba, a
Győri Nemzeti Színház színésze, a Kunszigeti Két
Tannyelvű Általános Iskola tanulói, a Tündérvár
Óvoda óvodásai, a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
énekkara, vezényel Karsai Klára előadóművész.

Kunsziget új
háziorvosának
bemutatkozása

- DR. MÁTÉ CSONGOR Tisztelt kunszigeti lakosok!
Dr. Máté Csongornak hívnak, az önkormányzati testület megelőlegezett bizalmát
megköszönve 2011. 09. 01-től én veszem át a
háziorvosi feladatokat az Önök községében.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON >>
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Szüreti nap
október 8-án

- BÁBICS NORBERT Kunszigeten évtizedes hagyományai vannak a szüreti napnak, amikor a népzenéé és
a néptáncé a főszerep. Idén október 8-án rendezzük a szüreti napot, amely a hagyományok
szerint zajlik: a fiatalok és az iskolások lovas
kocsikkal járják be délután a falu utcáit, hogy
énekkel és tánccal vigyenek hírt az eseményről.
16 órakor a sportpályán az iskolai
színjátszókör tagjai mutatnak be előadást
valamint a 8. osztályos „cigánylányok”- és a
fiatalok hagyományos magyar tánca látható
majd a színpadon.

A falunk fejlődését segítő beruházásokról
- LENDVAI IVÁNNÉ Falunk értékeit óvni, gazdagítani, újat alkotni, építeni a legnemesebb feladat, ugyanakkor
kötelességünk. Néhány beruházásról szeretnék
Önöknek hírt adni, melyeket fontosnak ítélek
meg falunk életében.
Mosoni-Duna part strand, tanösvény,
csónakkikötő, pihenőhelyek kialakítása a
NYDOP 2.1.1.F jelű „Legyen aktív vendégünk, találkozzunk a Győri Kistérségben”
című projekt hamarosan befejeződik. A beruházás költsége 50 millió forint, melynek keretében kiépült az ivóvíz-hálózat, fürdő, mosdó,
csónakkikötő, pihenőhelyek és játékeszközök
kerültek kihelyezésre.
Megkezdődött a Kunszigetért Közalapítvány, Római Katolikus Egyház, és Kunsziget
Község Önkormányzata sikeres közös pályázatának eredményeként a Római Katolikus
Plébánia külső felújítása. Az építészetileg
egyedülálló érték, mely Koós Károly építész
tervei alapján 1910-ben épült, közel 16 millió
forintból újul meg. Meghívásos árajánlat-té-

teli eljárás lefolytatása után a közalapítvány
négy kivitelezőből a legalacsonyabb árat adó
Csinód Kft.-t (Győrzámoly) bízta meg a munka elvégzésével.
A Kunsziget Sportegyesület a Sportöltöző
külső felújítására hirdetet árajánlat-tételi felhívást. Négy vállalkozó ajánlatából szintén a
legalacsonyabb árat adó Jaga-Szer Kft. (Kunsziget) ajánlatát fogadta el. A felújítás során
kerül sor a nyílászárók cseréjére, a melegvíz
ellátás korszerűsítésére, a beruházás költsége
1,8 millió forint.
Árajánlati felhívást tett közzé Kunsziget
Község Polgárőrsége a „Helyi termékek árusítása, helyi értékeink védelme” című sikeres
pályázatának megvalósítására. Öt vállalkozó
közül a Jáger és Társa Kft. (Mecsér) végzi el
a munkát, melynek során elárusító pavilonok,
padok, asztalok, látvány pavilonok, parkolók
épülnek. A kivitelezés költsége meghaladja a
8 millió forintot.
A beruházások mindhárom esetben
LEADER támogatásból 2011. november 15-ig
valósulnak meg.

Eboltás
- POLGÁRMESTERI HIVATAL Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebek veszettség elleni kötelező oltására 2011. szeptember
21-én (szerda) 9 – 11 óráig és 2011. szeptember 28-án (szerda) 14 – 16 óráig Kunszigeten
a Tűzoltószertár előtti téren kerül sor.
Az oltás költsége: 3.500 Ft/eb.
A veszettség elleni oltással egyidejűleg az
állatorvos mikrocsipet is beültet, a csippel
még nem rendelkező ebekbe. A csip beültetés
költsége 3.000 Ft/eb.
Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 1-jén hatályba
lépett 12/2008. (IX.5.) Kt. rendeletének értelmében az eb tartója (eb tulajdonosa) köteles a
3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül azonosítóval ellátni, majd az azonosító számot az
azonosítóval való ellátástól számított 8 napon
belül a jegyzőnek bejelenteni.
Kérjük, az ebek sorszámmal ellátott oltási
könyvét feltétlenül hozzák magukkal!
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Egy iskola - egy
polgárőr; ötödször

Népszámlálás 2011
- VARGA JÓZSEF A népszámlálások a világ minden országában a legnagyobb statisztikai célú adatgyűjtést
jelentik. A végrehajtás Magyarországon mindig a helyi közigazgatási szervek feladata volt,
s a népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX.
törvény most is így rendelkezik.
A törvényhez kapcsolódó kormányrendelet
a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjét, a körjegyzőségek körjegyzőjét
települési népszámlálási felelősként nevesíti.
A népszámlálás lakosságot is közvetlenül
érintő munkálatai 2011. szeptember 27-30.
között kezdődnek meg, amikor a számlálóbiztosok lakásról lakásra járva minden címre
eljuttatják az adatszolgáltatáshoz szükséges
csomagot.
2011. október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a számlálókörzetét,
és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot az ott lakókkal (adatszolgáltatókkal),
akiket tájékoztat arról, hogy három módon
válaszolhatják meg a kérdőívet.
1.)
A
kérdések
megválaszolhatók
az interneten keresztül. Ehhez a www.
enepszamlalas.hu honlapra kell belépni, ahol
egy azonosító és egy egyedi kód megadásával
lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag
on-line felületen történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód az adott címre szóló
adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdőív első oldalán, az „Azonosító” és az
„Internetes belépési kód” mezőben található.
Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó
személynek ezt a kitöltési módot kell választania. A kérdések internetes megválaszolására
2011. október 1–16. között van lehetőség.
2.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdőíveket a kapott borítékba visszahelyezve
a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az
ismét felkeresi az adott címet. Amennyiben
az adatszolgáltatói csomagban található egy
darab személyi kérdőív nem elegendő az
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez,
a számlálóbiztos ellátja a válaszadót a megfelelő mennyiségű kérdőívvel. A papír alapú
önkitöltésre a felvétel első két hetében, 2011.
október 1–16. között van lehetőség.
3.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztos-

nak, aki az összeírás céljából 2011. október 1.
és 2011. október 31. között keresi fel. Ehhez
szükséges a borítékban található kérdőívek
megőrzése. Aki papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdőívet hagy,
ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött
kérdőívek átadásának időpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakásés személyi kérdőíveket. Ebben a szakaszban
a számlálóbiztos naprakészen tájékozódik
arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki
interneten a kérdőíveket. Ezeket a lakásokat
már nem keresi fel.
Kunsziget község 4 számlálókörzeteinek
beosztása a következő:
Stoller Ernőné: Ady E. u. 1-29., 2-34., Fő
u. 26-42., Ifjúság u. 19-37., 38-58., Kertes u.
1-23., Rákóczi u. 1-33., 2-34.,
Stoller Gábor: Fő u. 1-51,2-24/B, Ifjúság u.
1-17., 2-36., Kertes u. 2-24., Kossuth tér 1723., 16-22., Mecséri út, Petőfi tér 1-15., 2-14/A,
Vörösmarty u. 2-6., Zöldmező u. 1-11., 2-10.,
Valkóczi Petra: Dózsa Gy. U. 1-31, 2-32.,
Duna u. 2-38, Gátőrház, József A. u. 1-49, 2-32,
Kossuth tér 1-15/B,2-14, Szent István király u.
11-23., 8-28., Táncsics u. 1-13., 2-12/A.
Tamásné Lévai Márta: Duna u. 1-15., Győri
út 1-21., 2-20., Hunyadi u. 1-189., 2-188/2.,
Széchenyi u. 1-15., 2-22., Vörösmarty u. 1-19.
A számlálóbiztosok munkáját a felülvizsgáló felügyeli, aki községünkben Tilai Zoltán.
A népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX.
törvény 3. § bekezdése szerint az adatszolgáltatás kötelező. Ha mégis előfordulna, hogy
valaki az adatszolgáltatást megtagadja, vagy
szándékosan és nyilvánvalóan hamis adatot
szolgáltat, a felülvizsgáló jelentése alapján a
települési népszámlálási felelős (jegyző) a törvényes következményekre való figyelmeztetés
után felszólítja a megtagadó személyt az adatszolgáltatásra. Ha az összeírandó személy a figyelmeztetés ellenére sem hajlandó közreműködni, illetve megadni a valóságnak megfelelő
adatokat, a jegyző jogosult a szabálysértési
eljárás megindítására az 1999. évi LXIX. törvény 82. §-a alapján. A szabálysértési bírság
megfizetése nem mentesíti az adatszolgáltatót
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésétől.
Ezúton is kérem Önöket, hogy a népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében szíveskedjenek a számlálóbiztosokkal együttműködni, munkájukat segíteni.

