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Európai 
Falumegújítási Díj 

zsűrizése Kunszigeten

Kunsziget a bajnokÉvzáró az iskolában

Kezdődik az út felújítása

Tűzoltóverseny 
Kunszigeten

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
11 ország 29 kistelepülése szállt verseny-

be 2012. évi Európai Falumegújítási Díjért, 
amelynek mottója ezúttal „Európa falvai a jövő 
útján” volt. Kunszigeten májusban járt a nem-
zetközi zsűri.

Az 1990 óta kétévente kitűzött verseny 
szervezője az Európai ARGE Vidékfejlesztés 
és Falumegújítás nevű szervezet. „Különösen 
akkor, mikor a „válság” szó szinte minden 
nap és mindenhol kísér minket, és ez látszó-
lag bizonyos szokásainkat megváltoztatja, 
felbecsülhetetlen érték, ha valaki új kezde-
ményezésekbe fog, és közvetlen életterének 
jövőbeni lehetőségeit fenntartja, megerősíti. 
Ez történik azokban a falvakban, melyek a 
12. Európai Falumegújítási Díjért versenybe 
szálltak.” – nyilatkozta a luxemburgi Charles 
Konnen, a bírálóbizottság elnöke a március 
végén Budapesten tartott első bírálóbizottsági 
ülés kapcsán. 

FOLYTATÁS A 4. OLDALON >>

Hamarosan kezdődik a 14101-es számú 
út, vagyis a Kunszigetet Öttevénnyel össze-
kötő állami közút felújítása. A „hosszú, ki-
tartó munka” eredményeként megkezdődő 
beruházás során a 3,9 kilométer hosszú út 1,5 
kilométeres szakaszát újítják fel. Az út teljes 
lezárására nem kerül sor a felújítás során, de 
alkalmanként csak félpályán haladhat a forga-
lom. A felújítás a tervek szerint október 15-én 
készül el.

Kunsziget megközelíthetőségét két 
Facebookon alakult csoport is fontosnak tart-
ja, amelyeknek számos kunszigeti is tagja. Az 
egyik a Bolgányi-híd „megmentését”, a másik 
pedig a régóta tervezett Kunsziget-Öttevény 
kerékpárút megépítését tűzte ki célul. Utóbbi 
esetében egy Öttevény területét érintő beru-
házásról van ugyan szó, de ebben Kunsziget 
minden lehetséges segítséget megad.

RÉSZLETEK A 2. ÉS 3. OLDALON >>

- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET -- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET -
Befejeződött a Kunszigeti Két Tannyelvű Ál-

talános Iskola első tanéve, június 22-én rendez-
tük a ballagást és az évzárót.

Eltelt az első önálló tanévünk, melyet ko-
moly munkával terveztünk, néha küzdöttünk 
is, és bőven volt részünk örömökben és sike-
rekben is. 

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egye-
sülete volt a házigazdája az idei I. fokozatú tűz-
oltóversenynek, ahol hat csapatunkból négy 
dobogós helyen végzett. Éles helyzetekben is 
helyt kellett állnia a tűzoltóinknak, többször 
is riasztották őket tűzesethez.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Remekül sikerült tavaszi szezon után a kun-

szigeti első számú csapaté lett a bajnoki győze-
lem. A tartalék csapat harmadik lett.

Kalandos körülmények között ugyan, de a 
Kunsziget SE lett a megyei III. osztály moson-
magyaróvári csoportjának bajnoka. Messze a 
legkevesebb gólt mi kaptuk a szezonban.

FOLYTATÁS A 10. OLDALON >> RÉSZLETEK A 9. OLDALON >> FOLYTATÁS A 15. OLDALON >>

A kékkel jelzett 14101-es út egy szakasza, az 
úthibákkal leginkább sújtott 1,5 kilométeres, 

pirossal jelzett rész októberre megújul. 
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Októberre felújítják a kunszigeti bekötőutat
- BÁBICS NORBERT - LENDVAI IVÁNNÉ-- BÁBICS NORBERT - LENDVAI IVÁNNÉ-

Végre megkezdődik a 14101-es számú út, va-
gyis a kunszigeti bekötőút egy 1,5 kilométeres 
szakaszának felújítása. A burkolat megerősíté-
se, a padkafelújítás, a vízelvezetés korszerűsí-
tése és a buszmegállóhelyek átépítése a tervek 
szerint októberre fejeződik be.

Az út rossz állapota nem is évtizedes, ha-
nem évszázados probléma. Az 1930-as évek 
jegyzőkönyveiben már visszatérő probléma-
ként tárgyalták a falu vezetői az út rossz ál-
lapotát. 

A lehetőségek szerint történtek ugyan 
felújítások, azonban az évenkénti többszö-
ri kátyúzások nem hoztak tartós megoldást. 
Megoldást a 2007-ben kiírásra került Nyugat-
dunántúli Regionális Operatív Program adott, 
mely tartalmazta a településeket összekötő 
négy- és öt számjegyű utak felújítását.

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás tag-
települései úgy döntöttek, hogy elsőként jelö-
li meg a felújítandó utak között a kunszigeti 
bekötőutat. A 14101. számú út az öttevényi 
lejárótól a kunszigeti sportpályáig tart, 3,9 
km hosszúságban. A pályázat sikeres volt, 
ekkor még a teljes szakasz  felújítása szerepelt 
a támogatásban. Sajnos a felújítás kezdetét 
a közbeszerzési és egyéb hatósági eljárások 
késleltették. Hosszú, kitartó munka, számos 
egyeztetés, kérés után a ma már szinte jár-
hatatlan út felújítása végre megkezdődik, a 
munkaterület átadása megtörtént. Sajnos nem 
a teljes útszakaszon, csupán 1,5 kilométeren 
újítják fel az utat.

Az Öttevényről Kunsziget felé tartó bekö-
tőút ezen szakaszának felújítására 144 millió 
forintot költ EU-s forrásból a magyar állam. 
Az út állapota erősen leromlott, kátyús, a 

burkolat széle megsüllyedt, ezért megerősí-
tik a burkolatot, cserélik a pályaszerkezetet, 
elvégzik a padkafelújítást, valamint korszerű-
sítik az útpálya víztelenítését és vízelvezetését 
is. A meglévő árkokat kitisztítják, és átépítik 
a buszmegállóhelyeket, amelyek környezeté-
ben a peron és a járda között tereprendezést 
is végrehajtanak. Szükség szerint útszélesítés 
is történik (5,5 méterre). 

A műszaki átadás várható időpontja 2012 
októbere.

Kara Ákos országgyűlési képviselő a június 
elején Kunszigeten tartott sajtótájékoztatón 
a kisalfold.hu-nak elmondta: az Új Széche-
nyi Terv keretéből megvalósuló beruházás 
elindítása szorgalmas utánajárást igényelt. 
„Az itt élő családok és a térség – különösen 
a Kunszigeten dolgozó mintegy 1250 ember 

– számára is fontos az útfelújítás. Emellett a 
baleset-megelőzés szempontjából is szükség 
volt a fejlesztésre” - mondta. 

„A sikeres projektzárást követő 5 éven át 
a felújított útszakasz kiemelt fi gyelmet élvez 
mind az üzemeltető, a karbantartó, a fenn-
tartó, mind a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség és az uniós források 
felhasználását ellenőrző szervezetek által” - áll 
a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. közleményé-
ben. A felújítással nem érintett szakaszokon a 
közútkezelő lehetőségéhez mérten végez kar-
bantartást. 

Az út teljes lezárására a felújítás idején nem 
kerül sor, a közlekedés legfeljebb félpályás 
korlátozással történik. Kérjük szíves megér-
tésüket, türelmüket az esetleges lassuló forga-
lom miatt.

Újabb fejlesztések Kunszigeten sikeres pályázatok révén

Június végén a fi gyelmező és korlátozó táblák is kikerültek: indulhat a felújítás. Fotó: Bábics N.

- LENDVAI IVÁNNÉ - - LENDVAI IVÁNNÉ - 
Pályázati források bevonásával Kunsziget 

újabb beruházásokkal, szabadidős- és sporto-
lási lehetőséggel gyarapszik a közeljövőben. 

