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Fejlesztések és
sikerek az iskolában

- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Szeptemberben kezdte meg működését
községünkben a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános iskola. Véget ért az első félév, amely a
tanuláson túl számos rendezvénnyel és sikeres
versennyel is szolgált.

Mi lesz a Bolgányi híddal?
- BÁBICS NORBERT Naponta ezer jármű halad át az AlsóSzigetközt a Rábca-torokkal és a Hanság keleti
felével összekötő Bolgányi hídon. A híd állapota miatt sürgősen szükség lenne annak felújítására, azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem költene 10 milliót a hídra, inkább
kerékpáros- és gyalogos híddá minősíttetné
vissza. Ha ez így lesz, komoly kerülőre kényszerülnek azok a szigetköziek, akik Kunszigetre járnak dolgozni, Kunsziget pedig 18 év után
ismét zsákfaluvá válik.
A Bolgányi híd Kunsziget egykori zöldségtermesztési hagyományaira is emlékeztet: a

Szigetköztől Öttevényig húzódó vasút itt keresztezte a Mosoni-Dunát. A híd történetéről
bővebben lapunk 8. oldalán olvashatnak.
A Bolgányi híd és a rajta átmenő út az elmúlt 18 évben jelentős térségi szereppel bíró
úttá nőtte ki magát, amelyen a Kisalföld adatai
szerint naponta ezernél is több autó jár. A híd
állapota azonban fokozatosan romlik, és sürgősen fel kellene újítani. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium a mecséri híd rekonstrukciójának elsődlegességére hivatkozva nem gondolkodik a Bolgányi híd felújításában, inkább
korlátozná rajta az autóforgalmat és gyalogoskerékpáros híddá minősíttetné vissza.

Öt hónapja önállóan működik a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola. Intézményünkben 11 teljes munkaidős, 1 részmunkaidős, 7 óraadó pedagógus és 4 technikai
dolgozó látja el az oktató- nevelő, illetve egyéb
kisegítőmunkát. A 100 százalékos szakos ellátottságot az óraadó pedagógusok alkalmazásával tudjuk biztosítani. Sajátos nevelési
igényű tanulóink segítését, felzárkóztatását
logopédus, gyógypedagógus és tiflopedagógus
látja el.
Kéttannyelvű iskolnkban az angol nyelv oktatása heti öt órában, alsó tagozatban a készségtárgyak keretében folyik.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON >>

MEGHÍVÓ
Program:
Köszöntő / Megnyitó
Első osztályosok egyéni jelmezes
felvonulása
Második- hetedik évfolyamosok jelmezes
műsora
Nyolcadik évfolyamosok keringője
Közös zenés-táncos játékok
Tombola
Zenebona, dínom-dánom 20:00-ig

A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános
Iskola diákjai, szülői munkaközössége és
pedagógusai szeretettel várják
Önt és Kedves családját a
2012. február 18-án 15 órakor kezdődő
farsangi mulatságra
a tornacsarnokba.
Fővédnök:
Lendvai Ivánné polgármester

Szeretettel hívjuk, várjuk
a falu apraját-nagyját
egy zenés, táncos, jó hangulatú
farsangi délutánra és estére.
A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel,
A befolyt bevétel az iskola szülői
munkaközösségének kasszáját, ezáltal az iskolát
támogatja.
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Mi lesz a Bolgányi híd sorsa?
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Egyelőre nem jártak sikerrel a Győr-MosonSopron Megyei Területfejlesztési Tanács, a
Felső-Dunamente Térségi Társulás elnöke,
valamint Dunaszeg és Kunsziget polgármesterei, akik ez ügyben nemrégiben Kara Ákos országgyűlési képviselővel közösen levelet írtak
a nemzeti fejlesztési miniszternek. Egyrészt
szerették volna elérni, hogy a Bolgányi híd az
országos közúthálózatba kerüljön, másrészt a
tárcától 10 millió forintot kértek a kritikus állapotba került műtárgy felújításához.
Fellegi Tamás (időközben leköszönt) miniszter szerint azonban a híd gyalogos-kerékpáros kapcsolatként való kialakítása tekinthető célszerűnek, s a műtárgy (és a hozzá
kapcsolódó út) felvételét az országos közúthálózatba nem támogatja.
Babos Attila dunaszegi polgármester a Kisalföldnek elmondta: november végén Lendvai
Ivánné kunszigeti polgármesterrel közösen
ismét levélben keresték meg a minisztert. Ebben úgy fogalmaznak: ők is sürgetik a mecséri
híd felújítását, ám nem értik, ez mennyiben
befolyásolja a Bolgányi híd sorsát. Ennek felújítása ugyanis nagyságrendekkel kevesebbe
kerül.
A gyalogos-kerékpáros híd ötletét elfogadhatatlannak tartják, hisz a műtárgy forgalma állításuk szerint meghaladja a napi ezer
gépjárművet. Azt egy nagyobb térség sok
ezer lakója használja, s optimális összeköttetést biztosít az Alsó-Szigetköz és a túlparti
mikrotérségek (Rábca-torok, Kelet-Hanság)
között. A kunszigeti üzemekben több mint
ezer ingázó dolgozik, akik részben ezen az
úton jár munkába. Ráadásul Dunaszeg és
Kunsziget (Dunaszentpállal együtt) közös
körjegyzőséget működtet.

Borok és pogácsák
A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület és Kunsziget Község Önkormányzata idén is megrendezi hagyományos borversenyét és a hozzá
kapcsolódó pogácsasütő versenyt.

A borversenyt 2012. február 26-án,
vasárnap rendezik, a helyszín ezúttal is a sportbüfé lesz.
A borok átvétele 13 és 14 óra között lesz.
Nevezni két, egyforma palack (7 dl) borral
lehet, melyet parafa dugóval kell lezárni. A
rendezők kérik, a palackokon semmiféle
jelzés ne legyen. A borokat 14 órától bírálja
el a bizottság, 15 órától várják a különféle
pogácsákat, majd fél négykor kezdődik az
ünnepélyes eredményhirdetés és a díjak,
oklevelek átadása. Az immár tizenkilencedik
alkalommal megrendezendő borversenyre
sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők.