-KUNSZIGET KÖZSÉG POLGÁRŐRSÉGEKunsziget Község Polgárőrsége és a helyi
általános iskola az idei évben ötödik alkalommal rendezi meg az „Egy iskola - egy polgárőr” elnevezésű vetélkedőjét.
Szeptember 23-án, pénteken délelőtt 9 órakor kezdődnek a programok a Kunszigeti Két
Tannyelvű Általános Iskolában előadásokkal,
délután fél kettőtől pedig a kunszigeti sportpályára várják az érdeklődőket, ahol 5 falu
diákjai és polgárőrei csapat- és sportversenyeken vesznek részt: kispályás labdarúgás, lövészet, kerékpáros ügyességi verseny, sorverseny
is lesz, valamint tesztírás polgárőr ismeretekből. A programot különböző bemutatók gazdagítják.
A vetélkedőre a hagyományoknak megfelelően iskolánként 5 diákból és egy helyi polgárőrből álló csapat részvételére számítanak a
szervezők - a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola és Kunsziget Község Polgárőrsége.

Dr. Zacher Gábor
tart előadást

- LEHOTZKY JÓZSEF -

Szeretettel
várjuk a fiatalokat és az
érdeklődő szülőket
a televízióból is ismert dr. Zacher Gábor toxikológus orvos előadására 2011.
szeptember
30-án,
pénteken 18 órától
a kultúrházba. Témák: a vízipipázás,
fiatalkori dohányzás
és alkohol fogyasztás
következményei, és a party drogok veszélyei.
Az előadás végén bárki felteheti a témával
kapcsolatos kérdéseit.

Mossák a kukákat
- GYŐR-SZOL Tájékoztatjuk Önöket, hogy a barna fedelű bio edényzet mosását a közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint megkezdjük.
Az ürítést és mosást együtt végezzük, az ürítés megtörténte után, külön díjfizetés nélkül
biztosítjuk az edényzet mosását. Az edények
mosását négy alkalommal végezzük el egy
év alatt. Javasoljuk mosási napon csak a hulladékot tartalmazó (lehetőleg teli) edény kihelyezését, a későbbi számlázási reklamációk
elkerülése érdekében. Kunszigeten a negyedik
mosási nap bio edény esetén: 2011. szeptember 24.
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Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról
- VARGA JÓZSEF A képviselő-testület elmúlt időszakban döntött a háziorvosi feladatok ellátásáról, a könyvtár tetőszerkezetének felújításáról, módosította
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kötött
szerződést. Döntöttek arról is, hogy Kunsziget
Dunaszeggel és Dunaszentpállal közös körjegyzőséget kíván létrehozni.

Május 30.
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. május 30-án döntött
arról, hogy a háziorvosi feladatok ellátásával
2011. szeptember 1-jétől dr. Máté Csongort
bízza meg.
Ugyanekkor döntött a testület arról is, hogy
a korábban, az önkormányzat által alapított
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2011. július
15-étől Puxbaum Katalin, 9184 Kunsziget,
Petőfi tér 6. szám alatti lakost bízza meg.

Június 29.
2011. június 29-én arról döntöttek a képviselők, hogy a kunszigeti községi könyvtár
(Kunsziget, Kossuth tér 9.) tetőszerkezetének
felújítására az R-Meander Bau Kft. (9184
Kunsziget, Dózsa Gy. u. 23.) ajánlatát elfogadja. A felújítás összköltsége bruttó 426.250 Ft,
melyet a Képviselő-testület az önkormányzat
2011. évi költségvetésének tartalékából biztosít.

Ezen alkalommal a Háziorvosok Ügyelete
Nonprofit Közhasznú Kft. kérésére a testület
arról is határozott, hogy a háziorvosi ügyelet
rendelkezésre állási idejének bővítéséhez hozzájárul. Erre az ügyelet működési engedélyének megújításához volt szükséges.
Szintén ezen a napon határozat született
arról is, hogy Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település lakossága számára a fogorvosi alapellátáshoz
kapcsolódó sürgősségi ellátásra kötött megállapodást meghosszabbítja az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (9026 Győr,
Kálóczy tér 9-11.)
A testület július 7-én még egy egészségügyi
kérdésben döntött: határozattal támogatta azt
a kezdeményezést, hogy az önkormányzat félautomata defibrillátort vásároljon, melyhez
kéri a település vállalkozásainak támogatását
is.
A képviselő-testülete módosította jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a győri ellátóval kötött szerződést is. Az önkormányzat
vállalta, hogy a 2011. évi költségvetéséből
biztosítja a jelzőrendszeres készülékek után az
önkormányzat által havonta fizetendő 1.125
Ft-ot, és az ellátottak által fizetendő térítési díjat havi 600 Ft-ot is átvállalja. Az önkormányzat mindösszesen 1.725 Ft/hó hozzájárulást
fizet készülékenként.

Július 7.
2011. július 7-én született az a döntés, hogy
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást tartalmazó (2009. október
19-én módosított és egységes szerkezetbe
foglalt) Alapító Okiratának 1. számú mellékletében rögzített pályázati önrész 6.443.298
nettó Ft-ot megfizeti a GYŐR-SZOL Győri
Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.nek (szh.: 9024 Győr, Orgona u. 10.). Ennek
az összegnek a kifizetésére azért volt szükség,
mert a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagtelepülési
2009-ben vállalták azt, hogy a társulás hulladékgazdálkodási rendszerének megújítására
beadott pályázathoz szükséges önrész 10 %-át
biztosítják.
Ugyanezen ülésen – felsőbb szintű jogszabály kötelezése alapján – rendeletben döntött
a testület a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól. A képviselők a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén is díjmentességet állapítottak meg minden
házasulandónak.

Ezen az ülésen döntés született arról, hogy
Kunsziget Község Képviselő-testülete elszámolási számlát nyit az önkormányzat pénzforgalmát jelenleg bonyolító OTP Bank Nyrt.
Győri Fiókjánál (9022 Győr, Teleki L. u. 51.).

Augusztus 2.
2011. augusztus 2-án úgy határozott a képviselő-testület, hogy a feladatok és pénzügyi
helyzet ismeretében közös körjegyzőséget kíván létrehozni Dunaszeg, Dunaszentpál községekkel.
Ugyanezen ülésen elfogadták a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
Kunsziget Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kultúrház udvarának
térkövezésére az R-meander Bau Kft. (9184
Kunsziget, Fő u. 45.) által beadott árajánlatot
elfogadta, és megbízta a munka elvégzésével.