Éghajlatvédelem
A klímaváltozás, az éghajlat átalakulása a  

lakosságot, életünket, környezetünket érintő 
probléma. A következő évtizedekben a legna-
gyobb kincsünk a víz lesz. Háztartási célokra 
fel kell lelnünk azokat a forrásokat, amelyek 
kímélik az ivóvíz  használatát. Ezért közsé-
günk a Refl ex Természetvédelmi Egyesülettel 
és Répceszemere önkormányzatával konzor-
ciumot alkotva pályázatot adott be „Éghaj-
latvédelem Kunszigeten és Répceszemerén” 
címmel. Falunkban 10 millió forintból meg-
valósulhat az esővíz hasznosítása a közintéz-
mények mellett „tározók” építésével. A támo-
gatásból valósul meg az intézményi szelektív 

hulladékgyűjtés is. Lehetőség van fórumok 
rendezésére, amely alapja a környezettudatos 
gondolkodás fejlesztésének. Kiválóan illesz-
kedik az Ökoiskola programjához, amelyről a 
lapunk 11. oldalán olvashatnak. Az éghajlat-
védelmi projekt megvalósítása ősszel kezdőd-
het.

Csapadékvíz-elvezetés az „Új 
Széchenyi Terv” támogatásával

Falunkban gondot jelent nagyobb esőzések 
idején, hogy az árkok, átereszek nem biztosít-
ják a víz elvezetését. A lakosság, háztartások 
érdekében pályázatot adtunk be a „Kunsziget 
belterületi vízrendezésére”, amelyet az Irányí-
tó Hatóság támogatott. A beruházás 75 millió 
forintos költségét 68 millió forinttal támogat-
ják. A támogatási szerződés aláírása megtör-
tént, a kiviteli tervek elkészítése, a közbeszer-
zési eljárás lefolytatása a  következő tennivaló. 
A kivitelezés várhatóan ősszel indulhat.

Nyertes Leader-pályázatok
Extrém park épül ÚMVP Leader támo-

gatásból. Kunsziget Község Önkormányzata 
pályázott, hogy a kunszigeti fi atalok, családok 
részére újabb lehetőséget teremtsen a sza-
badidő tartalmas elöltésére és a testedzésre. 
A közel 7,7 millió forintos támogatásból ter-
veink szerint őszre a Dózsa u.-József A. utca 
találkozásánál, a Fenékkert egy részén valósul 
meg a park. A tekéző gépészeti berendezései 
is megújulnak, a teniszpályán pedig öntöző-
rendszer épül ki. A teniszpálya mellett fedett 
kültéri ping-pong asztal kap helyet. E beru-
házás költsége közel 7,7 millió forint. Régi 
helyi hagyományokat idéz a Kunszigeten ősz-
szel megrendezendő I. Petrezsirom- és Hús-
leves Fesztivál. A gasztronómiai és népzenei 
program megrendezését az irányító hatóság 2 
millió forinttal támogatja. A tűzoltó egyesület 
közel 1 millió Ft nyert eszközbeszerzésre.
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Megyei III. osztály
A 17. fordulóban Kunsziget 2-0-ra kikapott 

Ásványrárón, és elúszni látszottak a bajno-
ki remények. Utána azonban remek sorozat 
kezdődött: a csapat április 1-től május 27-ig 
gólt sem kapott, így nyert meg hét meccset 
és játszott egy 0-0-ás döntetlent a MITE el-
len. Május 27-én joggal tekintette mindenki 
bajnoki döntőnek csapatunk mosonmagya-
róvári vendégjátékát az MTE 1904 II ellen: 
a meccsen azonban a szervezettebben játszó 
hazaiak 4-1-es győzelmet arattak a Kunsziget 
felett. Jogosulatlan játék miatt óvást nyújtot-
tunk be a megyei szövetségnél, eredményt 
azonban egy hét alatt nem hirdettek. Az utol-
só fordulóban Levélen simán nyertünk 5-2-re, 
miközben a sorsunk a Károlyháza-MTE 1904 
II. meccs eredményén múlt (no meg az óvá-
son), a Károlyháza 2-1-es győzelme akkor azt 
jelentette, hogy a Károlyháza és a Kunsziget 
is 61-61 ponttal zárta a bajnokságot, a jobb 
gólkülönbség azonban a Károlyházának ked-
vezett. Az óvás eredménye azonban mindent 
megváltoztatott, a fegyelmi bizottság Kun-
szigetnek adta 3-0-ás gólkülönbséggel a győ-
zelemért járó 3 pontot a mosonmagyaróvári 
meccsért, így 64 ponttal Kunsziget szerezte 
meg idén a bajnoki címet.

A bajnokság góllövő listáján végül máso-
dikként végzett Fazekas Péter 24 góllal, Fekete 
Máté 19-szer, Volner Gábor 14-szer, Eperjesi 
Dániel 12-szer volt eredményes a bajnokság 
során. A kunszigeti kapu pedig érintetlen ma-
radt az ásványrárói meccstől kezdve a moson-
magyaróvári meccsen esett gólokat beleszá-

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

molva 707, azokat fi gyelmen kívül hagyva 774 
percig - ez pedig a kapusokon (Kopp András 
és Erbele Zoltán) kívül az egész csapat védő-
munkáját is dicséri.

Tartalék csapat
A tartalékok ugyan remekül zárták az őszt, 

tavasszal azonban kikaptak Ásványrárótól, és 
egy több szempontból is szerencsétlenül ala-
kult meccsen Mecsértől is, döntetlent játszot-
tak Halászival és Károlyházával - a Dunasziget, 
a MITE és a Levél elleni győzelem azonban 
kevés volt még az ezüstérem megtartásához 
is. Az eredmények romlásához nagyban hoz-
zájárult, hogy többször tartalékosan (vagy ke-
vés rutinnal rendelkező játékosokkal) állt ki a 
csapat, ráadásul az ősszel remeklő csapatból 
tavaszra három kulcsember is hiányzott.

Serdülő csapat
Volt már sikeresebb szezonja is a kunszigeti 

U16-os csapatnak az ideinél. A csapat nagyon 
sok gólt kapott és nagyon keveset rúgott, így 9 
ponttal a 13. helyen fejezte be a bajnokságot. 
Gyakran visszatérő érv, de sajnos tény, hogy 
a csapatunk jóval fi atalabb a bajnokságban 
résztvevő csapatok átlagéletkoránál, és ez saj-
nos nem minden esetben pótolható kemény 
edzőmunkával és lelkesedéssel. Ennek ellené-
re csapatunk 41 gólt lőtt, ebből Mészáros Áron 
17-et szerzett. Az utolsó, a Lipót elleni meccs 
pedig mindenképp biztató a jövőre nézve: 
több remek egyéni teljesítménynek köszön-
hetően Kunsziget 6-3-ra győzött. Ráadásul jö-
vőre is együtt maradhat a csapat, hiszen csak 
Szalai Csaba „öregedett” ki az együttesből.

Megyei III. o.
1. KUNSZIGET 64 pont
2. KÁROLYHÁZI 61
3. MTE 1904 II. 56
4. ÁSVÁNYRÁRÓ 55
5. MITE 49
6. HALÁSZI 47
7. DARNÓZSELI 40
8. LEVÉL 31
9. ÚJRÓNAFŐ 29
10. DUNASZIGET 26
11. MOSONUDVAR 22
12. MECSÉR 18
13. DUNASZENTPÁL 11
14. MOSONSZENTMIKLÓS SE II. 11

Tartalék bajnokság
1. KÁROLYHÁZA 36 pont
2. HALÁSZI SE 31
3. KUNSZIGET 29
4. MECSÉR 22
5. ÁSVÁNYRÁRÓ 22
6. DUNASZIGET 13
7. MITE 6
8. LEVÉL 4

Serdülő bajnokság
1. LÉBÉNY 71 pont
2. DUNASZEG 69
3. MOSONSZENTMIKLÓS 65
4. KIMLE 52
5. HALÁSZI 52
6. JÁNOSSOMORJA 49
7. LIPÓT SE PÉKSÉG 36
8. DUNAKILITI 31
9. MTE 1904 25
10. ÖTTEVÉNY 25
11. RAJKA 23
12. HEGYESH.-MOSONUDVAR 22
13. KUNSZIGET 9
14. CSINÓD GYŐRLADAMÉR törölve

A Kunsziget idén a megyei III. osztály bajnoka

Felső sor: Molnár Attila, Sághy József, Fekete Máté, Kopp András, Borbély Ádám, dr. Kovács Kornél, Eper-
jesi Dániel, Tuba Gábor, Fazekas Péter. Alsó sor: Molnár Zoltán, Krausz Csaba, Takács Richárd, Németh 

Péter, Tilai Ákos, Volner Gábor, Szabó Máté. Fotók: Bábics N.

Darnózseli ellen - nem sokkal ment mellé.

Gólöröm Dunasziget ellen a hét kunszigeti gól 
egyike után. 

Nagy Dániel szabadrúgásgólja Lipót ellen.
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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; 11.20; 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 idő-
számításkor 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

Tündérvár Óvoda 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-143

Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Isko-
la 

Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142

A horgászegyesület hírei
- MEZEI ÁRPÁD -- MEZEI ÁRPÁD -

A Kunszigeti HSE több versenyt is szervezett 
az elmúlt időszakban.