A Bolgányi híd felújításához 10
millió forint elegendő volna, míg a
mecséri híd felújításánál 1,1 milliárd forinttal kalkulál a tárca.
A települések ismételten kérik (mivel a
kérés ezen részére egyértelmű válasz nem
érkezett), hogy a tárca biztosítson 10 millió
forintot a Bolgányi híd felújítására. Annál is
inkább, mivel a frissen beszerzett földhivatali
dokumentumok szerint a műtárgyhoz két oldalról közvetlenül csatlakozó út, ezáltal a híd
is a magyar állam tulajdona, kezelője pedig - a
vasút bezárása után 43 évvel még mindig - a
Magyar Államvasutak.
„A mecséri Mosoni-Duna-híd felújítása, átépítése tudomásom szerint egy évet is igénybe
vehet. Ha ezalatt elzárják a forgalomtól, akkor különösen indokolt lenne a Bolgányi híd
felújítása” – mondta Csaplár Zoltán mecséri
polgármester a Kisalföldnek a december 29-i
cikkben.
Babos Attila dunaszegi polgármester a
cikkben elmondja: téves a nemzeti fejlesztési
miniszter nemrégiben küldött válaszlevelében
azon állítás, miszerint a Bolgányi híd országos
közútként való kialakítása a Győr-MosonSopron megyei hálózatfejlesztési tervben sem
szerepel. „A valóság az, hogy a megyei köz-

gyűlés és a megyei területfejlesztési tanács
által elfogadott Győr-Moson-Sopron megye
mellékúthálózat-fejlesztési terve javasolja,
hogy az útszakasz kerüljön az országos közúthálózatba” – mondta.
Lendvai Ivánné polgármester szerint a kunszigetieknek és a térségben élőknek komoly
veszteséget jelentene a híd esetleges átminősítése, ezért mindent megtesz annak érdekében,
hogy erre ne kerülhessen sor. A hídon autóval
való biztonságos közlekedés nem csak Kunsziget, Dunaszeg és Dunaszentpál érdeke, hanem az egész térségé. A munkába járáson túl
a híd szerepe jelentős a turisztikai szereppel is
bír, valamint a Szigetköz felől érkező kiskereskedők (például pékségek) is a hidat és az utat
használják a lakosság ellátása érdekében, de
fontos a szennyvíztisztító telep működtetése
szempontjából is.
Kunsziget egyeztetéseket kezdeményezett
a helyi ipari üzemekkel is a híd felújításának
érdekében, amelyet tágabb körben is folytat, miközben várja az új miniszter, Németh
Lászlóné válaszát.

A győri kistérségi társulás
támogatná a híd felújítását
Február elején tartott ülést a győri kistérségi társulás, amelyen foglalkoztak azzal
a kérdéssel, hogy tudnák-e anyagilag támogatni a Bolgányi híd felújítását. Lendvai
Ivánné Kunsziget polgármestere a pénzügyi
bizottság ülésén vetette fel a híd kérdését,
előtte jelezve a problémát Sárkány Péternek,
a társulás munkaszervezet-vezetőjének. Ennek nyomán az ülésen a kistérség területfejlesztési bizottságának keretéből kértek forrást a híd rekonstrukciójához.

„Ott vagyok honn, ott az én világom...”
- FARKAS FERENCNÉ Kunsziget Község Önkormányzatának Kulturális Bizottsága az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére képzőművészeti és
irodalmi pályázatot hirdet.
A pályázatok témája a hazaszeretet. A
képzőművészeti
pályázatok
tetszőleges
technikával készülhetnek. Korosztályok:
óvodás, általános iskolás alsó és felső tagozat,
ifjúsági (25 éves korig) és felnőtt.
Az irodalmi pályázatra fogalmazásokat,
verseket, esszéket várunk. Általános iskolás
alsó- felső tagozat, ifjúsági (25 éves korig) és
felnőtt kategóriában. A pályaműveket március
5-ig (hétfő) kérjük eljuttatni a kultúrházba
vagy a polgármesteri hivatalba. Ünnepélyes
eredményhirdetés és díjátadás a március 15.
tiszteletére rendezett ünnepélyen lesz.
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Önkormányzati lakásfelújítási támogatás
- VARGA JÓZSEF Lakások felújítására, fűtés-korszerűsítésére és hőszigetelésére igényelhető támogatás
Kunszigeten a képviselő-testület döntése értelmében. A pályázatokat február 28-ig lehet
beadni.
2011. november 1-jén hatályba lépett Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati
rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról.
A testület ezen rendelete szerint a lakóingatlan
felújítására (továbbiakban helyi lakásfelújítási
támogatás) vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható.
Lakóingatlan felújításának minősül egyrészt a meglévő lakás beépített térfogatának
a lakásfunkcióval összefüggő vízszintes, és/
vagy függőleges irányú növelése érdekében
építési engedéllyel végzett építési munka
(toldaléképítés, tetőtér-beépítés), valamint
fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, külső hőszigetelés, napkollektoros és -elemes, továbbá
geotermikus energia-rendszer kiépítése.
Helyi lakásfelújítási támogatásban részesíthető az, aki Kunsziget község közigazgatási
területén lévő lakóingatlana felújításához az e
rendeletben szabályozott támogatást kívánja
felhasználni. A felújítandó ingatlan a kérelmező bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási
helye kell, hogy legyen. Támogatás akkor adható, ha a kérelmező családjában az egy főre
eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem
haladja meg.
A támogatás szempontjából kizáró ok, ha
a kérelemben megjelölt lakóingatlanra helyi
lakáscélú támogatást (első lakáshoz jutási támogatást) vettek igénybe. Az ilyen ingatlanra
az önkormányzat által bejegyzett jelzálogjog
törlése után (5 év) nyújthatnak be pályázatot
a felújítást célzó támogatásra.
A helyi lakásfelújítási támogatás iránti kérelmet minden év február 28-ig illetékmentesen az e célra rendszeresített, a rendelet
mellékletét képező formanyomtatványon kell
benyújtani az önkormányzat hivatalához (A
nyomtatvány elérhető a hivatalban és a www.
kunsziget.hu oldalon).
Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező(k), illetve az eltartásában
lévő, együttköltöző gyermekek jövedelemigazolását és a vagyonnyilatkozatát;
b) a kérelmezővel együtt lakó gyermekek

Tanulással a jövőért
A Bartók Béla Megyei Művelődései
Központ pályázata keretében Győr-MosonSopron megyéből - így Kunszigetből is várják ingyenes személyes és munkavállalói
kompetenciát fejlesztő szolgáltatásukkal
a hátrányos helyzetűeket (regisztrált

születési anyakönyvi kivonatát;
c) a lakóingatlan építési engedélyköteles
bővítése esetén jogerős építési engedélyt,
d) költségvetést a sajáterő vagy a pénzintézeti hitel vagy a munkáltatói kedvezmény,
valamint az államháztartási támogatás és önkormányzati támogatás feltüntetésével;
e) az igénylő(k) személyi adatait, állandó
lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmányokat.
Amennyiben a helyi lakásfelújítási támogatást közös tulajdonban álló lakóingatlanra
kérik, a támogatási kérelemnek tartalmaznia
kell az összes tulajdonos hozzájárulását a felújításhoz. Az éves önkormányzati költségvetési rendeletben e célra külön meghatározott
előirányzat figyelembevételével a képviselőtestület dönt a támogatandók köréről úgy,
hogy megállapítja az előirányzat keretein belül támogatható kérelmek számát.
A vissza nem térítendő helyi lakásfelújítási
támogatás összege legfeljebb háromszázezer
forint azzal a megkötéssel, hogy az önkormányzati támogatás és az államháztartás más
alrendszeréből e célra kapott esetleges támogatás (pl. pályázat) együttes összege a felújítás
költségeinek 60 %-át nem haladhatja meg.
A helyi lakásfelújítási támogatás felhasználását a támogatott a felújítással közvetlenül
összefüggő költségekről kiállított számlával
köteles igazolni. A helyi lakásfelújítási támogatás felhasználását az önkormányzat hivatala
a támogatott ingatlanon végzett helyszíni ellenőrzéssel ellenőrzi, mely során a támogatott
köteles együttműködni.
Köteles a lakásfelújítási támogatást visszafizetni, aki önhibájából
a) a lakásfelújítási támogatása az erről szóló
határozat kézbesítését követő 2 hónapon belül
nem használja fel;
b) aki a lakásfelújítási támogatás felhasználását a meghatározott határidő leteltétől számított 8 napon belül, a felújítással közvetlenül
összefüggő költségekről kiállított számlával
nem igazolja;
c) aki a lakásfelújítási támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzésénél az ellenőrző
személlyel nem működik együtt;
d) aki a lakásfelújítási támogatással felújított ingatlanát a támogatás felhasználási határidejét követő 1 éven belül elidegeníti.
A támogatással kapcsolatban bővebb tájékoztatást ad dr. Kunné Nagy Zsuzsa igazgatási
ügyintéző (485-040) vagy Varga József jegyző
(20/287-8000).
álláskeresők, alacsony végzettségűek, tartósan
inaktívak, megváltozott munkaképességűek,
GYED-ről, GYES-ről visszatérők). A
program célja a kompetenciafejlesztés, a
mobilitás és a munkavállalás elősegítése.
Jelentkezés és bővebb információ kérhető
a kultúrházban Tilai Zoltánnál.