Augusztus 25.
A 2011. augusztus 25-i ülésen tárgyalt a testület a Jövő és Valóság Közhasznú Egyesület
képviselőivel, majd ezután támogatta annak
felmérését, hogy az önkormányzat részvételével, támogatásával sárga csekk-mentes ház
épüljön önkormányzati tulajdonú ingatlanon.
Ezután Takácsné Farkas Erzsébet, a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola igazgatója
és Puxbaum Katalin, a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, mint az iskola
fenntartójának képviselője tartott tájékoztatást a 2011-2012-es tanév megkezdésének tárgyi és személyi feltételeiről. Kunsziget Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Tündérvár Óvoda beszámolóját is a
2011/2012-es nevelési év megkezdéséről.
Az iskolakezdéshez kapcsolódóan a testület
döntött arról is, hogy a kunszigeti lakóhelyű
tanulókat, illetve hallgatókat - a családjuk jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül - az
alábbiakban meghatározott összegű egyszeri
beiskolázási támogatásban részesíti:
a) a kunszigeti általános iskola tanulói, akik
kunszigeti lakóhellyel rendelkeznek: 3500 Ft/
fő
b) középiskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló: 3500 Ft/fő
c) valamint felsőoktatási intézmény nappali rendszerű képzésében részt vevő hallgató:
3500 Ft/fő
Kunsziget Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola 1. osztályos tanulóinak
tankönyveit, valamint az iskola összes tanulójának angol tankönyveit és munkafüzeteit
megvásárolta, majd a tanulóknak tartós használatba adta.
A képviselő-testület elfogadta az étkezési díjakról szóló önkormányzati rendeletét
is. Ennek alapján 2011. szeptember 1-jétől a
Kunsziget területén működő nevelési és oktatási intézményekben a szülőknek a következő
díjakat kell az étkezésért fizetni:
Reggeli és tízórai: családi napközi (Cs) 48
Ft, óvoda (Ó) tízórai 48 Ft, iskola (I) tízórai
60Ft
Ebéd Cs: 130 Ft Ó: 119 Ft I: 119 Ft
Uzsonna: Cs: 26 Ft Ó: 26 Ft I: 36Ft
Összesen Cs: 204 Ft Ó: 193 Ft I: 215 Ft
A fenti díjak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák! Az önkormányzat naponta 106
Ft-tal támogatja a gyermekek étkezését.
Ugyanezen ülésén a testület elfogadta az
önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési
beszámolóját, és ehhez kapcsolódóan módosította 11/2011. (VIII.26.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.
Szintén ezen a napon határoztak a képviselők arról, hogy a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
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társulási megállapodásában meghatározott,
a szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer kialakításához szükséges, Kunsziget községre
jutó 6.443.298 - Ft önrész után a 2011. január
1-jétől felszámított kamatot az önkormányzat
megfizeti.
A testület foglalkozott azzal is, milyen lehetőség van arra, hogy bölcsőde fejlesztésére,
építésére pályázatot nyújtson be. Kunsziget
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a polgármestert, hogy tervezőkkel egyeztessen arról, hogy a már meglévő
óvodatervhez hogyan illeszthető egy bölcsőde
épületrész.
Kunsziget Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete arról is döntött, hogy
a Kunsziget Sportegyesületet működését

350.000 Ft-tal támogatja. A támogatás célja:
a kunszigeti lakosok sportolási lehetőségének
biztosítása.
A testülete elhatározta, megállapodást köt
Győrzámoly Község Önkormányzatával és
Győrladamér Község Önkormányzatával annak érdekében, hogy Kunsziget Község Önkormányzata a győrzámolyi és győrladaméri
védőnői körzet iskola-egészségügyi feladatait
ellássa.
Augusztus 25-én született döntés arról is,
hogy Kunsziget Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Börzsei és Fiai Kft. (9153
Öttevény, Arany J. u. 21.) üzleti tervét a Kunsziget 20/B és 20/H erdőrészletek kitermelésére nem fogadja el.
Ugyanezen ülésén a képviselő-testület a

Kunsziget új háziorvosának bemutatkozása
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Kunsziget, Fő utcai járdaburkolat javításával
megbízta a Magyar Aszfalt Kft-t. A felújítás
összege bruttó 1.253.555 Ft.
A testület úgy döntött, hogy támogatja a
Czinka Panna Roma Kulturális Egyesületet (9023 Győr, Herman Ottó u. 16.) abban,
hogy a TÁMOP-5.5.1/B pályázat keretében
pályázatot nyújtson be „A győri kistérség integrált szolgáltatásokat nyújtó Családi Erőforrás Központja” címmel. Ennek köszönhetően várhatóan családi napot szerveznek az
egyesülettel együttműködő településeken, így
Kunszigeten is.
A testület döntése értelmében együttműködik a Reflex Környezetvédelmi Egyesülettel is
annak érdekében, hogy településünkön a környezettudatos szemléletmódot népszerűsítse.

Beiskolázási
támogatás

- POLGÁRMESTERI HIVATAL Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 25-én döntött a
2011/2012. tanév beiskolázási támogatásáról.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

1977.08.11-én Marosvásárhelyen születtem. 10 évesen költöztünk szüleimmel Magyarországra, először Jánossomorján, majd
pedig Győrben telepedtünk le. Édesanyán
üzemorvosként, illetve háziorvosként tevékenykedik Győrben, édesapám nyugdíjas állatorvos. Szüleim példáját követve az
egészségügyi pályát választottam, a győri
Petz Lajos Egészségügyi Szakközépiskolában
érettségi bizonyítvány mellett felnőtt szakápolói végzettséget szereztem. A középiskolában
a jelenlegi körzeti nővérrel, Némethné Frank
Tímeával évfolyamtársak voltunk.
Állami ösztöndíjjal 1996-ban a Marosvásárhelyi Orvostudományi egyetemen kezdtem orvosi tanulmányaimat, diplomámat
2002-ben vettem át. Az egyetemi tanulmányok mellett 3 évig a marosvásárhelyi mentőszolgálatnál mentőápolóként is dolgoztam.
2002 és 2005 között a győri Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház Központi Radiológiai Osztályán dolgoztam röntgen szakorvos
jelöltként. 2007-től a kórház Anyagcsere,
Endokrin és Diabetológiai Osztályán dolgoztam osztályos orvosként illetve a cukorbeteg
gondozóban önálló szakrendelést folytattam.

Az elmúlt éveknek megfelelően az önkormányzat - a jövedelmi viszonyukra való tekintet nélkül - beiskolázási támogatásban részesíti azokat a kunszigeti lakóhellyel rendelkező
tanulókat, akik a kunszigeti általános iskola
tanulói, továbbá a kunszigeti lakóhellyel rendelkező tanulókat, akik középiskolák nappali
rendszerű oktatásában vesznek részt, valamint valamely felsőoktatási intézmény nappali rendszerű képzésében részt vevő, kunszigeti
lakóhellyel rendelkező hallgatókat.
Belgyógyász szakvizsgámat 2011. áprilisában
szereztem meg.
2003 és 2007 között az Országos Mentőszolgálat Győri Mentőállomásán dolgoztam,
2009 óta részt veszek a Győr városi háziorvosi
ügyeleti ellátásban.
Győr Kisbácsa városrészben lakom 4 éves
lányunkkal és feleségemmel, aki szintén háziorvosként tevékenykedik.
Egy éve figyelem feleségem háziorvosi
munkáját, rájöttem, hogy a specializált kórházi betegellátás helyett jobban vonzana a
háziorvosi tevékenység, a betegekkel való
folyamatos kapcsolattartás, utánkövetés, gondozás.
Az Önök háziorvosaként kiemelten fontosnak tartom az egészségnevelést, a betegségek
megelőzését, szűrővizsgálatokkal való korai
felismerését, kezelését, ennek szellemében
fogom végezni háziorvosi munkámat. Terveimben szerepel heti két alkalommal a rendelőben történő vérvétel, szív- érrendszeri és
daganatos megbetegedések irányában szűrővizsgálatok, egészségmegőrzéssel kapcsolatos
rendszeres konzultációk szervezése. Céljaink közösek, melyek eléréséhez kérem szíves
együttműködésüket.

A támogatás mértéke a 2011/12-es
tanévre tanulónként 3500 forint.
A támogatás megállapításának további feltétele, hogy az oktatásban, képzésben részt
vevő tanulók, illetve hallgató tanulói, illetve
hallgatói jogviszonyát a támogatás kifizetésekor igazolja.
A kunszigeti általános iskolába járó tanulóknak a kifizetéshez igazolást nem kell beszerezniük, mert azt az iskola a Polgármesteri
Hivatalnak megküldi.