Egyesületünk április 22-én megtartotta 
szokásos egyesületi halfogó versenyét. A ver-
senyen 40 horgász vett részt, ebből 1 női, 1 if-
júsági és 38 felnőtt horgásztárs nevezett.

Helyezések: 1. Németh Tamás 12320 
grammal, 2. Fincziczki Lajos 5530 grammal, 
3.Gindeli János 2980 grammal, 4. Gáli Szi-
lárd 2470 grammal, 5. Fincziczki Tamás 2260 
grammal.

Gyermeknapi horgászversenyen is részt 
vettünk a Nádorvárosi SHE Merkúr taván, 
két gyermek horgásszal, Baranyai Bálinttal és 
Mezei Milánnal. Mindketten szép eredmény-

nyel zárták a győri versenyt.
Egyesületi horgászversenyünket gyerme-

kek számára június 10-én rendeztük meg. 28 
gyermek nevezett a versenyre, 7 lány és 21 
fi ú.

Helyezések: Lány 1. Dobos Csenge, 2. Virág 
Anna, 3. Hajba Boglárka. Fiúk: 1. Kertész Dá-
niel, 2. Nagy Márkó, 3. Mezei Milán.

Minden versenyző ajándékot, csokoládét, 
illetve jégkrémet kapott, amiért köszönetet 
mondunk szponzorainknak: Kunsziget Köz-
ség Önkormányzatnak, Hajczinger  Ferenc-
nek és a Pecza Pláza Timár horgászboltnak.

Következő versenyünk július 14-15-én 
a harcsafogó verseny lesz, amelyre minden 
érdeklődőt szívesen várunk. Érdeklődni az 
egyesület vezetőségénél lehet.

Harcsafogó verseny
2012. július 14-15-én a Csiszlói tavon.

A versenyre kikötés nélkül minden horgász nevezhet. 
Nevezési díj 1500 forint. 

A nevezési szándékot kérjük július 10-ig jelezni.

Program
Július 14. 7:00 nevezés, helyfoglalás; 

8:00 a verseny kezdete; 
19:00 vacsora (hentes tokány).

Július 15. 10:45 a verseny zárása; 
11:00 mérlegelés; 

11:30 eredményhirdetés, díjátadás; 
12:00 ebéd (csülökpörkölt).

A nevezési díj az étkezéseket is tartalmazza. A helyszínen 
vendéglátó egység üzemel a verseny ideje alatt. 

Fogyasztásával a kunszigeti horgászsportot támogatja.
A versenyen csak a törpeharcsát és a 

szürkeharcsát mérlegeljük (1 gramm=1 pont).
Várjuk horgásztársaink jelentkezését!

Jelentkezés/információ: Gondár Zoltán 
(30/913-89-11); Hajczinger Ferenc (70/513-10-29), 

Mezei Árpád (30/384-71-48).

Mozdulj az 
Egészségedért 

Kunsziget!
2012. július 29, vasárnap

Kunsziget, Sportpálya

10 fős csapatok jelentkezését 
várjuk július 23-ig telefonon a 
70/513-10-29-es számon vagy 

személyesen a Sportbüfében és a 
Gémeskút Borozóban.

Nevezési díj nincs.
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Facebookon a hídért és a kerékpárútért
- BÁBICS NORBERT - - BÁBICS NORBERT - 

Az elmúlt fél évben két olyan csoport is ala-
kult a legnagyobb közösségi portálon, amely-
nek célja, hogy felhívja a fi gyelmet egy-egy 
Kunszigetet is érintő közlekedéssel kapcsolatos 
problémára.

A Bolgányi-híd ügye tavaly év végén váltott 
ki nagy visszhangot. Emlékeztetőül: a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium nem újíttatná fel 
az egyre rosszabb állapotú hidat (10 millió fo-
rintos beruházásról van szó), inkább kerékpá-
ros- és gyalogos híddá minősíttetné vissza. A 
híd tulajdonosa az állam. Alternatíva az lehet, 
ha valamelyik érintett önkormányzat (például 
a kunszigeti) saját kezelésébe vetetné a hidat 
(mint az történt néhány éve Abda esetén a 
régi Rábca-híddal), ám ez várhatóan hosszú 
procedúra után valósulhatna csak meg, a híd-
nak pedig lehetséges, hogy már nincs ennyi 
ideje ebben az állapotában…

A Facebookon a híd nevében hoztak lét-
re egy profi lt, amelyhez rövid idő alatt közel 
nyolcszázan csatlakoztak (nemcsak kunszige-
tiek, sokan mások is a térségből): a cél, hogy 
minél többen hallassák a hangjukat, hogy a 
hídra a jelenlegi feltételek mellett, személy- és 
korlátozott teherforgalmat biztosító hídként 
van szükség. 

- Nyitott kapukat döngetnek az interne-
tes felületen beszélgetők, a hídra kiemelt fi -
gyelmet fordítottunk az elmúlt évtizedben 
– mondta Lendvai Ivánné polgármester. - Az 
1990-es évek elején a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat támogatásával aszfal-
tozták le az utat. 2009-ben Dunaszeg és Kun-
sziget önkormányzatai a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Területfejlesztési Tanács egyetértő tá-
mogatásával vis maior kérelmet nyújtottak be 
a Nyugat-dunántúli Regionális Tanácshoz a 
híd felújítása érdekében, melyet a Belügymi-

nisztérium elutasított. Ezt követően támoga-
tókat kerestünk, a híd állapotának megóvása 
érdekében. Folyamatosan egyeztettünk (a 
közútkezelővel, a rendőrséggel) a teherfor-
galom korlátozásáról. A híd szerepe nem a 
teherforgalom megoldása, azt az odavezető 
utak teherbírása sem biztosítja.

 A híd felújításával - fontossága miatt - a 
munkánkban kiemelten foglalkozunk. Az 
egyeztetések jó ütemben, pozitív irányban ha-
ladnak.

A 14101-es számú út felújításáról szóló 
hírek előtt nem sokkal alakult egy csoport a 
Facebookon, amelynek célja, hogy Öttevény 
és Kunsziget között kerékpárút épüljön. A kö-
zel kétezer fős csoportnak számos kunszigeti 
tagja is van. A csoportról a kisalfold.hu is hírt 
adott. 

„A két település közötti kerékpárút-építés-
ről a kilencvenes évek végén is szó volt, s ké-
szültek is megvalósíthatósági tervek. A tervek 
engedélyeztetését kétszer meghosszabbítottuk 
a 2000-es években, de hiába pályáztunk min-
den lehetséges alkalommal, nem nyertünk 
pénzt erre. A helyzet annyiban mindenképp 
rosszabb jelenleg, hogy új tervet kellene ké-
szíttetni, amely legkevesebb négy millió fo-
rinttal terhelné az önkormányzat költség-
vetését” - mondta a portálnak Király Péter 
öttevényi polgármester. 

Öttevénynek azért is van kulcsszerepe a 
szóban forgó kerékpárút esetében, mert a 
földterület közigazgatásilag hozzá tartozik. 

„Mi nyitottak vagyunk minden megoldás-
ra. A Facebookon felmerült, hogy tartsunk 
fórumot a két településen élőkkel közösen az 
útjavításáról és a kerékpárútról. Természete-
sen ebben is szívesen részt veszünk, s minden 
konstruktív ötletet, lehetőséget támogatni fo-
gunk” - zárta szavait Király Péter.

„A problémát régóta ismerjük, s jól tudjuk, 

hogy a helyi embereknek szüksége volna ke-
rékpárútra Kunsziget és Öttevény között, hisz 
sokan járnak dolgozni a két kunszigeti ipari 
cégbe.

- 1997-ben településünkön több mint 700 
méter hosszúságú belterületű kerékpárút 
megépült, de azóta sajnos nem sikerült újabb 
szakaszokkal folytatni az utat - mondta a 
kisalfold.hu-nak Lendvai Ivánné, Kunsziget 
polgármestere. - 1998-ban tervvel segítettük 
Öttevény pályázati szándékát, de minden jó 
szándék ellenére nem sikerült a jelentős támo-
gatást elnyerni. Holott nem csak a munkába 
járókat segítené a kerékpárút, hanem turiszti-
kai célokat is szolgálna, mivel a Szigetköz felől 
érkezők Mosonszentmiklós és Lébény érinté-
sével el tudnának tekerni a Fertő-Hanság irá-
nyába. Ahhoz, hogy minden megvalósuljon, 
körülbelül 10 kilométer hosszúságú útra vol-
na szükség. A tervezett lakossági fórumot jó 
ötletnek tartom, beszéljünk a problémáról és 
a lehetőségekről, de a fő kérdést továbbra is 
abban látom: miből építsük meg a kerékpár-
utat? - zárta szavait Lendvai Ivánné.