AKTUÁLIS - 3. OLDAL

Programkalauz
február 17. péntek
Délelőtt: Óvodai farsang (Tündérvár Óvoda)
18:00 Csepin Péter kazahsztáni lovas élménybeszámolója, a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület programja
(kultúrház)

február 18. szombat
15:00 Iskolai farsangi bál (Sportcsarnok)

február 22-23 szerda-csütörtök
8:00-16:00 Nyílt napok a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskolában

február 26. vasárnap
13:00 Borverseny, a Kunszigeti Faluszépítő
Egyesület és Kunsziget Község Önkormányzatának programja (sportpálya, büfé) [részletek a 2. oldalon]

február 27. hétfő
15:00 Színházi emlékeim, élményeim Pingiczerné Venesz Klára előadása, a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub programja (kultúrház)

március 2. péntek
egyeztetés alatt álló programunk:
18:00 2012. A család éve: Mi a házasság? Kerczó István és Winkler Zsolt plébános előadása, (kultúrház)

március 12. hétfő
15:00 Foltvarázslók: Urai Attiláné és Vitéz
Péterné, a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
programja (kultúrház)

március 15. csütörtök
17:00 Ünnepi műsor az 1848/49-es forradalom és szabadság kitörésének évfordulóján,
valamint a februárban kiírt képzőművészeti pályázat eredményhirdetése (kultúrház)
[részletek a 2. oldalon]
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Köszönet a
48 véradónak

- M. VÖRÖSKERESZT HELYI ALAPSZERVEZETE A győri véradó állomás felkérésére 2012.
január 16-án hétfőn véradást szerveztünk Kunszigeten.
A szokásosnál rövidebb időtartam ellenére
nagyon sokan jelentek meg a véradáson, illetve adtak vért.
Köszönjük mindazoknak, akik véradásukkal segítettek a rászoruló embertársaikon.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Kunsziget Község Önkormányzatának, hogy idén is
támogatta, hogy véradóinkat megvendégeljük
a Kisduna Vendéglőben.
Akik a véradáson megjelentek: Sári János,
Orbán Andrea, Krausz Csaba, Tilai Ákos,
Csányi Patrik, Stankovics Tamás, Forgó Béláné,
Beke Viktória, Stoller Gábor, Angyal Tamás,
Horváth László, Szalai Csaba, Farkasné Varga
Rita Klára, Szabóné Steiner Eszter, Kovács Lilla, Szalai Márk, Horváth Csaba, Kuller Lajos,
Bangha Richárd, Gaál Csaba, Börzsei László,
Farkas Norbert, Gondár Gábor, Tamás Krisztián, Szalai Csabáné, Peitliné Posch Mária,
Rigó Judit, Peitli András, Borbély Péter, Gede
László, Lévai Imréné, Tilai Péter, Szalai Árpád,
Tánczos Gábor, Tóth Balázs, dr. Virág Károly,
Lukács Rita, Németh István, Szalai Sándor,
Szalai Sándorné, Szalai Máté, Szabó Ferenc,
Volner József, Volner Szilvia, Vargáné Schreiner
Andrea, Lukács József (Abda), Lukács Katalin
(Öttevény), Szeles Gébor (Öttevény)

Tüdőszűrés
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pulmonológiai Gondozója tüdőszűrő vizsgálatot szervez a Kunszigeti Kultúrház udvarán
(Kossuth tér 9.) 2012. február 23-án 12-től 17
óráig, és február 24-én 8-tól 12 óráig.
A szűrésen résztvevőket kérik, hozzák magukkal társadalombiztosítási (TAJ) kártyájukat és személyi igazolványukat.
40 éves kor alatt kizárólag munka alkalmassági célból házi, illetve üzemorvosi beutalóval
végeznek szűrést, melynek térítési díja bruttó
1650 forint. A lelet lakcímre juttatásához - aki
igényli - megcímzett és felbélyegzett válaszboríték szükséges. Boríték hiányában a győri
Tüdőgondozóban vehető át (leletéről a szűrés
után legkorábban 2 hét múlva érdeklődhet a
következő telefonszámon: 96/418-244/1735ös mellék.)
Betöltött 40 éves kortól a szűrés ingyenes és
beutalómentes. Egy éven belüli negatív mellkasröntgen megléte esetén nem szükséges
újabb felvétel. A szűrővizsgálatok alkalmasak
a tüdőbetegségek időben történő felismerésére. Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg! A
szűréseken való részvétel önvédelem!

A kunszigeti iskola négy résztvevője. Balról: Téringer Márton, Nagy Dániel, Nagy Bálint és Csala Dávid.
Nagy Dániel a hatodik osztályosok között az első helyen végzett. Fotó: Szalai Viola.

Az ország másik feléről is érkeztek a
kunszigeti versenyre

- STOLCZ ATTILA A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskolában idén is megrendezésre került az immáron hagyományos Kunszigeti Matematikai
Rejtvényfejtő Verseny. A verseny logikai és
matematikai feladványaival harmadik éve csalogatja az általános iskolás diákokat rejtvényfejtésre.

A 2011/12-es tanévben a versenyre 42 iskola 927 diákja nevezett, akik közül 2 levelezős
fordulót követően a szervezők a legjobb 180
diákot hívták be a január 25-ei döntőbe, ezáltal megtöltve a kunszigeti sportcsarnokot.
A nevező iskolák között a győri és Győr
környéki iskolákon kívül megyénk távolabbi
pontjairól és azon kívülről is érkeztek kunszi-

getre versenyzők, így a szervezők a döntőben
üdvözölhettek többek között Nagyatádról,
Jászkarajenőről és Nyírtelekről érkező diákokat is.
A verseny lebonyolításához anyagi segítséget nyújtott az iskola fenntartója, a Kunszigeti
Közszolgáltató Nonprofit Kft. A sikeres szervezéshez nagymértékben hozzájárult Kunsziget község polgármestere, Lendvai Ivánné
is, aki a fővédnöki teendői ellátása mellett
munkatársaival segítette a verseny helyszínéül
szolgáló sportcsarnok berendezését.
Az önkormányzat idén is különdíjat ajánlott fel, a versenyen legeredményesebben szereplő iskola részére. Ezt a megtisztelő címet a
Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola
tudhatja magáénak.