A kifizetés időpontjai:
2011. szeptember 21. (szerda) és
2011. szeptember 22. (csütörtök)
8:00-tól 15:30-ig,
Amennyiben a támogatást nem közeli
hozzátartozó veszi át, kérjük, szíveskedjenek
meghatalmazást írni! (Meghatalmazás letölthető a www.kunsziget.hu oldalról, vagy kérhető a Polgármesteri Hivatalban.)
A beiskolázási támogatás kifizetésével kapcsolatban Reizingerné Klemm Erika ügyintézőnél lehet érdeklődni (tel.: 552-003).
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Út az önálló két tannyelvű iskoláig
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

2007-ben a tanulói létszám csökkenése miatt csökkent a normatíva összege is. Az akkor
hatályos törvényi előírás miatt – miszerint 15
főnél kisebb létszámú 7-8. osztállyal az önkormányzati iskola nem működhet önállóan
– szükség volt a arra, hogy az iskola fenntartójában változás álljon be. Kunsziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2007-ben úgy döntött, hogy a győri székhelyű
Vocational Academyvel köt megállapodást
az iskola működtetésére. Kunszigeten így a
Vocational Academy kéttannyelvű tagiskolájaként lehetőség nyílt az addig csak részben
ismert, ám korszerű oktatás bevezetésére, a
fejlődő világ alapkövetelményeként jelentkező idegen nyelvek oktatására, két tannyelvűségre, valamint az iskolaotthonosságra, amely
gyermekeink oktatását-nevelését 8-tól 16 óráig biztosította.
Önkormányzatunk támogatásával a helyben történő színvonalas oktatás feltételei biztosítottak voltak. Ezt bizonyítják a környező
községekből történő beiratkozások a kunszigeti iskolába, hiszen mára az intézmény 115
fős iskolává fejlődött, ahová több településről
is járnak diákok.
Célunk, hogy hosszú távon biztosított legyen a gyermekek helyben történő oktatása,
a megtapasztalt, a szülők által is elfogadott két
tannyelvű, iskolaotthonos rendszerű oktatásban.

2010-ben nyilvánvalóvá vált, hogy a
Vocational Academy Alapítvány finanszírozási gondokkal küzd, amelynek következtében
az általános iskolai oktatást a 2011-2012-es
tanévben szünetelteti.
Önkormányzatunk részéről újbóli útkeresés indult. Olyan utat kellett keresnünk,
mely biztosítja célunkat, a helyi 1-8 osztályos
iskolát. Számtalan egyeztetést folytattunk
egyházzal, más alapítvánnyal, minisztériummal, kormánymegbízottal, oktatási hivatallal,
volt és jelenlegi országgyűlési képviselőkkel,
átgondolva a térségben betöltött helyünket,
lehetőségeinket, kérve vezető politikusok segítségét is.
Igyekezve minden lehetőséget kihasználni,
indultunk a kisiskolák újraindítására kiírt pályázaton, amely elutasítással járt. Az elutasítás
indokolása: 2007-ben nem szűnt meg az iskola Kunszigeten.
A pályázati eredmény kihirdetésével kútba
esett az az elképzelés, hogy Kunszigeten újraindulhat az önkormányzati fenntartású általános iskola.
Megoldás, járható út: a képviselő-testület által létrehozott, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit
Kft., kiemelt feladata az alapfokú oktatás.
Eredmény: 2011. augusztus 1-től Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola, működési
engedéllyel, OM azonosítóval, mindenben
megfelelve a törvényi előírásoknak.

Puxbaum Katalin
A Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft
ügyvezetője
Úgy vélem
sokan ismernek, mint
kunszigetit,bár 14 éves korom óta életvitel
szerűen csak rövid időszakokban éltem Kunszigeten. Tavalyi év februárjától ismételten itt
élek szülőházunkban csak sajnos már a szüleink nélkül.
Félévszázados életem során kijártam pár
iskolát, közgazdász lett belőlem, de tudásomat
azóta is folyamatosan igyekszem gyarapítani.
3 évvel ezelőtt fejeztem be egy nemzetközi
menedzser képzőt a Budapesti Műszaki Egyetem szervezésében. Angol és orosz nyelvet
tanultam, angol nyelvvel dolgozom pályám
kezdete óta.
Munkás életemet a Rába Magyar Vagon -és
Gépgyárban kezdtem, ezt követően 5 évig volt
saját vállalkozásom, 1995-től pedig gazdasági
vezetőként dolgozom különféle vállalkozásoknál.
Dolgoztam francia, svájci, német, magyar
tulajdonú vállalkozásoknál. Jelenleg egy svéd
tulajdonú vállalkozásnál dolgozom gazdasági
igazgatóként. A cég Győrben az Ipari Parkban
üzemel.
Örömmel vállaltam el ezt a munkát a képviselőtestület megtisztelő felkérésére. Szeretném a falu javára kamatoztatni eddig megszerzett ismereteimet és tapasztalataimat.
Ezt a munkát a főállásom mellett végzem, de
igyekszem minden megtenni közösségünk
céljai elérése érdekében.

A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskoláról
- LENDVAI IVÁNNÉ Örömmel értesítjük a tisztelet szülőket és
kedves érdeklődőket, hogy községünkben új
alapítású általános iskola kezdte meg működését 2011. augusztus 1-jével. A Kunszigeti
Két Tannyelvű Általános Iskolában az oktatónevelő munka célja, hogy az anyanyelvi- és az
idegen nyelvi tudást egyidejűleg és a lehető legkiegyensúlyozottabban fejlessze.
Követelményeink megfogalmazása során a
legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy tanulóinkat eljuttassuk az idegen nyelven való
gondolkodás, megfelelő szövegértés, beszédkultúra szintjére, megtanítsuk őket az idegen
nyelv használatára az információszerzésben,
közlésben és az alkalmazásban.
Már első osztálytól kezdődően kiemelt óraszámban (heti 5 órában) tanulnak a gyermekek angolt, melyből 2 órát angol szakos tanár,
3 órát pedig anyanyelvi lektor tart.
A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, angol nyelven tanulják az éneket,
technikát és a testnevelést.
Felső tagozatban is folytatódik a tantárgyak
angol nyelven való tanulása, az előttünk álló

tanévben a testnevelés mellett az Eu-s ismeretekkel és a célnyelvi civilizációval ismerkedhetnek tanulóink.
Terveink szerint a későbbiekben az informatika, (esetleg más) tantárgy tanítása is angol nyelven történik majd.
5-8. osztályokban heti 2-2 órában a második idegen nyelvet, a németet is oktatjuk.
Számos tanórán kívüli programmal biztosítjuk tanulóink szabadidejének hasznos
eltöltését. Ilyenek például: különféle szakkörök (idegen nyelv, informatika, színjátszás,
kézműves, tantárgyi, stb.), sport, játék, tánc,
úszás (foci, kézilabda, tenisz, kosárlabda, asztalitenisz, atlétika, stb.); mozi, színházlátogatás, túrázás, kirándulás, tehetségfejlesztés,
felzárkóztatás, középiskolai felkészítés.
Iskolánk napközis és tanulószobai ellátást
biztosít, így az oktató-nevelő munka 8 órától
16 óráig tart. Szükség esetén már fél 7-től tudjuk fogadni tanulóinkat, és fél 5-ig maradhatnak a felügyeletünk alatt.
Önkormányzatunk az állami normatíva
kiegészítése mellett további, számos támogatást nyújt az iskola tanulóinak: ingyenes
tankönyvcsomag első osztályosok részére, to-

vábbi osztályokban az idegen nyelvi tankönyvek biztosítása; más településen élő, ebben az
iskolában tanuló diákokat térítésmentesen
utaztatjuk lakóhelye és az iskola között „iskolabusz szolgáltatás” keretében; helyben étkező
gyermekek (napi 3x-i étkezés, vagy csak ebéd)
étkezési térítési díjának támogatása; tanórán
kívüli programok széles kínálata.

Telefonon történő időpont egyeztetés után
szívesen biztosítunk lehetőséget, hogy akár
személyese is betekintést nyerhessenek az iskola oktató-nevelő munkájának és szakmailag
jól felkészült pedagógusaink megismerésére.