- A 14101-es út ugyan javítja a kerékpáros 
közlekedés lehetőségét, de nem helyettesíti a 
kerékpárutat – érvelt Kunsziget polgármestere 
a Hírmondó kérdésére a kerékpárút megépí-
tése mellett, majd hozzátette: 1997-ben Kun-
sziget önkormányzata a Kunsziget-Öttevény 
közötti szakasz teljes hosszára elkészíttette, 
engedélyeztette a terveket, melyet átadott 
Öttevény Önkormányzatának (ekkor meg is 
épült a Kunsziget határáig tartó, fent említett 
700 méteres szakasz). 

Községünknek nincs jogi lehetősége 
Öttevény külterületén kerékpárutat építtetni. 
Az önkormányzati törvény alapján ez ügyben 
csak az érintett település (Öttevény) képvise-
lő-testülete dönthet. 

- Kunsziget minden lehetséges segítséget 
megad a kerékpárút építésének megpályázá-
sában és megépítésében Öttevénynek, hiszen 
számunkra is fontos, mind gazdasági, turisz-
tikai szempontból, mind embertársaink biz-
tonságos közlekedése érdekében.
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Az elbírálás során különböző feltételeknek 
kell megfelelni, amelyek magukba foglalják 
a környezeti, építészeti, gazdasági, szociális 
és kulturális területeket, és különösen olyan 
alapvető követelményeket, mint a társadalmi 
részvétel, a képzés és a kommunikáció. Az 
zsűri tagjai minden egyes résztvevő település-
ről a helyszínen alakítanak ki egy képet, ennek 
érdekében májusban és júniusban a települé-
seket végig járták, a végleges értékelés július 
elején Münchenben történik. A díjkiosztó-
ra szeptember 20. és 22. között a voralbergi 
Langenegg községben, mely település a 2010-
es verseny győztese volt, egy mozgalmas ren-
dezvény keretében kerül sor.

„A díjért folyó versennyel egyrészről cé-
lunk, hogy a falvakat elkötelezettségükben 
megerősítsük, további munkájukban moti-
váljuk és ezáltal lehetőség nyíljék hasonló 
nézetű európai községek összehasonlítására 
és tapasztalatok cseréjére” - nyilatkozta az Eu-
rópai ARGE Vidékfejlesztési és Falumegújítás 
szervezet vezetője, Th eres Friewald-Hofb auer, 
a falumegújítási díj céljairól. Ezt azzal egészí-
ti ki, hogy győztesként csak azon résztvevők 
jöhetnek számításba, amelyek fenntartható, 
összefüggő és teljes körű elképzelést tudnak 
felmutatni, amelyet a lakosság magáénak 
tart és a regionális együttműködés része, de 
egyébként minden falu győztes, aminek ju-
talma a falu lakóinak érezhetően magasabb 
életminősége.

Kunsziget harmadik alkalommal vesz részt 
(2007, 2009, 2011) a Magyarországi Falu-
megújító Díj című pályázaton, ahol mindhá-
rom alkalommal kiváló helyezést ért el. A díj 
odaítélésnél bírálta a magyarországi értékelő 
bizottság a természeti-, épített-, és kulturális 
örökség őrzését, a gazdasági fejlődést, a szo-
ciális ellátottságot, a lakossággal folytatott 
szoros párbeszédet, a civil szervezetek és a la-
kosság szerepét a község életében, az előbbiek 
kölcsönös egymásra hatását. Vizsgálta a tele-
pülésen megvalósított fejlesztések fenntartha-

tóságát, azok térségi és régiós szerepét.
A 2011. évi Magyarországi Falumegújítási 

Díj értékelését követően a Belügyminiszté-
rium és a Vidékfejlesztési Minisztérium, a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat támogatá-
sával felkérte településünket, hogy Magyaror-
szágot Újszilvás mellett képviselje az Európai 
Falumegújítási Díj versenyben. 

A nemzetközi zsűri május 23-án tekintette 
meg falunkat, ahol elméleti és gyakorlati be-
mutatkozásra került sor. A kultúrház nagyter-
mében tartott prezentáción a négy tagú zsűri 
részletesen megismerkedett a Kunsziget által 
beadott falumegújítási pályázattal, ezután a 
Sick Kft -ben zajló munkát ismerhették meg 
az üzemben rendezett látogatáson. A falu 
központjában a családi napközit, a játszóteret, 
a plébániaudvart és a templomot tekintették 
meg vendégeink: a plébánia udvarán az óvo-
dások és az iskolások műsort is bemutattak. 
A helyi piacon helyi termelésű élelmiszereket 
kóstolhattak, amelyek elkészítésében, kínálá-
sában a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub tagjai 
nagy szerepet vállaltak. A kultúrházban feje-
ződött be a délután, ahol a zsűri további kér-
déseire válaszoltunk.

Tisztelt Lakosság! Az Önök segítségével 
készültünk a zsűri fogadására, a Kunszigeten 

eltöltött órákban látottakkal a zsűri tagjai elé-
gedettek voltak.

Eredmény: a falufejlesztés, a szépítés és 
az összefogás, a közösségként való tenni 
akarás. Nehéz lenne felsorolni - bár nem le-
hetetlen -, hogy ki mit tett ezért. Köszönöm 
falunk lakosságának a közterületek, udva-
rok, házak gondozását, szépítését. Köszönöm 
az intézmények (Manóvár Családi Napkö-
zi, egészségügyi alapellátás, védőnő, és házi 
segítségnyújás, Tündérvár Óvoda, Kunszigeti 
Két Tannyelvű Általános Iskola, IKSZT) dol-
gozóinak,  Dr. Máté Csongor háziorvosnak, 
Kutasné Szabó Piroska karvezetőnek és a 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának, 
az oktatási intézmények pedagógusainak, 
tanulóinak, az egyesületeknek vezetőinek és 
tagságának, a vállalkozóknak (COOP Zrt, 
Kisduna vendéglő, Zöld Mező Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet, Rebenek Árpád, Magyar 
Aszfalt, Tóth István, Lukács József, Hajczinger 
Ferenc, Németh Csaba, BHM Reklámstúdió), 
a falugondnoknak, Farkas Ferencnak, a hiva-
tal dolgozóinak, a Római Katolikus Egyház-
községnek, a Sick Kft -nek és a tolmácsoknak a 
munkáját. Köszönöm Keller Andrásnak, Saru 
Zsoltnak, Varga Péternek és Varga Zoltánnak, 
hogy szállították vendégeinket. Köszönöm a 
győri Hild József Építőipari Szakközépisko-
la igazgatójának, Józsa Tamásnak, Szalainé 
Hécz Tündének és Dubiné Molnár Évának, 
hogy kiállítást rendeztek erre az alkalomra a 
plébániaudvaron található szakrális kulturális 
téren. 

Jó gyakorlatok
Az önkormányzati jó gyakorlatok szak-

mai zsűrije május 30-án Kunszigeten járt. 
A programban Kunsziget a civil szerveze-
tek szerepét, azok kötelező önkormányzati 
feladatokba való bevonását, valamint prog-
ramjaik megvalósításának önkormányzati 
pályázat útján való segítését mutatta be. A 
két tagú zsűri elismerően szólt a kunszigeti 
jó gyakorlatról.

Az Európai Falumegújítási Díj zsűrizése

A négytagú zsűri a kultúrházban tartott prezentáció hallgatása közben. Fotó: Bábics Norbert.

Vidó Imre ügyvezető igazgató a SICK Kft -ben zajló munkát ismertette a vendégeinkkel.
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Bözsi Boltja 
júliusi akciója

NNyyiittvvaa ttaartáss
HHééttffőőtől pppppééééénntteekekikigggg 55:30- 19:00ekig

Szoommbbbbaaaattttoooon 5::335:330-12:00000:30
VVaassáárrnnnnapppp 7:3300-0-1111:0000-11

KKUUUUUUUNNNNSSSSSSSZZZZZIIIIIGGGGGGGGEEEEEEETTTTTTT,, IIIIFFJJÚÚSSÁÁGG  UG UUUUU.... 3333333333355555555555555...G U.
TEEL.: 300/959-223-50

Szeretetettel vávárjuku  minden régi és új vvásásárlóónónnknknkkkkkatatatatatatatt!!!!!!ónk
Tiszztteljen meg bbizalmám val! Kéréssévévelel, pananaszázávval záva

forduljoon hoh zzám biizalommamal!l!
Bankkártyával is fizizetethhet, továbbbábá mindenn fajta étkeezési 

jeegyet, , uutalalvványt, fizetőeőeszs közt elfogadunk,
Erzsébett u ttalványt is.