A döntőben legeredményesebben szereplő rejtvényfejtők
3. évfolyam:
1. Fonyi Máté Sándor
2. Sági Virág
3. Csimma Viktor
4. Pajor Ádám
5. Szabó Koppány

Német Nemz. Sopron
Piarista, Mosonmagyaróvár
Gyárvárosi, Győr
Vámosszabadi
Gyárvárosi, Győr

6. évfolyam:
1. Nagy Dániel
2. Visi Bálint
3. Kónyi Petra
4. Hoóz Gergely
5. Tóth András

Kunszigeti Két Tannyelvű
Gyárvárosi, Győr
Vörösmarty, Kisbajcs
Piarista, Mosonmagyaróvár
Csokonai,Tápszentmiklós

4. évfolyam:
1. Balogh Tamara
2. Bondár Balázs
3. Oláh Tamás
4. Szűcs Kornél
5. Pesti Gyula

Szabadhegyi, Győr
ÁMK, Nyírteleki
Vörösmarty, Kisbajcs
Móricz, Győrszentiván
Móricz, Győrszentiván

7. évfolyam:
1. Pécsi Balázs
2. Ézsely Szovát
3. Babos Csaba
4. Baki Balázs
5. Nagy Nikoletta

Nádorvárosi, Győr
József Attila, Bágyogszovát
József Attila, Bágyogszovát
Öveges, Pér
Gr. Széchenyi, Jászkarajenő

5. évfolyam:
1. Nyári Alexandra
2. Póta Balázs
3. Fekete Barnabás
4. Varga Hunor
5. Kohán Mátyás

Szabadhegyi ,Győr
Zrínyi Ilona, Ikrény
Szabadhegyi, Győr
Körz. Ált. Isk., Jánossomorja
Szabadhegyi, Győr

8. évfolyam:
1. Simon Bálint
2. Schefler Ádám
3. Plenár Fanni
4. Kóczán Balázs
5. Szakács Márk

Szabadhegyi, Győr
Vörösmarty, Kisbajcs
Ált. Isk., Zsira
Fertő-táj Ált. Isk., Hegykő
Nádorvárosi, Győr
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Fejlesztések és sikerek az iskolában
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A 8 órától 16 óráig nyitva tartó iskolában a
délelőtti kötelező foglalkozások után napköziben és tanulószobában készülhetnek gyermekeink a következő napra.
Iskolánkban a szabadidő hasznos eltöltésére különféle – gyermekek által választott
– szakkörökre (kézilabda, atlétika, teke, báb,
néptánc) van lehetőség. Ugyancsak délután
van alkalom tanár-diák konzultációkra, amikor is megbeszélhetik azokat a feladatokat,
amelyeket a tanulók órán nem értettek meg,
vagy betegségből visszatérve hiányosságaikat
pótolhatják, továbbá ezekben az időpontokban történik a tehetséggondozás, felzárkóztatás, versenyekre való felkészítés is.
Az egész napos oktatás mellett az étkezést
is iskolánkban oldjuk meg. A tízórai és uzsonna a Tündérvár Óvoda melegítőkonyháján, az
ebéd pedig a helyi vendéglőben készül. Az étkezési térítési díjakhoz Kunsziget Község Önkormányzata hozzájárul, csökkentve a szülők
kiadásait.
Fenntartónk, a Kunszigeti Közszolgáltató
Nonprofit Kft finanszírozásával oldjuk meg a
Tanulók megoszlása
lakóhely szerint.

mogatásukat tisztelettel
köszönjük.
Decemberben több, mint 600
ezer forint értékben vásároltunk eszközöket,
melyekkel színesebbé,
érdekesebbé tehetjük a
tanórákat, a különféle
kísérletekkel felkeltve
tanulóink érdeklődését.
Az iskola fenntartását, működését a Kunszigeti Közszolgáltató
Nonprofit Kft. normaA magatartás és szorgalom átlagai olytályonként, osztálylétszámokkal.
tív támogatásból valamint Kunsziget Község Önkormányzata költ- tanulmányi és sportversenyen mérettük meg
ségvetéséből finanszírozza.
magunkat és hoztunk el érmeket. Köszönjük
Az első félévben nagyon sok programot a segítségüket, áldozatos munkájukat mindszerveztünk gyermekeinknek. Voltunk ősz- azoknak, akik pedagógusaink mellett részt
szel a Bakonyban, Győrben bábszínházban, vettek abban, hogy gyermekeink jó eredméa kunszigeti kultúrházban pedig színházi nyeikkel vigyék iskolánk hírnevét. (Lendvai
előadásokat tekinthettünk meg. Vendégül lát- Ivánné polgármester, dr. Máté Csongor házituk a győrzámolyi iskola színjátszó csoport- és iskolaorvos, Rammné Domján Katalin véját. Tanulóink egyházi ünnepélyeken, állami dőnő, Csapó Gábor mentőirányító).
A nyolcadik osztályos tanulók januárban
megemlékezéseken színvonalas műsorral készültek tanáraik, tanítóik segítségével. Számos megírták a központi felvételijüket, reméljük
az eddigiekhez hasonlóan az általuk első helyen megjelölt középfokú intézménybe nyernek majd felvételt. Ennek elősegítése érdekében matematikából és magyarból a kötelező
óraszámokon túl plusz órákat és - szükség és
igény esetén - személyes konzultációkat biztosítottunk diákjaink számára az első félévben.

Nyílt napok az iskolában
Február 22-én és 23-án egész napos nyílt
napot szervezünk a szülők és érdeklődők
számára. Ezeken a napokon betekinthetnek
az iskolai életünkbe.
Reggel nyolc órakor kezdődő tanórák
után a délutáni napközis, tanulószobai foglalkozások mellett pedagógusaink szívesen
válaszolnak a szülők, érdeklődők kérdéseire.

nem Kunszigeten élő diákjaink iskolába történő utaztatását, illetve diákjaink más helyszíneken rendezett programokra való eljuttatását.
A kitűnőnek mondható személyi feltételek
mellett fontosnak tartjuk, hogy tárgyi feltételeink is javuljanak, korszerűsödjenek. Ebben
jelentős mértékben hozzájárult a Sick Kft., tá-

Téli madáretetés az iskolában
- DOBRÁDI ÉVA A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola
fontosnak tartja a környezettudatos nevelését.
A madarak megismerése fontos része ennek
a programnak, és jó lehetőségeket kínál arra,
hogy a diákok jobban megfigyelhessék a környezetünkben élő különböző madárfajokat.
A téli madáretetés természetvédelmi szerepével mindannyian tisztában vagyunk. A
madaraktól nyüzsgő etetők azonban ennél
jóval sokrétűbb szerepet kaphatnak az iskolai
nevelésben, színesebbé tehetik a tanórákat.