“Ha most összefogunk, közös
munkánkkal szép jövőt építhetünk
gyermekeinknek”
(Kölcsey Ferenc)
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Takácsné Farkas Erzsébet, iskolaigazgató
Vezetői hitvallásom:
„Én meg tudom tenni,
amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem;
együtt, nagy dolgokra
vagyunk képesek.” (Teréz
anya)
Tanulmányaimat az Apáczai Csere János
Tanítóképző Főiskolán kezdtem, ahol tanító-testnevelő szakon végezetem. Közoktatási
vezető és pedagógus szakvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán
tettem. Biológia szakos tanári diplomámat a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán szereztem. Mentor-szaktanácsadói képesítéssel
rendelkezem matematika és életpálya-építés
kompetenciaterületen. Közoktatási szakértőként általános tanügyigazgatás (ÁMK), valamint intézmény- és pedagógusértékelés területen tevékenykedem.
1989-től 2011. július 31.-ig a töltéstavai
Fiáth János ÁMK-ban dolgoztam, ahol az oktató-nevelő munka, különböző területein láttam el feladataimat.
Az ÁMK Napraforgó Óvoda tagintézményben több éven át csoportvezető óvónőiként dolgoztam, miközben élelmezésvezetői
feladatokat is elláttam.
1997-től az iskolában kaptam határozatlan
idejű kinevezést. Napközis nevelőként kezdtem, majd alsós évfolyamokon tanítottam és

lettem osztályfőnök. Számos tanulmányi- és
sportversenyre készítettem fel és kísértem el
diákjaimat. Igazgatóhelyettesi megbízásom
mellett a természetismeret, egészségtan, testnevelés és biológia tantárgyakat tanítottam.
Közben szerveztem az ÁMK minden napi életét, segítettem kollégáim szakmai munkáját és
a pályakezdő pedagógusok zökkenőmentes
beilleszkedését. A tanítás mellett sok kulturális, sport és egyéb program, szabadidős tevékenység elindítója, szervezője és lebonyolítója voltam. Az intézmény tárgyi és személyi
feltételeinek folyamatos javítása, bővítése és
korszerűsítése érdekében nagyon sok sikeres
pályázatot írtam.
2006-ban lettem az ÁMK vezetője. Intézményvezetői tevékenységem alatt nagyban segítette vezetői munkámat, hogy az ÁMK-ban
eltöltött éveim során az óvoda, a művelődési
ház és az iskola működésének szinte minden
területén szereztem megfelelő tapasztalatot,
így rálátásom volt az ott folyó szakmai munkára.
Innovatív igazgatónak tartom magam,
mindig kész vagyok az új módszerek elsajátítására, bevezetésére, az új eszközök kipróbálására, alkalmazására. Ezek megvalósítására
folyamatosan képzéseken, tanfolyamokon
vettem részt. Közoktatási szakértőként szakmai segítséget nyújtottam szakértői munkák
elkészítésében.
Legfontosabb vezetői törekvéseim és céljaim:
- a társadalmi, valamint a fenntartói elvárásokhoz és gazdasági elmozdulásokhoz
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dinamikusan igazodó működőképességünk
megőrzése
- a törvényi előírások kivétel nélküli betartása
- tartalmi és szakmai korszerűség mellett
a nevelési funkció erősítése az Európai normáknak való megfelelés
- a demokratikus iskolavezetés megőrzése
- munkánkat segítő aktív kommunikációs
rendszer működtetése
- az egyén és közösség érdekeinek összehangolása a szükségletek pontos feltárásával,
a közös célok pontos megfogalmazásával és
konszenzus kialakításával
- iskolánk eddigi eredményeinek megőrzése, közös értékeink és hagyományaink tiszteletben tartása, fejlesztése
- fesztelen, nyugodt, együttműködő munkalégkör kialakítása
Egy jó iskolához jó csapat kell, melynek
tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást.
Vezetőként vallom: iskolát vezetni csak
az intézményt fenntartók, használók és „kiszolgálók” együtt működésével, az ehhez
szükséges nyugodt, elfogadó és állandó kommunikációra épülő légkör megteremtésével,
maximálisan együttgondolkodó, együttmunkálkodó közösség létrehozásával lehet.
Bár a feladat nem könnyű, de elég erőt, rálátást, elszántságot érzek magamban ahhoz,
hogy – ha a kedves szülők, a fenntartó és kollégáim bizalmukkal megtisztelnek – képes leszek igazgatóként helytállni a Kunszigeti Két
Tannyelvű Általános Iskola élén.

Nyári táborban voltunk a Balatonnál
- FINTA DÓRA, 5. O. Június 15-én elindultunk Bandi bácsi buszával Zánkára. Az iskolából sok kis gyermek
jelentkezett erre a nyaralásra.
Amikor megérkeztünk lepakoltuk a csomagjainkat a szálláson. Nagy örömünkre
takaros kis szobákban laktunk. Mivel szerettünk volna fürödni a Balatonban, gyorsan átöltöztünk fürdőruhába és igyekeztünk a partra. Ott lehetőségünk volt sportolni, táncolni,
pancsolni. Egy kis idő elteltével a színpadhoz
siettünk, mert koncertek kezdődtek. Fellépett Caramel és SP is. Nekem Caramel volt a
kedvencem. Tőle még autógrammot is kaptam. Ezután egy hajókirándulásra igyekeztünk, ahonnan megcsodálhattuk a gyönyörű
balatoni dombokat. A nyaraló éttermében
finomabbnál finomabb ételeket ettünk. Az elkövetkező napokban lovas programokon vettünk részt, ahol kocsikázhattunk; néztünk egy
mesefilmet a helyi moziban; meglátogattuk
Varga Peti bácsi lovait, fociztunk; agyagoztunk és elsétáltunk a Haditechnikai Parkba is.
Négy nap elteltével fájó szívvel búcsúztunk
a tábortól és indultunk hazafelé. Számomra ez
egy felejthetetlen nyári élmény volt!
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Komplex környezeti nevelés az óvodában is
- FARKAS FERENCNÉ Szeptemberben az óvodákban is új nevelési
év kezdődik az iskolához hasonlóan. A kiscsoportba a harmadik életévüket betöltött gyermekek érkeztek, kicsit megszeppenve, kicsit
néha sírva is.
A „Kis” csoport létszáma 31 fő (szeptember 1-jén 19 fő). A csoport óvónői Németh
Attiláné óvodapedagógus és Farkas Ferencné
óvodavezető, a dajka Mezeiné Sipos Szilvia.
A „Nagy-középső” csoport létszáma 28 fő,
óvónők Horváth Árpádné óvodapedagógus
és Frank Gyuláné óvodapedagógus, a dajka
Gondárné Horváth Rita.
Középső csoportos korú gyermek: 12 fő, a
nagycsoportosok létszáma 16 fő. A 2011/12es nevelési évben így összesen 59 kisgyermek
jár a kunszigeti Tündérvár Óvodába.
A gyermekek étkezésével kapcsolatos teendőket az óvoda melegítő konyháján Rebenek
Árpádné Marika néni végzi. Nevelőmunkánkat Kreiter Anna logopédus, Horváth Éva
gyógypedagógus és Havassyné Borka Mária
hitoktató segíti intézményünkben.

„Tisztellek téged, fontos vagy nekem,
csakis rád figyelek, és segítek neked,
ha szükséged van a segítségemre”
Nevelőmunkánk során munkatársaimmal
az alábbi nevelési kulcspontokat tartjuk fontosnak, melyek a mindennapokban valósulnak meg: nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése, differenciált fejlesztés,
a játék kiemelt szerepe, a gyermek testi-lelki
szükségleteinek maximális figyelembe vétele,
az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó
fejlődés- fejlesztés elősegítése, a tevékenységekre épülő nevelés - tanulás megvalósulása.
A komplex környezeti nevelésre épülő nevelési – tanulási folyamat megvalósulása.
Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés
Az idei évben nagyító alá vesszük a gyermekek testnevelésének, testi nevelésének területét – mindennapos testnevelés, kötelező
foglalkozások heti 1 alkalommal
Fontosnak tartjuk az óvodásaink saját és
társaik testi épségének, testi-lelki egészségének megóvását – a szabadban tartózkodás

rendszeressé tételét, maximális kihasználását,
a művészetekhez való pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozását – színházlátogatás, zeneovi -, a hagyományápolást- a magyar nemzeti
kultúra átörökítését, „Néptánc” foglalkozások
szervezése a nagy-középső csoportban, ünnepeink hagyományszerű szervezését, a falu
rendezvényein való szereplések megszervezésével, fesztiválokra nevezéssel, mások elfogadását lehetővé tevő légkör megteremtését,
melyben megismerhetjük az emberi együttélés
szabályait és be is tartjuk azokat (segítségnyújtás, példamutatás, tolerancia, tiszteletadás), az
általános iskolával való szakmai kapcsolat bővítését, újítását, lehetőségek felkutatását.
Az idei évben is az óvoda IMIP- ében lefektetett feladataink szerint partnereink körében
elvégzett elégedettségvizsgálatban kérünk
visszajelzést munkánkról. Számunkra legfontosabb a gyermekek és a szülők véleménye,
hisz a családokkal történő őszinte együttműködés lehet csak alapja a hatékony óvodai nevelésnek. Ezúton is kérjük, hogy forduljanak
hozzánk bizalommal, hogy közösen kialakított értékrend és nevelési elvek szerint tudjunk az óvodás gyermekeket nevelni.