AKKCIÓK:KCFFFAAAGGGYYYYLLLAAALLLTT AAKAK

lyaaamatosan jégkrémek ésyamatosan jégkrémek ésSSzuppeerr aakkccciiióóss áárrroon fffooollyfolya
küllöönnböző ízekben.külöffffaaaggggyyllaallttookk kkkaappphhhaattóókk kküük kü

gyii 1100 FFtyi 12 lll-eeesss ttéégggeeelllyyyeess ffaaggyiagyi
agyyi 699 Ftagyi 111 llleess tttééggellyyyeeesss fffaaaggyfagy

: 55-öt fi zet 8-att vihet akcióban pálcá: 5-öt fi zet 8-at vihet akcióban pálcás555+++33 aakkcciiióó: 5ió: 5
et t adunkk 555500 FFtt-éértet ajjééggkkkrrréémmmeettt met 

ndden pálcás jégkrém 150-160 Ft közötti áron.nden pálcás jégkrém 150-160 Ft közötti áron.MMMiinddMind
örrt, üdítőt és mindenféle italt hűtve tárolunk.ört, SSörSör

Újdonság:

BÖZSI BOLTJA A REÁL HÁLÓZAT TAGJA
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Tavasztól nyárig a Tündérvár Óvodában

Köszönet
„Édes óvónéni
El kell mostan válnunk
Egy-két nap és már
Iskolába járunk.
Hálásan köszönünk
Minden jót és szépet
Nem feledjük el a sok
Óvodás emléket.
Azokat se, akik
Velünk foglalkoztak,
S értünk annyi fáradtságos
Áldozatot hoztak.
Édes óvónéni
Fél szívünk itt marad
Mert az ki jóságot vet
Szeretetet arat.”

Ezúton szeretnénk köszönet mondani a 
Kunszigeti Tündérvár Óvoda minden 
dolgozójának a szeretetteljes, boldog óvodás 
évekért és áldozatos munkájukért: 
a nagycsoportos óvodások és szüleik

- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -
Az elmúlt tavaszi-nyári időszakban sok-sok 

programról, eseményről tudunk hírt adni óvo-
dánk életéből.

Áprilisban nagycsoportosaink a 
dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvoda meg-
hívására gyermekjáték és néptánc találkozón 
vettek részt. Nagy sikert aratott a bemutatott 
táncos, gyermekjátékos előadásuk. Köszö-
nöm a nagycsoportos óvó nénik és Ilonka 
néni felkészítő munkáját. A rendezvény min-
den évben nagyszerű élményt jelent óvódása-
inknak, hisz hat település gyermekcsoportja 
tapsolhatott egy-egy jól sikerült előadás után. 
A délelőtt zárásaként a Csillagfény együttes 
mesejátékának örülhettek a gyermekek. 

A falunkba látogató nemzetközi és TÖOSZ- 
delegációt az óvodások köszöntötték dalos 
gyermekjátékkal és verses összeállítással. Kö-
szönöm a szülők segítségét és a nagycsoportos 
kolléganők előkészítő, felkészítő munkáját.

Minden óvodai év végén kicsi és nagy gyer-
mek izgatottan készül az évzáróra. Június 1-jén 
a kiscsoportosok a Kultúrházban adtak ízelí-
tőt vendégeinknek az egész évben tanultak-
ból. A gyermekek nagyon ügyesen és bátran 
adták elő szerepeiket, mindenkit nagy-nagy 
dicséret illet. Sajnos a nagycsoportosok  évzá-
ró ballagó műsorának időpontjára az időjárás 
kedvezőtlenre fordult és nem tudtuk a terve-
zett külső helyszínen megtartani. A kellemet-

lenségek ellenére a gyerekek nagyon ügyesen 
mutatták be produkciójukat, az előadás vé-
gén a vendégeket is közös, vidám éneklésre, 
táncra invitálták. Középsőseink elbúcsúztak 
a „nagyoktól”, hisz szeptemberben már isko-
lások lesznek, a játék helyett az iskolapad vár 
rájuk. Az ünnepély zárásaként megható vers-
összeállítással búcsúztak az óvoda dolgozóitól 
a nagycsoportosok. Köszönjük  az elköszönő 
szép szavakat, kívánjuk, hogy iskolába is sze-
ressetek járni és tanuljatok szorgalmasan!

Június első hetében szülőknek szóló bemu-
tató órákat szerveztünk: balett, ”okosító torna”, 
és néptánc nyílt óra várta az érdeklődőöket. 
Elbúcsúztunk Gyuri bácsitól és Ilonka néni-
től. Köszönjük munkájukat, kívánunk további 
sok sikert és hagyományőrző munkájukhoz jó 
egészséget.

Óvodai gyermeknapot május 26-án, pénte-
ken rendeztünk az óvoda udvarán. A kedvező 
időjárás lehetővé tette, hogy az egész délelőt-
töt a szabadban töltsük: az udvaron étkeztünk, 
ugrálóvárban játszhattunk, és Hajczi BT által 
felajánlott fi nom jégkrémet is itt fogyasztottuk 
el. Mujzer József csokoládéval kedveskedett a 
gyerekeknek. Köszönjük a felajánlásokat.

Óvodánkban a nyári szünet augusztus 6-tól 
augusztus 27-ig lesz, terveink szerint ezen idő 
alatt karbantartási, felújítási munkák lesznek 
intézményünkben.

A nyári szünet után szeptemberben, az 
óvodákban új nevelési év kezdődik. A kiscso-

portba a harmadik életévüket betöltött gyer-
mekek érkeznek, kicsit megszeppenve, kicsit 
néha sírva is.

Csoportlétszámok alakulása 
2012/2013. nevelési évben: 

„Kis” csoport: 
Gyermeklétszám: 31 fő (szeptember 1-jén 

19 fő). Óvónők: Németh Attiláné óvodapeda-
gógus, Farkas Ferencné óvodavezető. Dajka: 
Mezeiné Sipos Szilvia.

„Nagy-középső” csoport:
Gyermeklétszám: 28 fő (12 középsős, 16 

nagycsoportos). Óvónők: Horváth Árpádné 
óvodapedagógus, Frank Gyuláné óvodapeda-
gógus. Dajka: Gondárné Horváth Rita.

A gyermekek étkezésével kapcsolatos teen-
dőket az óvoda melegítő konyháján Rebenek 
Árpádné Marika néni végzi. Nevelőmunkán-
kat Kreiter Anna logopédus, Horváth Éva 
gyógypedagógus és Havassyné Borka Mária 
hitoktató segíti intézményünkben.

Évzáró a kiscsoportban. Fotó: Bábics Norbert.
Évzáró a nagycsoportban. 

Fotó: Dobrádi Éva.

Légvár az ovis gyereknapon.

Az ovisok az ajándék fagyival.
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A képviselő-testület tavaly augusztusban 
tárgyalt a Jövő és Valóság Közhasznú Egyesü-
let képviselőivel, majd ezután támogatta an-
nak felmérését, hogy az önkormányzat rész-
vételével, támogatásával sárga csekk-mentes 
ház épüljön önkormányzati tulajdonú ingat-
lanon. A döntésről a Kunszigeti Hírmondó 
2011 szeptemberi számában is beszámoltunk.

Áprilisban sajtótájékoztatónak adott helyet 
Kunsziget, ahol az elképzelés újabb részleteit 
ismertették. 

Az önkormányzat képviseletében Lendvai 
Ivánné polgármester elmondta, hogy a köz-
pontnak a Mosoni-Duna töltése melletti, a 
Duna utca végén található területen biztosíta-
nak helyet, csodálatos természeti környezet-
ben: balról a strand, a töltés, jobbról a lovarda 
által körülölelt terület várja a táborozó gyer-
mekeket. Persze ez még kicsit távolabbi jövő.

Weigert Éva a Jövő és Valóság Közhasznú 

Öko-gyermekközpont épülne Kunszigeten

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Kunsziget fejlődése és jövője szempontjából 

fontos a környezet megóvása, a tudatosságra 
nevelés. Az önkormányzat tehát örömmel tá-
mogatta a Jövő és Valóság Közhasznú Egyesület 
elképzelését, amely szerint Kunszigeten kör-
nyezettudatos gondolkodást, cselekvést segítő  
gyermekközpontot hoznának létre. 

Egyesület elnöke elmondta, hogy a környezet-
védelem, a környezettudatos élet és gazdálko-
dás lesz a gyermekközpont fókuszában, de a 
pénzügyi kultúrára, a vásárlási szokásokra, az 
öngondoskodásra, az önfenntartó életre neve-
lésre is nagy hangsúlyt helyeznek.