Január hónapban madáretetőket helyeztünk
ki iskolánk környezetében, és az 5. osztály
segítségével folyamatosan gondoskodunk az
etetők feltöltéséről. Reményeink szerint egyre
több madárfaj fedezi majd fel a „házikókat”, és
jár vissza egész évben.
További céljaink között szerepel a Madárbarát Iskola cím elnyerése, amelyért még sok
tennivalónk van.
A nevelőtestület nevében ezúton szeretnénk megköszönni a Kunszigeti Faluszépítő
Egyesületnek, hogy anyagilag hozzájárult az
etetők, és az eleség megvásárlásához.
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Elsősegélynyújtás gyerekszemmel
- SZALAI VIOLA, 8. OSZT. Iskolánk két csapattal is részt vett januárban
a Győrben megrendezett elsősegélynyújtó versenyen. Az alapos felkészülésnek köszönhetően mindkét csapat remekül szerepelt.
Még a téli szünet előtt igazgató asszony
felkeltette érdeklődésünket a Szent-Györgyi
Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző
Iskola által hirdetett elsősegélynyújtó versenyre. Mikor először meghallottam azt, hogy
„elsősegély”, arra gondoltam, hogy az milyen
egyszerű dolog és olyan pikk-pakk meg lehet
tanulni. Vállaltam a feladatot, ekkor még nem
tudtam milyen nagy dolgot vállaltam magamra. De ugyanígy éreztek azok a társaim is, akik
velem együtt jelentkeztek. Nem maradtunk
magunkra, hiszen szakemberektől kaptunk
segítséget. A téli szünet előtt a doktor úrtól megkaptuk az első tanulnivalót, a szünet
után rögtön elkezdődött a felkészítés. Az első
alkalom után éreztük, hogy ez nem is olyan
könnyű, mint amire korábban gondoltunk.
Minden nap izgatottan vártuk a 8. órát, amikor jött dr. Máté Csongor doktor úr felkészíteni minket, mi odafigyeltünk minden szavára,
ezért egyre jobban és jobban ment minden.
Egy hét elteltével megtanultuk sikeresen az elméletet, ezután mindenki örömére jött a gyakorlati rész. Ez sem volt olyan könnyű, mint
ahogy elképzeltük. Doktor úr elmagyarázta
nekünk hol, mikor és mire kell figyelni, majd
később mi is bemutathattuk, mit tudunk.
Kis idő elteltével már remekül tudtuk a
stabil oldalfekvést. Ezután jöttek a vérzések,
és azok kötözése. Ebben már újabb segítséget
kaptunk Csapó Gábor mentőstől. Mire ezeket

A versenyzők: Csapó Márk, Csányi Dominik, Ramm Zsaboly, Szalai Viola, Saru Richárd, Téringer Márton.

megtanultuk, már bőven a nyakunkban volt a
verseny!
A verseny reggelén ki izgulva, ki nyugodtan
kezdte a napot. A versenyláz akkor fokozódott, mikor megérkeztünk Győrbe, a verseny
helyszínére, és éreztük, hogy meg kell mutatnunk a tudásunk legjavát. Doktor úrtól még
kaptunk egy utolsó áttekintést, aztán jöhetett
a verseny. Az elméleti teszt megoldása után
három helyszínen gyakorlati szituációs feladatokat oldottunk meg. Miközben izgatottan
vártunk az eredményre, azon tanakodtunk,
vajon mit hibázhattunk, vagy mit kellett volna
másképp csinálnunk.
Végre elérkezett az idő, amikor is kihirdették az eredményt. Örömmel fogadtuk, hogy
az egyik csapatunk (Csányi Dominik, Térin-

ger Márton, Szalai Viola) 3. helyezést ért el, a
másik csapat (Ramm Szabolcs, Saru Richárd,
Csapó Márk) pedig 1. helyen végzett. Büszkék
voltunk arra, hogy többek között mosonmagyaróvári, kapuvári, csornai és győri iskolák
csapatait hagytuk magunk mögött. A társaim
nevében szeretném megköszönni elsősorban
dr. Máté Csongor iskolaorvosnak és Rammné
Domján Katalin védőnőnek, valamint Csapó
Gábor mentősnek a felkészítést. Köszönjük
továbbá Takácsné Liza igazgató asszonynak,
hogy ismertette velünk a versenyfelhívást és
támogatott bennünket a felkészülésben.
Ez a verseny többünkben is felkeltette az
egészségügyi pálya iránt az érdeklődést. A továbbiakban is szeretnénk ilyen jellegű versenyeken részt venni.

Területi versenyre készülnek és már az országosról álmodnak
- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Tovább folytatódik a „tekeláz” a Kunszigeti
Két Tannyelvű Általános Iskolában.

Készülnek a területi versenyre: Szalai Szilvia, Hécz Tamara, Tilai Rebeka, Csányi Dominik és Saru Richárd.
Fotó: Bábics Norbert

Januárban részt vettünk a Városi Diákolimpia tekeversenyén. Intézményünket Saru Richárd (8. o.), Csányi Dominik (8. o), Mezei
Valentin (8. o.), Hécz Tamara (8. o), Szalai
Szilvia (8. o), Tilai Rebeka (8. o), Csala Dávid
(6. o.) tanulók képviselték. A versenyről kimagasló eredményeik alapján egyenes továbbjutó a területi megmérettetésre Tilai Rebeka
és Hécz Tamara. Csányi Dominik és Saru
Richárd a Sopronban január 19-én megrendezett Megyei Diákolimpián szerezték meg
maguknak a jogot, hogy a lányokhoz csatlakozzanak a következő összecsapásra. A területi döntő február 17-én lesz Csóron (lányok
versenye), illetve Székesfehérváron (fiúk versenye). Reméljük tovább folytatódik az éremgyűjtő sorozat, és nem csak álom lesz, hogy
esetleg az országos döntőig eljussunk.
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“Itt a farsang, áll a bál...”
- FARKAS FERENCNÉ Kedves meghívás érkezett óvodánkba a
Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskolából, amelyben nyílt napra hívták tanköteles
korú nagycsoportosainkat és szüleiket.
Feburár 4-én, szombat délelőtt sok kisgyermek érkezett szüleivel az iskola első osztályába. Játékos angol énekórát láthattunk Viki
néni vezetésével, ahol az óvodás gyermekek
is bekapcsolódhattak az órába. “Második”
órában olvasás órát láthattunk a leendő első
osztályos tanító néni Kriszti néni vezetésével. Bemutató órák után az érdeklődő szülők tehették fel kérdéseiket Takácsné Farkas
Erzsébet igazgató asszonynak, valamint az
önkormányzat részéről Lendvai Ivánné polgármesternek. Köszönjük a lehetőséget, hogy
bepillantást nyerhettünk az iskolai tanórákba.
Az érdeklődők válaszokat kaphattak a felmerülő kérdésekre.
Óvodásaink február hónapban az “igazi tél”
beköszöntével sok időt töltöttek a szabadban,
élvezve a tél nyújtotta lehetőségeket a szánkózásra, hógolyózásra, hóember építésre.
Február 3-án mi is figyeltük, hogy vajon a
medve hosszú telet jelez-e? A mackóról sokat
beszéltünk a tél kapcsán - a nagy-középső
csoportosok mackómese-gyűjteménnyel készültek - verset tanultunk és festettünk is, a
téma itt is a medve volt.
Február 17-én pénteken szervezzük hagyományos farsangi jelmezbálunkat óvodánkban.
Az óvoda apraja-nagyja ezen a napon jelmezbe bújik és vidáman táncol a mulatságon.