Testvérfalui látogatás Erdélyben
- HETEDIK OSZTÁLYOS TANULÓK Tizenöt gyermek és egy kísérő indult
Nyárádszentlászlóra augusztus közepén, hogy
testvértelepülésünkre látogasson.
Az út több mint 12 órás volt, de kisebb pihenőkkel szerencsésen megérkeztünk este 7
órára a Pásztortűz panzióba ahol a szállásunk
volt.
Az első napon megismerkedtünk Márton
Ferenc tanár úrral, aki a hétre a kísérőnknek
szegődött. Ezen a napon Nyárádgálfalva és
Nyárádszereda utcáin sétáltunk és megnéztük
Nyárádszentlászló Árpád-kori templomát.
Délután kézműves foglalkozáson vettünk
részt. Mindenki kedvére faraghatott, szőhetett, fonhatott. Sok szép faragással tudtuk szüleinket megörvendeztetni.
A következő napon Marosvásárhellyel ismerkedtünk, túráztunk Kisadorjánban amit
egy kis játékkal színesítettek Nekünk.
Szerdán szekérrel indultunk Nyomátra a
juhfarmra. A bátrabbak kipróbálhatták a juhfejést és sajtkóstolás is volt. Délután egy izgalmas focimeccset játszottunk a helyi gyerekekkel aminek az eredménye 5-5 lett.
Miközben zajlott a foci a polgármester és
segítői langallót és pizzát sütöttek kemencében, ami nagyon ízlett mindenkinek.
A csütörtöki napunkon megkoszorúztuk
Tamási Áron sírját, vásároltunk Korondon. A
Parajdon a sóbánya mélyén életre szóló élmé-

nyekkel gazdagodtunk, majd Szovátán csobbantunk a Medve-tóban, ami 6-szor sósabb
mint a tenger és nem lehet benne elsüllyedni.
Pénteken a Petőfi emlékházba látogattunk
el majd Segesvár várában sétáltunk.
Az utolsó délutánunkon unitárius istentiszteleten voltunk. Az estét táncházzal és tábortűzzel zártuk.
Augusztus 20-án vegyes érzelmekkel ültünk fel a buszra. Egyrészt örültünk, hogy
viszontlátjuk a családunkat, másrészt szívesen
maradtunk volna még.

Egész héten vendéglátóink igyekeztek Nekünk bemutatni Erdély szépségeit, ízeit.
Köszönet ezért Nyárádgálfalva Önkormányzatának valamint Kunsziget Önkormányzatának.
Biztosak vagyunk abban, hogy minden Erdélybe utazó gyermek számára felejthetetlen
élményt nyújtott ez az egy hét.
Farkas Roxána, Gyurkovits Richárd,
Börzsei Bálint, Ramm Szabolcs, Pintér
Szilárd, Vikidár Márk
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Erdélyi gyerekek Kunszigeten
- DOBRÁDI ÉVA A múlt évben ünnepelte községünk és az
erdélyi Nyárádgálfalva testvér-települési kapcsolatának 20. évfordulóját. A jubileum alkalmából községünk 15 ottani kisgyermeket
hívott meg, hogy töltsenek el községünkbe
egy hetet, úgy, mint tették azt eleik 20 évvel
korábban. A tavaly augusztusi meghívás idén
teljesült, és augusztus közepén 15 kisgyermek
élvezhette községünk és az őket fogadó családok vendéglátó szeretetét.
Mindenki izgatottan várta a szombat estét, amikor az erdélyi gyerekek és kísérőjük
megérkeztek. A busz koraeste gurult be az
iskolához, és a gyerekek bár az úttól kicsit
elcsigázottak voltak, nagyon örültek, hogy
megismerkedhettek vendéglátóikkal. Az estét
mindenki a fogadó családnál töltötte. Az első
közös program a másnapi búcsúi szentmise
volt, ahol vendégeink szép székely népviseletbe öltözve énekeltek és szavaltak. Délután
a búcsú hangulata vidám élménnyel gazdagította a gyerekeket.
Hétfőn a nyárádgálfalvi és kunszigeti gyerekekből igazi kis csoport kovácsolódott
össze. Megtekintettük falunk és a környező települések nevezetességeit. Jártunk a
mosonszentmiklósi és a lébényi templomban,
és megszemléltük a kunszigeti kápolnát is.
A keddi nap Győr városának megismerésével telt. Délelőtt a Győri Színházat, a Székesegyházat, az Egyházmegyei Kincstárat
majd az Apor Vilmos kiállítást néztük meg.
A finom ebédet követően, pedig az állatkertet vettük célba. Másnapi úticélunk Sopron és
környéke volt. Első állomásunk a nagycenki
mauzóleum, majd a Széchenyi Kastélyt volt.

Ezt egy soproni belvárosi séta követte, ahol a
város történetéről és nevezetességeiről hallgathattunk meg egy érdekes beszámolót. A
Lővérekben elfogyasztott ebéd után a Fertő
tavon hajókáztunk, és hazaúton még megálltunk, hogy egy sétát tegyünk Fertődön az
Eszterházy Kastély impozáns kertjében. Estére persze mindenki kellemesen elfáradt, no
de annyi erő azért még maradt a csapatban,
hogy pár népdalt elénekeljen levezetésképpen
a buszon.
Csütörtökön délelőtt Lanczendorfer Zsuzsanna és Balázs Lívia értékes előadását
hallgattuk meg a Kultúrházban, amelyben a
Szigetköz hagyományaival ismertetett meg
bennünket. Az időjárás mindvégig kegyes
volt hozzánk, így a délutáni lipóti fürdőzés
kellemes felfrissülést hozott, és bizton mondom nagy élmény volt mindenkinek.
Pénteken délelőtt kézműves foglalkozáson
vettünk részt, ahol a gyerekek a Kunszigeti Iskola és az Óvoda pedagógusainak vezetésével
emlékkönyvet készítettek, gyöngyöt fűztek
és virágcsokrot kötöttek. A délután vidám
hangulatban telt közösen a vendéglátó családokkal: volt táncház, sorversenyek, sportolás
és arcfestés is. Az ízletes vacsora után pedig
levezetésképpen bárki kipróbálhatta énektudását a karaoke-ban.
Augusztus 20. az ünnephez méltó progra-

mokat tartogatott. A délelőtti szentmisét követően a csoport részt vett a kopjafánál tartott
megemlékezésen, amelyen a vendég gyerekek
is aktív szerepet vállaltak énekes –verses műsorukkal. A hét záró programjaként Pannonhalmára látogattunk, és megtekintettük az
Apátság épületét. Gazdag élményekkel teli hét
után tértünk nyugovóra, hogy másnap korán
reggel búcsút intsünk újdonsült barátainknak.
Nehéz volt az elválás, sokan, még a fiúk közül
is könnyes szemmel köszöntek el.
Örülök, és köszönöm, hogy részese lehettem ennek az élménynek. 21 évvel ezelőtt
még jómagam is azok közé a gyerekek közé
tartoztam, akik várták az akkori társak érkezését. Jó volt most látni, hogy bár a világ
és az emberek azóta nagyon sokat változtak
mégis számítanak az emberi kapcsolatok, és a
mai gyerekek között is akadnak olyanok, akik
ugyanolyan lelkesedéssel tudnak örülni egymásnak, és ugyanúgy köttetnek igaz barátságok. Remélem, hogy ezek a friss baráti szálak
csak erősödni fognak az idő múlásával, ezzel
is erősítve a két község között kialakult szoros
baráti köteléket.
Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki munkájával, támogatásával, vendégszeretetével hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek ilyen gazdag, szép és
tartalmas programon vehettek részt.