Az önkormányzathoz és az egyesülethez 
ötleteivel csatlakozott két építész, Tőzsér And-
rás és Kovács Jácint is. Mindketten készítettek 
egy látványtervet a központról, amelyből a 
résztvevők a csupa természetes és újrahasz-
nosítható anyagból, „sárgacsekk-mentesen” 
üzemeltethető változatot választották ki. Ezt a 
látványtervet és alaprajzot mutatták be a saj-
tótájékoztatón is. 

A tervezők elmondták azt is, hogy továbbra 
is együtt dolgoznak a projekt sikeréért. A kö-
vetkező lépés az engedélyezési tervek elkészí-

tése, amely vállalkozói és lakossági segítséggel 
valósulna meg. Az önkormányzat, a civilek 
és a szakemberek remélik, hogy sikerül 1,3 
millió forint támogatást találni ahhoz, hogy 
az engedélyezési tervek és a költségvetés elké-
szülhessen, ezáltal pedig esély nyíljon pályá-
zati források elnyerésére.

Minden érdeklődést, támogató szándékot 
várnak a jovoesvalosag@gmail.com címen. 
További információ a http://biojovohaz.atw.
hu webcímen is található.

Telefonhívást Weigert Éva a Jövő és Való-
ság Közhasznú Egyesület elnöke a 06 70 432 
9286-os telefonszámon fogad.

- Az elképzeléseket, a megvalósítást a me-
gyei iparkamara is támogatja - tájékoztatta la-
punkat a helyszínen Kőváriné Vida Ildikó , a 
kamara tanácsosa.

Látványterv az épületről.
Weigert Éva, a Jövő és Valóság 
Közhasznú Egyesület elnöke.

Kovács Jácint és Tőzsér András mutatja be a központról készített látványtervét. Fotók: Bábics N.
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Nemzeti Összetartozás Napja Kunszigeten

Házasságkötés:
Jursics Nóra – 

Springenszeisz László Balázs
május 5.

dr. Farkas Réka – 
Szalai Balázs 

május 18.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik 
édesanyánk 

Virág Vilmosné 
temetésén részt vettek, és gyászunkban 
velünk együtt éreztek.

Tisztelettel: gyászoló család
Küzdelmes volt élete, 

legyen áldott pihenése.

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
Június 4-én Kunszigeten ismét megemlékez-

tünk a trianoni békediktátum aláírásának év-
fordulójáról.

2010. május 31-én az Országgyűlés június 
4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvá-
nította. Négy nap múlva, június 4-én Kunszi-
get polgárai - Kunsziget Község Önkormány-
zata segítségével - emléktáblát szenteltettek 
fel Trianon emlékezeteként, a 90. évforduló 
tiszteletére. A helyszínen koszorút helyeztek 
el és mécsest gyújtottak a civil szervezetek és a 
képviselő testület tagjai. Két hónappal később, 
augusztus 20-án a 20 éves kunszigeti-erdélyi 
kapcsolatnak jelképeként Nyárádgálfalva kép-
viselő-testülete kopjafát ajándékozott Kunszi-
getnek - Tóth Ferenc jegyző míves munkáját.

Az első „hivatalos” megemlékezés Tarics 
Péter író, előadóművész és Jónás Csaba elő-
adóművész irodalmi estje volt. Szervezője a 
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kultu-
rális Egyesület. 

Tavaly, 2011-ben Kecskés Rózsa nyugdíjas 
tanár, könyvtáros, költő - Kós Károly: Kiáltó 
Szó művét véve alapul - mutatta be a megma-
radás, a fájdalmon túlmutató cselekvő hazafi -
ság, a magyarság kapcsolatteremtésében levő 
pozitív tendenciákat a magyar irodalom nagy-
jainak művei által. Kunsziget példamutatását 
kiemelkedő jelentőségűnek ítélte a kapcsolat 
építésében. A megemlékezésen a Szigetgyön-
gye Nyugdíjas Klub énekkara (Karsai Klára 
vezetésével) és szavalói vettek részt szereplő-
ként és szervezőként.

2012. június 4-én a kultúrházban a megje-
lenteket Szalai Béla alpolgármester köszön-
tötte. Juhász Gyula: Trianon című versét Vitéz 
Péterné szavalta el. A Szigetgyöngye Nyugdí-
jas Klub énekkara hazafi as énekeket és népda-
lokat énekelt.

Trianonról szóló megemlékezést tar-
tott Kutasné Szabó Piroska nyugdíjas tanár, 
könyvtáros, karvezető. Előadásának központi 
gondolata Magyarország és jelentős számú ki-
sebbségének ellentétei a rendezetlen nemzeti-
ségi, jogi helyzetük miatt. A Habsburg udvar 
szerepe az „oszd meg és uralkodj” elve alapján 
céljaik elérése érdekében a nemzetiségek fel-
használásával - a magyarok gyengítése. Beve-
zetőjében feltette a kérdést: Trianonról kinek 

mi jut eszébe? Az 1920-as békeszerződés, a 
földarabolt Magyarország, a versailles-i palota 
egyik kastélya? A rendszerváltozás óta szabad, 
sőt kell beszélni róla, jól kell ismerni az akko-
ri eseményeket, okokat, célokat, az akkor élt 
emberek sorsát. 

Fontos kérdésekként merülnek fel az okok: 
hogyan jutottunk ide? Milyen történelmi okok 
vezettek a trianoni tragédiához? Történelmi 
múltunkba mélyen vissza kell nyúlnunk: a 
150 éves török uralom utáni időszakba. Az 
ország népessége kipusztult, pótolni kellett. 
Magyarországra a Habsburgok német és szlo-
vák anyanyelvűeket telepítettek be, valamint 
románok és szerbek költöztek be - így lett 
soknemzetiségű ország, melynek 50%-a volt 
csak magyar. A XIX. század nemzeti törek-
vései: az anyanyelvi kultúra, történelmi múlt 
szerepe az önálló nemzetté válás folyamatát 
siettették - nemcsak a magyaroknál, hanem 
a nemzetiségeknél is. Igényként merült fel az 
anyanyelvi oktatás. Az 1848-as forradalom- 
és szabadságharc idején a nemzetiségek egy 
része fegyverrel is hazánk ellen fordul, mivel 
nemzeti önnállósguk és joguk elismerései-
ért hiába küzdöttek. A kiegyezés sem hozott 
megoldást a problémákra. 

A Török Birodalom felbomlása után a Bal-
kán „Európa puskaporos hordója”: egy for-
rongó helyként szerepelt. Nem véletlen, hogy 
az első világháború a szarajevói merénylettel 
kezdődött 1914-ben. Magyarország az Oszt-
rák-Magyar Monarchia többi tagjával és Né-
metországgal együtt szövetségesként vett részt 
a háborúban. A túlerővel szemben, az antant 
seregeivel szemben legyőzöttként, vesztesként 

Anyakönyvi hírek

Születés:
Pintér Bori április 23. 

an.: Németh Anett.
Szücs Norbert május 10. 

an.: Csapó Rita

Halálozás:
Vancsek Sándor április 13.

Luka Imre június 27.

ért számára véget a háború.
Magyarország sorsa a Párizs melletti ver-

sailles-i palotában megpecsételődött 1920. jú-
nius 4-én délután 4 óra 30 perckor, amikor az 
akkori magyar kormány meghatalmazottjai 
aláírták a reánk erőltetett békét. Magyaror-
szág elvesztette területének több mint kéthar-
madát, lakosainak száma 7,8 millióra csök-
kent. Magyarország a vesztes államok közül a 
leghátrányosabb helyzetbe került. 

A magyar békeküldöttséget vezető gróf 
Apponyi Albert kiváló, több nyelven beszélő 
diplomataként elismerést és tiszteletet váltott 
ki felszólalásában. 1920. január 5-én a bé-
kedelegáció tagjaként vett részt a békekötés 
előkészítésében Versailles-ban. Mivel a vesz-
tes oldalon álltunk, nem szólhattunk bele a 
béketárgyalásba. Apponyi Albert tudta, hogy 
a béketervezeten már nem változtathat, az 
utolsó szó jogán megismételte, hogy „a népek 
akaratát nem diktátummal, hanem kellő biz-
tosítékokkal ellátott népszavazás útján lehet 
kinyilvánítani”.

A kunszigeti megemlékezést koszorúzás 
követte a kopjafánál, ahol a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napjáról és az erdélyi kapcsolat-
építésről mondott beszédet jelen sorok írója, 
Szalai Béláné - majd mécsest gyújtott. A ko-
szorúzást Deme Zoltánné evangélikus lel-
késznek és az általános iskola két diákjának 
gitárral kísért éneke tette emlékezetesebbé. A 
trianoni emléktáblánál koszorút helyezett el 
Kunsziget Község Önkormányzata, a Sziget-
gyöngye Nyugdíjas Klub, a Kunszigeti Polgári 
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és a 
Jobbik kunszigeti szervezete.