Február 3-án a mackókról beszélgettünk és néhánynak mackónak is öltözött.

Ha hó van az óvoda udvarán, akkor itt az ideje a hóemberépítésnek.

Nevelőtestületünk fontosnak tartja a hazaszeretetre nevelést, ezért kiemelten figyelünk
arra, hogy a gyermekek - életkoruknak megfelelően - megismerkedjenek nemzeti ünnepeinkkel, jeles napjainkkal. Hagyományosan
intézményünk nagy-középső csoportosai verses, dalos összeállítással köszöntik az 1848-as
szabadságharc évfordulóját, meghívott vendégeik mindig az óvoda legkisebbjei.

Nyílt napok az óvodában
Március hónapban 6-án és 7-én nyílt napokat tartunk óvodánk nagy-középső csoportjában, minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk. A nyílt napokon bepillantást
nyerhetnek óvodánk mindennapjaiba a szülők és az érdeklődők.

Farsangi maszkok készülnek a nagy-középső csoportban.
Fotók: Farkas Ferencné, Mezeiné Sipos Szilvia, Németh Attiláné.
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Vámszedő helytől a vasúton át a közútig
- BÁBICS NORBERT Kunsziget és a Szigetköz közlekedési kapcsolatát hosszú ideje meghatározza a Bolgányi
híd. A híd és az út történetét gyűjtöttük egy
csokorba.
A Tündérvár környékét vizsgáló búvárrégészeti
kutatás és a Kunsziget levéltári emlékeit bemutató
anyag szerint is valószínű, hogy a jelenlegi Bolgányi
híd közelében vámszedő hely működhetett a
középkorban.
Ami biztos, hogy a híd az 1930-as évek közepén
épült, amikor három önálló, kezdetben ló, majd
később gőzmozdonyos vontatású vaspályát
építettek a Szigetközben, amelyet „lórénak”
neveztek el a vidék lakói. Ezek a hajdani pályák
a lehető legrövidebb módon, a Mosoni-Dunán
ma is meglévő, acélszerkezetű hidakon keresztül
csatlakoztak a nagyvasúti állomásokhoz,
átrakókhoz. Az eredeti terv szerint a Szigetközben
vasút épült volna, amely Óvárt és Győrt kötötte
volna össze, ez azonban támogatások híján nem
valósult meg. A vasútban rejlő lehetőségeket
azonban az egyes szigetközi földbirtokosok
(Khuen Héderváry Károly, Wenckheim Frigyes)
felfedezték és a magángazdaságaik számára
kiépítették. A földjeikről így a terményt
gazdasági kisvasúton szállították el Szigetközből
a legközelebbi nagyvasúti állomásig. Ezek egyike
volt az Öttevénytől Kunszigeten és Dunaszegen
át a Vámosszabadi melletti Patkányosig tartó
szakasz.
A második világháború után a nagybirtokok
megszüntetése, majd a szövetkezetek létrehozása
teljesen átalakította a terület gazdasági alapjait. A
szigetközi uradalmi kisvasút a Győri Gazdasági
Vasutak Nemzeti Vállalata irányítása alá került.
Rövid idő alatt a nemzeti vállalatokból vasúti
társaságok, gazdasági vasutak alakultak.
Ma két kisvasúti híd áll már csak, amelyen
egykor a szerelvények áthaladtak. Az egyik a
Bolgányi híd, amelyen Dunaszegről és környező
földekről elsősorban cukorrépát szállítottak
Öttevényre. Kunszigetről a zöldségféléket, főként
a petrezselymet vitték a vasúttal. A másik a
Lickópusztai híd, amelyen a Hédervárt Lébénnyel
összekötő kisvasút haladt.
Az 1954-es nagy dunai árvíz után a falvak
újjáépítéséhez szükséges építési anyagok szállítása
túlnyomórészt kisvasúton, a még működő
Öttevényt Patkányossal összekötő szakaszon
történt. Az 1960-as évek végén az árufuvarozás
átkerült a közutakra, s ez megpecsételte több
kisvasút, így a szigetközi sorsát is. 1969. január
1-jén a szigetközi kisvasút az országban több
kisvasúti pályaszakasszal együtt véglegesen
megszűnt. Mementóul a hídon kívül még jópár
tárgyi emlék szolgál. Dunaszegen 2009-ben
kisvasúti emlékhelyet avattak, ahol egy C50 típusú
dízelmozdonyt is kiállítottak.
A Bolgányi híd állapota a vasút 1969-es
bezárása után fokozatosan romlott, és a híd újbóli
hasznosítására több mint 20 évet kellett várni.
„Hosszú kényszerszünet után a tervek szerint
május elsején újra megnyílik a Bolgányi híd.
Varga Ferenc, a kivitelező Hídépítő Vállalat
illetékese szerint már csak a védőkorlátot

felszerelése és a padozat aszfaltozása van hátra.
A felújítás keretében a Mosoni-Duna mindkét
oldalán megjavították az odavezető utakat. A
tehergépkocsik forgalmát megtiltják.” - írta
Virág Imre a Kunszigeti Hírmondó 1990. áprilisi
számában.
A felújítást egy nagyobb beruházás követte
évekkel később. „Június 16-án ülést tartott
Kunsziget Képviselő-testülete. Elsőként a
Kunsziget és a Bolgányi híd közötti út kiépítéséről
döntöttek a képviselők. Az út közel 3 kilométer
hosszú lenne és a jelenlegi 4 méteres helyett 10
méter széles útkoronával számol a tervező, aki
- az ügy sürgőssége miatt - a megbízatást már
megkapta. A bekerülési költség várhatóan 18
millió forint lesz, amihez 65 százalékos támogatás
igényelhető pályázat útján. A pályázatokról
a Földművelésügyi, valamint a Közlekedési,
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium képviselőiből
létrehozott bíráló bizottság dönt.
A pályázattal, illetve az út kiépítésével a helyi
termelőszövetkezet is egyetért, hiszen lehetővé
teszi a mezőgazdasági műveléshez szükséges
járművek, munkagépek mozgatásában jobb és
gazdaságosabb szervezését, valamint a kerékpáros
közlekedés elterjedését, a térségi kerékpárút
hálózat bővülését. Egyúttal megszűnik a
község „zsákutca” jellege, az átmenő forgalom
ugyanakkor növelheti az idegenforgalmunkat és
annak hasznát.
Amennyiben pályázatunk sikeres lesz, 1994
végéig az útnak el kell készülnie.” - írta a Kunszigeti
Hírmondó 1993. júniusi száma.
A pályázatból kiderült, hogy a Mosoni-Duna
35 455 fkm szelvényében lévő Bolgányi híd
felújítása 1989-90-ben elkészült. Egyidejűleg
kiépítésre került a dunaszegi oldalon a Bolgány
puszta és a híd, valamint a kunszigeti oldalon
a híd és a töltés közötti útszakasza. „A jelenlegi
földút stabilizálásával a Szigetközbe irányuló
célirányos forgalom Öttevény-Kunsziget és AbdaBörcs térségből ezen a szakaszon megvalósulhat.
Így Győr városa mentesülne ennek az átmenő
forgalomnak a terhelésétől” - írta egy hónappal
később a Hírmondó.
Az útszakaszon egyébként már 1993-ban is
jelentős forgalom haladt. „Az út része lehet a
regionális és nemzetközi jelentőségű szigetközi