Köszönjük
Csodálatos napok, erdélyi gyermekek érkezése, utazása, cserelátogatása. Felejthetetlen élmények, melyet sokan segítettek. Ezúton is köszönjük támogatását a Lipóti Pékségnek, a Győri
Püspökségnek, a Pannonhalmi Apátságnak, a Kisalföld Volán Zrt-nek, kunszigeti vállalkozónak, a kedves szülőknek, tanároknak, tanítóknak, óvónőknek és mindazoknak, akik részesei
voltak a szép napoknak.
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.45; 5.50; 6.42; 7.07;
8.02; 9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32;
16.37; 18.51; 20.51.
- szombaton 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51;
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47
- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41;
17.51; 20.47
Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig 5.20; 6.05; 6.35; 7.20;
8.30; 11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05;
17.20; 18.40; 20.15; 22.45
- szombaton 6.35; 8.30; 11.40; 13.25; 14.55;
16.40; 18.40; 20.15; 22.45
- vasárnap 6.35; 9.05; 11.00; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 495-029
Rendelési idő:
hétfőn és szerdán: 8:00-11:00, 14:00-16:00
kedden és csütörtökön: 8:30-11:00
pénteken: 10:00 - 13:00
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
Gyógyszertár
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfő 16-17, kedd 9-11,
szerda 16-17, csütörtök 9-11, péntek 14-15
óráig.
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként
nyári időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, vasárnap 11 órakor.
Polgármesteri Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva:
hétfő-csütörtök
7.30-16.00
péntek: 7.30–13.00
Teleház
Kossuth tér 9.
Nyitva hétköznap 10:00-12:00 és 16:0021:00
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142
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Szent István ünnepe Bécsben
- SZALAI BÉLÁNÉ 1986 óta ünnepli Szent István király ünnepét, tartja búcsúját Bécsben a magyarság. Hagyományosan augusztus utolsó szombatján
gyűlik össze Kárpát-medence magyarsága az
ünnepi szentmisén és azt követő kulturális eseményen.
Az ötlet Simon Ferenc, nagyváradi születésű, ausztriai főlelkész úrtól származik, aki
több mint két évtizede szervezi, gyűjti össze
a különböző csoportokat. „Az ausztriai magyarok híd szerepét töltik be magyarok és
magyarok, Kelet és Nyugat között.” - mondta
a főlelkész.
A kunszigeti Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
Énekkara augusztus 27-én, előzetes jelentkezés után érkezett meg Bécsbe. A Bécsi Magyar
Egyházközség tagjai az önzetlen szeretet, felebaráti segítőkészség és tökéletes szervezés
iskolapéldáját nyújtották mindannyiunk számára.
Délután fél egykor ünnepi körmenet szerveződött a 28 magyar csoportból és a zarándokokból. Magyar-, templomi-, és település
zászlók, helységnévtáblák jelezték a közös
eredetet, származási helyet.
A kezekben, kosarakban frissen sütött új
kenyér, kalács, gyümölcs és bor - mind-mind
az ünnep jelképei voltak; ezek mindegyikét
később az oltár köré helyezték, és a püspök
meg is áldotta ezeket a szép ünnepi jelképeket.
Szín- és formakavalkád állt össze a különböző tájak népviseletéből és fellépő ruháiból
Bécsben.
Nem véletlen, hogy a rengeteg külföldi turista sok fotót és videót készített ebből az alkalomból.
Megrendítő élmény volt mindannyiunknak
egy órakor harangzúgás és Máriát köszöntő
énekkel bevonulni Bécs egyik legnagyobb,
legrégebbi templomába.
A híveket, a fellépő csoportokat Simon Ferenc atya köszöntötte. Az oltár körül a pápai,
soproni és kapuvári hagyományőrző huszárok
álltak sorfalat.
Az idei évben a szentmise - főcelebránsaként

- Kocsis Fülöp hajdúdorogi görög katolikus
püspök és Kiss Barnabás ferences szerzetes, észak-amerikai főlelkész szolgálatában
történt. A görög katolikus énekeket a Szent
Efrém Férfikar énekelte, amelyet orgonán kísért Lévay Tibor főkántor, a bécsi operettszínház énekese.
A misén részt vevő több mint kétezer ember
áhítattal hallgatta a püspök úr prédikációját,
melynek alapja Szent Pál Efezusbeliekhez írt
levele volt. „Kérlek benneteket, sőt figyelmeztetlek benneteket hogy most már ne éljetek
úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságon
jártatják az eszüket.”
A szentmise a Pápai-, Magyar-, Székely
Himnusszal zárult. A zarándokok odasereglettek a máriapócsi - eredeti - Könnyező
Szűzanya kegyképéhez és az oltárra helyezett
Szent István karereklyéhez. Az ereklyét, díszes
ereklyetartóban csak az ünnep jóvoltából mutatták be. Mellette hagyományőrző huszárok
álltak sorfalat.
A csoportok az Érseki Palota udvarába
mentek agapéra. A szépen feldíszített, kunszigeti kulcsos kaláccsal, pogácsával, gyümölcsökkel, borral megtöltött kosár és másik
társa szíves kínálásra szolgált és nagy sikert
aratott a társak körében.
Hamarosan elkezdődtek a műsorok az udvaron és a Dóm mellett. Magyar néptáncok,
népénekek, dalok - magyar nyelven, eredeti
tájszólásban hangzottak el.
A Szigetgyöngye énekkar a Dóm mellett
énekelt, Kálmán Imre szép melódiáiból. Felkészítőnk Karsai Klára; bécsi karvezetőnk Gál
Anikó, a Győri Nemzeti Színház karvezetője
és férje - zenekísérőként volt jelen.
A megyét Darnózseli, Fertőszentmiklós,
Kapuvár, Kunsziget képviselte - tudomásunk
szerint.
Érdekes dolog volt az „utcán” szerepelni szélvihar közepette, énekes társaink és külföldiek empátiája, tapsa körül övezve.
Érzésem szerint életünk egyik nagy élménye volt a mise - hasonló a csíksomlyói búcsúhoz - és a közös együttlét, barátkozások.
Köszönet érte mindazoknak, aki segítettek
bennünket abban, hogy így legyen!

Mesemondó nyugdíjasok találkozója
- SZALAI BÉLÁNÉ Szeptember 19-én, hatodik alkalommal kerül sor kunszigeti szervezésben az Életet az
Éveknek megyei klubhálózatán belül a nyugdíjasok versenyére.
Az idei évben „új” települések is csatlakoznak versenyünkhöz.
A zsűri elnöke Kecskés Rózsa, tagjai: Kovács Kornélia és Pingiczerné Venesz Klára
lesznek.

A verseny szervezését, lebonyolítását a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub tagjai vállalják.
Anyagi fedezetül a Kunsziget Önkormányzatához írt pályázat és a tagdíjak szolgálnak.
Valamennyi versenyző oklevelet, a helyezettek pedig ajándékokat kapnak.
Külön örömünkre szolgál, hogy erre az eseményre immár a felújított kultúrházban kerül
het sor.
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Foci: fontos pontokat veszítettünk
- BÁBICS NORBERT Négy forduló után Kunsziget 8 ponttal az
ötödik helyen áll. Károlyházán véget ért a tartalékok győzelmi sorozata.

Újrónafőre megyünk és Mosonudvar jön.
Ezek a mérkőzések vasárnaponként 16 órakor
kezdődnek. Az október 16-i darnózseli mérkőzés már 15 órakor kezdődik.

Megyei III. o.

Tartalék csapat

A bajnokság kezdete előtt a Halászit, valamint a másodosztály kiesett Dunaszigetet és
Károlyházát gondolhattuk volna a legnehezebb ellenfélnek. Károlyháza ellen nem volt
könnyű dolgunk: Fazekas gólja 1-1-es döntetlent ért idegenben. Halászit szoros meccsen
3-2-re győztük le (góljainkat Eperjesi, Volner
és Gulyás szerezte), a Mosonszentmiklós II.
csapatát 9-0-ra vertük (Fekete 3, Fazekas 2,
Eperjesi, Volner, Tuba és Horváth Z. 1-1 góllal
vette ki a részét a gólgyártásból). Ásványráró
ellen izgalmas mérkőzésen az utolsó pillanatban sikerült döntetlenre hozni a mérkőzést,
Eperjesi 2, Volner és Horváth Z. 1-1 gólt lőttek a 4-4-gyel végződött találkozón.
A bajnokságot a MITE vezeti egyedüli hibátlan csapatként 12 ponttal, Kunsziget 8 ponttal az ötödik. A következő ellenfél Dunasziget
lesz, aztán a MITE érkezik hozzánk, majd

Károlyházán 3-2-es vereséget szenvedett
meglehetősen tartalékos csapatunk. Góljainkat Kopp és Kovács K. lőtte. Halászi ellen fontos győzelmet arattunk: az 5-3-mal végződött
meccs végig izgalmas volt, góljainkat Kovács,
Saru, Roll M. és Nagy Alex (2) lőtte. Egy hét
szünet után Ásványráró ellen nagy arányú
sikernek örülhettünk: Kovács K., Nagy A. és
Roll M. duplázott, Kopp és Szalai Á. is betalált, így nyertünk 8-1-re.
A negyedik forduló után Károlyháza mögött Kunsziget a második helyen áll.

U16-os csapat
Továbbra is a mezőny legfiatalabb csapata
a kunszigeti. Lébény ellen súlyos, 20-0-ás vereséggel kezdődött számunkra az őszi idény,
Rajkán viszont már sikerült a gólszerzés is
Mészáros jóvoltából.