Koszorúzás a trianoni emlékoszlopnál. Fotó: Tilai Zoltán.
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Mitől ökoiskola egy 
iskola?

Családi napot és gyermeknapot rendezett Kunsziget Község Önkormányzata és a Kunszigeti Két Tannyelvű 
Általános Iskola június 15-én a sportpályán. A délutánon a gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel közösen 

vettek részt különféle játékokban és a Ki mit tud? versenyben. Fotók: Tilai Zoltán.

Tavaszköszöntő vers- és prózamondó versenyt rendezett áprilisban a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános 
Iskola. A versenyre ezúttal több környékbeli iskola is meghívást kapott. A két helyszínen zajló verses-pró-

zás délutánnak a kultúrház és a könyvtár adott helyet, a résztvevőket pedagógusokból, előadóművészekből 
álló zsűri rangsorolta. Májusban a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola első alkalommal rendezte 

meg angol mondókaversenyét első és második osztályosok körében. Öt iskolából 29 versenyző mérte össze 
tudását a kultúrházban. A képek a versenyeken készültek. Fotók: Tilai Zoltán.

- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET -- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET -
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívá-

sa a környezeti válság. A környezettudatosabb 
életvitel kialakítása a válsággal való megküz-
dés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez 
járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő 
munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk 
nevelése során a környezettudatosan cselekvő 
állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy át-
lagos iskolától, hogy nem csak a tanításban 
érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenn-
tarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az 
iskolai élet minden területén; az iskola mű-
ködtetése terén éppúgy, mint a gyerekek ét-
keztetése vagy a diákok táborozásainak meg-
szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcso-
lódik a helyi közösség. A helyi környezeti 
értékek és gondok részét képezik az iskola 
pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai 
programba beágyazottan.

Iskolánk pályázat útján elnyerte az  
Ökoiskola címet. 

A cím három évre szól, mely időszak alatt 
folytatjuk, és magasabb szintre emeljük isko-
lánk környezeti nevelési programját a  fenn-
tarthatóság érdekében. Olyan pedagógiai 
folyamatot fogunk követni, melynek során 
formálódik tanulóink környezettudatos ma-
gatartása, és kialakul a környezetért felelős 
életvitele. 

Vállalásaink, terveink többek között az el-
következő időszakra a következők:

- szelektív hulladékgyűjtés fontossága a 
hétköznapokban

- energiaforrások ellenőrzése, az áram és 
víz fogyasztás ellenőrzése, csökkentése isko-
lánkban

- újrahasznosított papír használata az iro-
dai munkában

- környezet kímélő tisztító szerek haszná-
lata

- esővíz használata az arra alkalmas helye-
ken

- dísznövények telepítése az iskola környé-
kén és területén

- fűszernövénykert kialakítása
- komposztáló működtetése
- madárvédelem, madáretetés
- az iskola dekorációja legyen összhangban 

a fenntarthatóságra nevelés céljaival, arcula-
tával.

- civil szervezetekkel való együttműködés a 
fenntarthatóság pedagógiája terén

- az egészséges étrend kialakítása 
Büszkék vagyunk a címre és mindent meg-

teszünk céljaink eléréséhez! 
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„Embernek lenni pontosan annyit jelent, 
mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, 
melyet lehelyez, a világot építi tovább.” El-
mondhatom, iskolánk a 2011/2012-es tanév-
ben nagyon sok követ helyezett le, és remé-
lem, ez látható is volt, és tudom, hogy a világ 
általunk is épült. A legkisebb homokszemek-
től egészen az óriási sziklákig mozgattuk meg 
az építőköveket. Közben, megtanultunk fele-
lősek lenni a gondolatainkért, cselekedetein-
kért kimondott szavainkért.

Eltelt az első önálló tanévünk, melyet ko-
moly munkával terveztünk, néha küzdöttünk 
is és bőven volt részünk örömökben és sike-
rekben is. Így tanév végén egy kis számvetést 
készítettünk. 

114 tanuló kezdte meg és fejezte be az évet 
iskolánkban, akik közül 35-en más település-
ről érkeztek. Az alsósok tanulmányi átlaga 
4,37, a felsősöké pedig 3,9 lett. 8 diákunknak 
csak ötös volt a bizonyítványában, míg 9 ta-
nulónak egy négyese lett a jelesek mellett. Ők 
könyvjutalomban, illetve oklevélben részesül-
tek. 

Büszkék vagyunk azokra a diákjainkra, akik 
a szorgalmas tanulás mellett versenyre készül-
tek tanáraikkal és vitték iskolánk  hírnevét a 
szomszédos iskoláktól kezdve a megyehatá-
rokon túlra. Számos körzeti tanulmányi és 
sport versenyen vettünk részt. Összemértük 
tudásunkat Győrzámolyon versmondásban, 
Győrladaméron matematika-logika és anya-
nyelvversenyen voltunk, majd Kisbajcson 
természetismeret területen jeleskedtünk. 
Lébényben mesevetélkedőn szerepeltek ki-
válóan tanulóink. Számos levelező versenyre 
neveztünk, ahol szintén jó eredmények szü-
lettek. Küzdöttünk a Tilai kupán és a Rigó 
Béla labdarúgótornán és több kézilabda és 
focimérkőzéseken.  Összemértük tudásunkat 
a városi elsősegélynyújtó versenyen, ahol az 
induló csapatokat magunk mögé állítottuk. 
Iskolánkban először alakult teke csapat, akik 

egymás után hozták a szebbnél szebb eredmé-
nyeket, eljutva egészen az országos 6. helyig. 
Nevelőtestületünk döntése alapján, a körzeti 
és városi versenyeken szereplő tanulóink osz-
tályfőnöki illetve szaktanári dicséretben, míg 
a megyei, területi és országos versenyen ered-
ményesen szereplő diákjaink évvégén könyv-
jutalomban részesülnek. Nem csak mi men-
tünk versenyekre, de több esetben házigazdái 
is voltunk ilyen eseményeknek. Tavasszal a 
hagyományokkal bíró Rejtvényfejtő mate-
matika versenyt követve versmondó versenyt 
szerveztünk, majd idén először angol mon-
dóka versenyre hívtuk Győr környéki iskolák 
tanulóit.

Június 22-én 11 nyolcadikos tanulónkat bú-
csúztattuk, akik szinte mindnyájan az általuk 
megjelölt első iskolába nyertek felvételt. Két 
tanuló kivételével érettségit adó szakközépis-
kolában folytatják tanulmányaikat.

A Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofi t Kft . 
és Kunsziget Község Önkormányzata folya-
matosan bővíti, újítja iskolánk eszköz és tár-

gyi feltételeit. Több, mint félmillió forint ér-
tékű eszközök beszerzése mellett a tavasszal 
két osztályterem kapott új parkettát, valamint 
a tanári szobába szép, új szekrénysor került. 
Tanév végére szintén 100%-os önkormányzati 
támogatással elkészült a 16 férőhelyes nyelvi 
labor, mely szinte elengedhetetlen egy, két ta-
nítási nyelvű iskola oktatásában. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a 
Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából 
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által ki-
írt pályázaton iskolánk elnyerte az Ökoiskola 
címet, melynek három évig jogos tulajdonosai 
lehetünk.

Eljött a gyermekek által is várva várt vaká-
ció, de iskolánk pedagógusai szinte az egész 
szünidő idejére szerveztek napközis illetve 
bentlakásos tábort. Kézműveskedéssel kezd-
tünk, ezt követi az angol tábor, de elutazhat-
nak gyermekeink Zánkára és július végén az 
állatok ismerkedésével folytatódnak a prog-
ramok, természetesen nem hagyhatjuk ki a 
sorból az erdélyi csere tábort sem. 

Végezetül szeretném megköszönni Kunszi-
get Község Önkormányzatának kiemelkedő 
munkáját, támogatását, a civil szervezetek, 
vállalatok, magánszemélyek önzetlen segítsé-
gét. Természetesen köszönetemet kell kifejez-
nem a kedves szülőknek is, akik kérés nélkül 
jöttek és adtak, amikor szükségünk volt rá. 

Kedves kollégáimnak, tanulóinknak és a 
tisztelt szülőknek kívánom, hogy a nyár hoz-
za el számukra mindazt, amit szeretnének és 
kipihenten élményekben gazdagodva, talál-
kozzunk szeptember elsején a tanévnyitó ün-
nepélyen!