és Alpok-Adria kerékpárút-hálózatnak” - áll a
cikkben. „Az elkészült terv szerint a beruházás 28
millió 894 ezer forintba kerülne, amelyhez jelenleg
10 millió 112 ezer forintot kellene biztosítanunk,
a többi támogatásból valósulna meg.”
Egy hónappal később kiderült, hogy a
Közlekedési, Hírközlési és vízügyi Minisztérium
Kunsziget Község Önkormányzatának az út
építésére 18 millió 781 ezer forintot hagyott jóvá.
Az építkezés még 1993 őszén elkezdődhetett. A
pályázat sikerét csak fokozza, hogy országosan
172 pályázó jelentkezett a 350 milliós keretre,
községünk az országos keret 5,4 százalékához
jutott hozzá pályázatával.
1994 augusztusában Tilai Lajos polgármester
már arról számolt be, hogy „a Kunsziget-Bolgányi
híd közötti összekötő út elkészült, a műszaki
átadás-átvétel megtörtént, a forgalom megindult
rajta. A Bolgányi hídon túli útszakasz alapozó
javítását elvégezték a dunaszegiek, s a jövő
tavasszal az aszfalt burkolata is elkészül.”
Az út ünnepélyes átadására 1994 októberében
került sor. Tilai Lajos polgármester az átadás
megkezdése előtt fogadást adott a kultúrház
nagytermében, pohárköszöntőjében elmondta,
hogy egy nagyon jó minőségű út épült a falu és
a bolgányi híd között 3.8 kilométer hosszban,
megteremtve ezzel az összeköttetést az 1-es főút
és a szigetközi közlekedési út között. Az út építése
végül 33 millió forintba került, ennek nagy részét
állami támogatásból biztosították.
Kiemelte az út jelentőségét, ami elsősorban
abban nyilvánul meg, hogy a jó közlekedési
lehetőséget biztosít a helyi téesz gépeinek, a határba
készülő gazdáknak, a Szigetközt és a környéket
járó kerékpáros turistáknak, de a környező
községek lakói, az épülő szennyvíztisztító leendő
dolgozói is könnyebben közlekednek majd ezután.
Lehetőséget biztosít ugyanakkor az 1-es főút
forgalmának esetenkénti tehermentesítésére is.
„A fogadás során D. Szalai József fogatán a
vendégek bejárták az út egy részét, megtekintették
az iskolások és a szülők részére rendezett
közlekedési vetélkedőt. Az út dereka táján
marhapörkölttel, sörrel és borral vendégelték meg
a résztvevőket, akik jó hangulatban fejezhették be
a Kunszigeti Szüreti Napokat” - írta a Kunszigeti
Hírmondó 1994. októberi száma.
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Bözsi Boltja
februári akciója

„Minden nap kell ennünk,
így nem mindegy, mit eszünk és hol veszünk!”
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DARNÓ HÚS
TERMÉKEI
- olaasz felvágott
- párizsi
1100 Ft/kg
- füstölt párizsi
- löncs
diáákcsemege
ege 18
1800 Ft/kg
cserkészkolb
ko
ollbász 1500 Ft/kkg
olb
olbá
krinolin
in tar
tartós bélben 9800 F
Ftt/kg
házi dis
diszn
d
iiszn
nósajt 990 Ft/kgg

2 literes üdítők
(szénsavas ééss mentees is)
1300 Ft

Nagy
agy
gy te
tejföl 2200 Ft

dobozos sö
ö 165 Ft
ör

2 literes
liteeres szörp,
szörp, né
négyy ízben
nég
n 275 Ft

Túró rudi 55 Ft

Real sütőmargarin
Real
sütőmarggarrin
n 159 Ft
Jó minőség
gű 2 literees
vörös- és feehérbor
rok
jó áron.

vala
allamint
la
amin
nt májasok,
májasok, kol
kolbászok,
lbá
szalámik akció
ósan!
an

Jó áron
ár
ron ta
t
talál
alá
láll m
még
ég ve
v
vegyi
gyi áru
árut,
pa írár
papí
rá
árut,
t,
zölldségzö
ldséég- ééss mi
mir
mirelit
reliit ár
á
áru
árut.
rut
ut.

A B OLT NYITÁSÁTÓL
- Ré
Régi
gi idő
d k iggazi
azi fr
az
friis
fri
iss,
s, rop
rop
opog
oggóss, só
sóss ki
kifl
flij
ijee
- Na
Nagy
gy ééss me
mele
leeg zs
leg
zsem
em
mlé
léje
je
- Kí
Kíná
náljljljaa a ke
keny
nyer
eret
eett IIfj
fjú
ú,, H
Hen
en
nczz, Harn
Harn
Ha
nya
yass és aazz ás
ásvá
vány
nyii
Tattai pé
Tat
Ta
péks
kség is.
kség
Jobb
Jo
bbná
náll jo
jobb
bb
baakk a ffeeeh
ehér
ér,, bu
ér
urggon
nyá
yás,
s, töb
öbb
b fa
fajt
jtaa há
házi
zi és
b rn
ba
rnaa keeny
nyer
erek
ere
er
ek, a ka
k láács
csok
ok,, és aafi
ok
fino
n m pé
péká
káru
ruk.
k.

Mind
Mi
nden
en n
nap
ap
p ffél
él 2-t
-től
ő mel
ől
eleg
eleg
eggen
en érkkez
ezne
n ka
ne
Harn
Ha
rnya
yass Pé
Péks
kség
ks
égg termé
errmé
méke
kei:i: keen
ke
kei:
nyeereek,
k, saj
ajto
tto
os
kifl
ki
flik
i , ka
kalá
lács
csso
okk, cs
csig
igák
ig
ák,, bu
ák
ukt
ktáák és tá
ktá
t rs
r aik,
aik,
ai
am
melye
ellye
y kkrre akkár rren
ende
deelé
lést
st iiss fe
fellv
fel
lves
e zü
es
zünk
nkk 13
n
órái
ór
áigg a 96
96/485
/485
/4
85-3
-342
42-e
42
-ess te
tele
leefo
fons
fon
nsszá
n
zámo
mon.
mo
n
n.