Játék, versengés, sport
- SZÁRMES ESZTER Ezzel a felhívással hirdet a Magyar Diáksport szövetség felhívást az egész országban,
amihez a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános
Iskola is csatlakozik 2011. szeptember 30-án
pénteken. A rendezvény célja, hogy ezen a
napon déli harangszókor minden település
minden diákja és a vállalkozó szellemű polgára teljesítse a Diáksport Napi Futótávot (2011
méter). Erre a rendezvényre várjuk a falu
lakosságának is a jelentkezését az iskolában
2011. szeptember 23-ig péntekig Szármes
Eszter testnevelőnél vagy Takácsné Farkas Erzsébet igazgató asszonynál. A futáson kívüli
egyéb programról még tájékoztatni fogunk
minden sportolni szerető kunszigetit.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,
Gondár László
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték és mély gyászunkban
osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Polgármester Asszonynak az együttérzésért,
Winkler Zsolt Atyának a szép búcsúzó
szavakért és a Szigetgyöngye Nyugdíjas
Klub énekkarának a szép eneklésért.
Emlékét örökké megőrző
Gyászoló család

Ismét az NB III-ban
a tekecsapat

- FARKAS ATTILA Ismételten elérkezett a Tekemérkőzések szezonja is, sokunk nagy-nagy örömére! A Nyári
nagy pihenés után az első csapat eggyel fentebbi osztályban próbálhatja ki ismételten tudását.

NB. III. 1. ford.
Kunsziget – Mosonszentmiklós 2:6
2339-2405
Fincicki Z. 397, Strobl G. 383, Németh I.
401, Farkas A. 406, Vitéz P. 358, Gacs G. 394,
Sajnos az első mérkőzésen mindjárt meg is
mutatkozott, hogy elég hiányos a csapatunk
létszáma és ez az eredményen tükröződött is.
A végére elfáradtunk. (De nem hátrálunk meg
az akadályok elől!)

NB. III. ifjúsági 1. ford.
Kunsziget – Mosonszentmiklós 0:3
345-382
NB III-ban kötelező az ifjúsági játékos
is, ezért bővült a csapat két fiatal versenyzővel Venesz Norbert és ifj. Taufer Jácint
személyében. A Mosonszentmiklós elleni
teljesítményéhoz gratulálok Venesz Norbertnek. Kezdésnek nem rossz, hajrá Norbi!

Megyei II. osztály 1. ford.

A futáson részt vesznek az iskola hatodik osztályos
tanulói is.

Kunsziget/B – Győrújfalu/B 4:2/1458-1446
Nagy F. 349, Farkas F. 377, Farkas T. 355,
Strobl. G. 377
A „B” csapatunk első hazai mérőzésén szoros, mindvégig kiélezett helyzetben legyőzte a
Győrújfalu/B csapatát. Gratulálok, reméljük,
folytatódik a lendület az egész szezonban!

Anyakönyvi hírek

Állampolgári
eskütétel:
Herman Cosmina
Mária és
Herman Larissza
Diána
2011. 08. 12.

Születések:
Kungl Mihály 2011. 08. 22.
an.: Kovács Anita
Pusztai Mara 2011. 09. 04.
an.: Simon Zsuzsanna

Halálozás:

Házasságkötés:
Tóth Marcell-Szalai Ildikó
Mária 2011. 08. 13.
Behina László István-Wellner
Anikó 2011. 09. 03.

Fazekas Miklósné
Szalai Anna
2011. 08. 30.
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Hétpróbás tűzoltók
- REBENEK ÁRPÁD -
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A polgárőrség hírei

Egyesületünk
tagjai
részt
vettek
Mosonszentmiklóson az először megrendezett
Tűzoltó hétpróba elnevezésű versenyen, ahol
az 5. helyet sikerült megszerezni.

A templom és a játszótér mellé ültetett platánfák - csakúgy mint a többi növény - nehezen bírták a nyári kánikulát és forróságot,
ezért a hűvösebb időt hozó ősz megérkezéséig
naponta öntöztük őket az esti órákban egyesületünk IFA gépjárműfecskendőjével.

Augusztus
6-án
szombaton
Mosonszentmiklóson voltunk a Tűzoltó hétpróba versenyen. A nyolc induló csapat közül
az ötödik helyen végeztünk. Ahogy a rendezvény elnevezése is mutatja, 7 feladatban kellett helyt állnia a versenyzőknek. Községünket
a Szalai Csaba, Szalai Balázs, Stoller Gábor,
Stoller Tamás, Jursics András, Simigla Martin, Frank Dániel, Roll Dávid, Kovács Dávid,
Rebenek Árpád összeállítású csapat képviselte. A fenti képen a „kitartás” számban, egy
6 kg-os porral oltó készüléket kellett a lehető
legtovább nyújtott karral megtartani.
KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal
9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-388,
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés és képek: Bábics Norbert és Tilai Zoltán
Készült a BHM ’98 Stúdió nyomdájában
450 példányban.

- NÉMETH CSABA Kunsziget Község Polgárőrségének tagjai
társadalmi munkában vállalták a játszótér
kerítésének festését, melyet 2011. augusztus
27-én lefestettek. Ezúton szeretném megköszönni az egyesület tagjainak jelenlétét, és
munkájukat és a három kunszigeti fiatalnak
aki nem tag és besegített a munkába.
Az anyagot az Önkormányzat biztosította
számunkra. Közreműködők névsora: Szűcs
Károly, Farkas Ferenc, Stróbli Vilmos, Németh Csaba, Rebenek Árpád, Páli István, Páli
Kornélia, Roll Dávid, Gacs Gábor, Horváth
Krisztián, Roll Máté, Kuller Martin, Farkas

Tamás, Stankovics Tamás, Tilai Ákos, Stoller
Tamás, Frank Dániel, Mészáros Áron, Szalai
Csaba, Varga Lóránt, Stoller Gábor.
A közel 15 éves polgárőr munkájáért amit
a falu közbiztonságának megőrzésért tett, a
„Polgárőr érdemkereszt” arany fokozatát vehette át Farkas Ferenc, az országos szövetség
elnökétől Gyenesdiáson az Országos Polgárőr
napon júliusban.
Nagybajcson augusztus 20-án a IX. Nemzetközi Pörköltfőző Versenyen vettünk részt,
ahol eredményesen szerepeltünk, jutalmunk
a különdíj lett. Négyfős csapatunk tagjai: Németh Csaba elnök, Páli István, Rebenek Árpád és Farkas Ferenc.

Folytatódott a
hulladékmentesítési program-

- DR. TÓÁSÓ GYULA Az
Alsó-Szigetközi
települések
és
Nagymegyer közös hulladékmentesítése
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
(HUSK/0901/2.2.1/0182) keretében a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület és Nagymegyer
város önkormányzatának közös projektje időben a végéhez közeledik.

A projekt által érintett települések: Abda,
Dunaszeg (Gyulamajor), Dunaszentpál,
Győr-Bácsa, Győrladamér, Győr-Révfalu,
Győrújfalu,
Győrzámoly,
Kisbajcs
(Szőgye), Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény
Vámosszabadi, Vének. Az elmúlt év fontosabb
eseményei közé tartozott az elszórt, elhagyott
hulladékok lerakóhelyeinek felmérése, majd
ezt követően a szennyezett területek megtisztítása, az összegyűjtött hulladék elszállítása,
ártalmatlanítása. Kunszigeten 6 helyszínről
2222 köbméter hulladékot szállítottak el.

A tizennégy településen illetve településrészen a megközelítőleg húszezer hektáros területen közel negyven ezren élnek. Összesen 69
hulladék lerakóhelyről több mint 13 000 m3
hulladék került elszállításra, ártalmatlanításra.
Nagymegyer közigazgatási területéről közel 2000 köbméter hulladékot gyűjtöttek öszsze.
Az Öko-Kord Országos Nonprofit Kft.
munkatársai idén tavasszal és nyáron a projekt által érintett települések iskoláit és nagyobb rendezvényeit keresték fel.
Kiállításokkal és előadásokkal igyekeztek megismertetni mind a fiatalabb, mind az
idősebb korosztályt a különféle hulladékok
fajtáival, keletkezésük módjaival, mennyiségük csökkentésének lehetőségeivel, a szelektív
hulladékgyűjtés előnyeivel.
Programunk részeként hamarosan elkészül
egy a Szigetköz és Csallóköz szépségeit, értékeit bemutató kiadvány.