Hétfőtől pénteekkig 5:300- 18:00
Szombaton
n 55::30-12:000
Vasárnap 7:330-11:00
BÖZSI BOLTJA A REÁL HÁLÓZAT TAGJA

KUNSZIGET, IFJÚSÁG
G U. TEL.:: 30/959-233-56
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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

Sikeresen lezajlott az I. Kunszigeti Bababörze. Mind a vásárlók, mind az eladók elégedettek voltak, szép
számban fogytak a játékok, ruhák, egyéb kiegészítők. Nagyon kedvező árakat talált mindenki, aki ellátogatott a rendezvényre. Ennek örömére már tervezzük-szervezzük a következőt, ahol a nyári szezonra tudnak
bevásárolni az anyukák. Előreláthatólag április közepén várható! Köszönetet szeretnék mondani Volner
Szilvinek, Kopacsekné Katinak, Pálfy Balázsnak, Krausz Andinak, Stankovics Zsuzsának, Rammné Katinak, Virágné Petrának a segítségükért, Lendvai Ivánné Marikának a támogatásért és a helyszín biztosításáért. Továbbá köszönet minden résztvevőnek! Bennárik Nicolette. Fotók: Bábics N.

Anyakönyvi hírek

Elhalálozás:

Születés:

Farkas Alajos
2012. 01. 08.

Kozma Bíborka
2012. 01. 07. an.:
Virág Irén

Gondár Zoltán
2012. 01. 13.

Pék Ramóna 2012.
02. 01. an.: Németh
Adrienn

Naszádos
Ferencné 2012.
02. 05.
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Teke: februárban
indul a bajnokság

- FARKAS ATTILA -

A 2011-2012-es NB III-as bajnoki szezon
tavaszi fordulójának első itthoni mérkőzése
február 18-án 15 órai kezdéssel kezdődik a
Kunszigeti Tekézőben.
10. forduló: Kunszigeti Teke Egyesület Tata Lénárd SE Csép
További mérkőzések: 11. forduló: Bősárkány
SE - Kunszigeti Teke Egyesület február 26. 9
órakor. 12. forduló: Kunszigeti Teke Egyesület
- “Móvári” Golden TC SE március 3. 15 órakor. 13. forduló: Kunszigeti Teke Egyesület Ajka Kristály/B március 10. 15 órakor.
A 2011-2012-es Megyei II. osztályú bajnoki
szezon tavaszi fordulójának első hazai mérkőzése február 24-én 17 órakor kezdődik a Kunszigeti Tekézőben.
12. forduló: Kunszigeti Teke Egyesület/B Győri Komszol SE/B
További mérkőzések: 13. forduló: Kunszigeti Teke Egyesület/B - Lajta - Hanság SE/B
március 2. 16 óra. 14. forduló: Talizmán Teke
Club/B - Kunszigeti Teke Egyesület/B március 8. 17 óra.
Minden Kedves érdeklődőt és Szurkolót
sok-sok szeretettel várunk a mérkőzéseken!

Tekeverseny - hetedszer
- MÉSZÁROS CSILLA Immár hetedik alkalommal rendezzük meg
a Kunszigeti Amatőr Tekebajnokságot, amelyen idén 16 csapat indult.
Tavalyhoz képes szűntek meg csapatok,
vagy alaposan átalakultak, többen azonban
ugyanolyan összetételben vágtak neki a hónapokig tartó versenysorozatnak ebben az
évben is, mint korábban.
A Múúúúú csapatának két alapítója új csa-

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük, hogy szeretett halottunk
Virág Ferencné
temetésén részt vettek, egy imával emlékeztek és a szeretet virágait sírján elhelyezték. Köszönjük a nyugdíjas klub énekkarának
a szép énekeket.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
id. Gondár Zoltán
temetésén részt vettek és sírjára szeretetük jeléül virágot helyeztek. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a gyászszertartáson való közreműködésükkel hozzájárultak a méltó búcsúzáshoz.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen elhunytunkat
Farkas Alajost
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték, mély gyászunkban velünk együtt éreztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak tűzoltó tiszteletadásukért, a nyugdíjas klub énekkarának
a szép éneklésért, Winkler Zsolt plébános úrnak a szép búcsúztatásért. Ezúton köszönjük polgármester asszony együttérzését,
segítő támogatását.
Gyászoló család

patot alapított Parasztgatya néven. A tavalyi
újonc TK-TK idén sokkal jobban teljesít, a jó
eredményeiknek köszönhetően már két győzelmük is van.
A Suttyók nevű, fiatalokból álló csapat is
nagy lelkesedéssel indult neki a mérkőzéseknek, egyre ügyesebbek ők is, és folyamatosan
javulnak az eredményeik.
Győrből ismét három, Dunaszegről pedig
idén is két csapat nevezett a versenyre a kunszigetiek mellett.

ÚJRA ÜZEMEL A
KUNSZIGETI HÚSFELDOLGOZÓ
Örömmel értesítjük leendĘ vásárlóinkat,
hogy a húsüzemben kiskereskedelmi
tevékenységet is folytatunk.
KedvezĘ árakkal, magas minĘséggel,
széles választékkal várjuk Önt is a
Zöld MezĘ MGTSZ Kunsziget központi
majorjának területén található boltunkban!
Választékunkból:
- Mindig friss tĘkehúsok
- Párizsi,virsli
- Disznósajt
- Házias füstölt áruk
Hetente megújuló akciók!
Nyitva tartás:
HétfĘ: 7-15
Kedd: 7-15
Szerda: 7-15
Csütörtök: 7-15
Péntek: 7-15
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Balczó András többszörös olimpiai- és világbajnok
öttusázó tartott előadást életéről és a nagy családról
„Mi végre vagyunk e világon?” címmel február
elején. Fotó: Bábics N.
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A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ és Kunsziget Község Önkormányzatának jóvoltából több mint
130-an láthatták a kultúrházban a Dunaszegi Színjátszókör Hyppolit, a lakáj című előadását. A zenés komédia megérdemelten kapott többször is nagy tapsot. A darab címszerepét a kunszigeti Karácsonyi Ádám
alakította. A remek előadást remélhetőleg újabbak követhetik Kunszigeten. Fotó: Bábics N.

A második magyar hadsereg kunszigeti hőseire emlékeztünk január 12-én a temetőben a kopjafánál. A
megemlékezésen részt vett a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara, valamint a kunszigeti fiatalok egy
csoportja, akik a falu lakossága nevében helyeztek el koszorút a kopjafánál. Fotó: Tilai Z.

Hagyományteremtő szándékkal közösen köszöntette Kunsziget az újévet. Január 1-jén, az év első
órájában a Kossuth téren Lendvai Ivánné polgármester köszöntőjét hallgathattuk meg, a koccintást
pedig tűzijáték követte. Fotó: Szalai Viola.
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Január 29-én a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub játékos délutánra hívta az öttevényi Őszidők Nyugdíjas
Egyesület tagjait. A Krajcárlicit elnevezésű játékban öt csapat vett részt. A játék tematikájának, kérdéseinek
összeállítója, levezetője Bábics Norbert volt. Jó hangulatú, színvonalas, izgalmas versenyben volt részünk
amely mind a memória és az ismeretek felelevenítése szempontjából frissítő erejű volt. A nyugdíjas klubok
tagjai nevében megköszönöm Norbert munkáját: Szalai Béláné. Fotó: Tilai Z.