Ügyelet az iskolában
Értesítem a Kedves szülőket, tanulókat, 

hogy iskolánkban minden kedden 9 órától 
12 óráig ügyeletet tartok.

Évzáró a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskolában
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A nyolcadik osztályosok a ballagási ünnepség részeként felkötötték szalagjukat az iskola zászlajára és átad-
ták a zászlót a hetedikeseknek. Fotó: Tilai Joci.

Kézműves foglalkozás az iskola által szervezett családi napon. Fotó: Tilai Zoltán.
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Méhnyakszűrés a 
védőnőnél is!

- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN VÉDŐNŐ -- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN VÉDŐNŐ -
Kunszigeten 2010 óta végzem a 

méhnyakszűrést. Az idei évben is van megbízó-
levelem a feladat elvégzésére.

A méhnyak kezdeti elváltozásainak felisme-
résével és kezelésével a méhnyakrák megelőz-
hető. Sajnos ma Magyarországon évente 500 
nő veszti életét e betegség miatt. Rendszeres 
szűrővizsgálattal a méhnyakrák miatti halál-
esetek 90%- a megelőzhető. Szűrővizsgálattal 
felismerhetők azok az elváltozások, amelyek-
ből évek során, kezelés nélkül méhnyakrák 
lenne. A szűréshez szükséges kenetet helyben, 
a védőnői tanácsadóban veszem le. A kenetet 
egy budapesti laboratóriumban vizsgálják. Az 
eredményről tájékoztatást és leletet adok. 

Kérem a 25 és 65 év közötti, meghívólevelet 
kapott nőket és asszonyokat, hogy a vizsgálat 
elvégzése végett jelentkezzenek. Bejelentkezni 
személyesen hétfő 8- 10 óra, kedd 8- 11 óra, 
szerda és péntek 8- 9 óra között a védőnői ta-
nácsadóban vagy a 06-20-4411353- as telefon-
számon lehet. A vizsgálat térítésmentes. Nem 
csak a rák ismerhető fel a vizsgálattal, hanem 
a gyulladás és egyéb gombás fertőzések is.

Köszönöm a bizalmukat és remélem, minél 
több asszonynak segíthetek.

Május 20-án dr. Lukácsi Zoltán a Győri Hittudományi Főiskola rektora szolgáltatta ki a bérmálás szentségét 
kilenc fi atalnak a kunszigeti templomban. Fotók: Tilai Zoltán.

Számítástechnikai 
tanfolyam

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Ismét tanfolyamok indulnak nyáron a kun-

szigeti teleházban, ezúttal kezdőknek és hala-
dóknak.

Kellő számú jelentkező esetén két csoport-
ban indulnak a számítástechnikai foglalkozá-
sok.

Az egyik csoportba azokat várjuk, akik 
még teljesen kezdőnek érzik magukat az in-
formatika világában, de nyitottak arra, hogy 
segítségünkkel hamarosan maguk is otthono-
san mozogjanak benne, és ne okozzon gondot 
egy rövid szöveg legépelése, formázása vagy a 
keresések az interneten. 

A haladó csoporttal elsősorban az 
internettel és multimédiás tartalmakkal (fo-
tók, videók) foglalkoznánk, kiemelten a kö-
zösségi oldalakkal, képek, videók alapvető 
szerkesztésével, megosztásával, a blogokkal 
és a különféle tematikájú keresésekkel (tudják 
például, hányféle receptekkel foglalkozó oldal 
van az interneten?).

A tanfolyamok ingyenesek lesznek, és ter-
vünk szerint július elején indulnak. A jelent-
kezéseket a teleházban várjuk a nyitvatartási 
időben (hétköznap 9-12 és 16-20 óráig) sze-
mélyesen vagy telefonon (96/552-010).

Áprilisban befejeződött az idei amatőr tekebajnokság.  Az idei versenysorozatot is a címvédő, a Tóth-Transz 
nyerte, a második az újonnan alakult Bulls lett (képünkön), a harmadik helyezés végül az Öreg golyók 

csapatáé lett. Remekül szerepeltek a Házisárkányok is, tisztán női csapatként az előkelő negyedik helyet 
szerezték meg a négy hónapon át tartó küzdelemben. Fotó: Tilai Zoltán

Jeles napok, amikor az értünk 
dolgozóknak mondunk köszönetet. Nekik, 
akik nap mind nap teszik munkájukat, 
élik hivatásuk legdrágább, legszebb perceit. 
Ők az édesanyák, a pedagógusok, az 
egészségügyben dolgozók, a köztisztviselők. 

Köszöntöm mindannyiukat az anyák 
napján, a pedagógusnapon, a Semmelweis-
napon és a köztisztviselők napján.

Köszönöm mindannyiuk munkáját!
Lendvai Ivánné polgármester

Köszönet
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A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
megalakulásának 20. évfordulója

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
2012 június 9-én, szombaton délután három 

órakor zsúfolásig megtelt a kunszigeti kultúház 
nagyterme. Mindnyájunk örömére szolgált a 
tény: szinte mindenki elfogadta a meghívásun-
kat, akiket vártunk a jubileumunkra: régi- és 
jelenlegi tagjaink, a falunk vezetősége és ven-
dégeink. 

A megjelenteket köszöntötte és a felszóla-
lókat konferálta Vitéz Péterné klubtagunk, 
verssel köszöntötte a Két Tannyelvű Általános 
Iskola két tanulója az ünnepelteket.

Elsőként Zsámbokiné Buday Anna, az Éle-
tet az Éveknek Országos Klubszövetség Győr-
Moson-Sopron Megyei elnöke szólalt fel, 
méltatva a klubmozgalmat, ezen belül a Szi-
getgyöngye Nyugdíjas Klub munkáját, ered-
ményeit. Kiemelte a kunszigeti önkormányzat 
anyagi segítségét, Lendvai Ivánné polgármes-
ter önzetlenségét. Országos elismerést, ok-
levelet nyújtott át két alapító tagnak: Kovács 
Lajosnénak és Szabó Imrénének, Lendvai 
Ivánné polgármesternek, Rigó Imréné gazda-
sági felelősnek és Szalai Béláné  alapító klub-
vezetőnek. Az oklevél mellé klubunk cserepes 
virággal jutalmazta a kitüntetetteket.

A Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub vezető-
jeként Nagy Emilné köszöntötte az ünnepel-
teket, megemlékezve arról, hogy egyidős a 
klubbarátságunk a jubileumunkkal és „öt-
letadóként”, alapításként hozzájárult a közös 
tapasztalatunk. Csutáné Terike verset írt az 
alkalomra és szép duettet énekeltek a köszön-
tésünkre Marikával együtt.

Az Öttevényi Őszidők Nyugdíjas Egyesület 
vezetője, Kovács Károlyné, Terike a két falu 
közeli, hagyományosan jó baráti nyugdíjas 
kapcsolatát, segítőkészségét elemezte. Társa 
verssel köszöntött bennünket.

Lendvai Ivánné polgármester nagy elis-
meréssel szólt a nyugdíjas klub munkájáról: 
a sokoldalú tevékenységről, amit végez, az 
alapításról és alapítókról: Tóth Andrásné, Ma-

rikáról, és jelen sorok írójáról, valamint Tilai 
Lajos polgármester tevékeny szerepéről. Em-
léktárgyat és virágcsokrot nyújtott át Szalai 
Béláné klubvezetőnek Farkas Ferencné képvi-
selővel együtt.

Utolsó felszólalónak a Szigetgyöngye 
Nyugdíjas Klub vezetőjeként szólaltam fel. 
Számomra a legnagyobb örömöt az jelentette, 
hogy jó közösség kovácsolódott össze, amely 
a mai napig él. Tagjai felelősséget éreznek egy-
más iránt és falujukért. Minden ünnepen, és 
sok munkában lehet rájuk számítani. Sokolda-
lúak. Tehetségüket írásban - jeles pályázatok 
által, szavalatok formájában, szép énekhang-
jukkal, míves kézimunkáikkal, fi nom süte-
ményeikkel, mesélős-anekdotás jókedvükkel, 
táncos lábukkal és kreativitásukkal bizonyí-
tották. Közösségünk Győr-Moson-Sopron 
Megyében elismertségre tett szert. A múlt 
megörökítésén fáradozó megyei néprajzku-
tatók előadásaik során kerültek kapcsolatba 
velünk, és itt találtak „gazdag lelőhelyet” új 
gyűjtéseikhez. Büszkeség számomra, hogy ma 
már könyvek és tanulmányok részévé váltak 
Kunsziget és az adatközlők. A tanulmányok 
bemutatásai - előadások formájában - Győr-
ben, Budapesten és Nyitrán történtek.

Köszönetet fejeztem ki mindazoknak, akik 

éltették és éltetik a mai napig a klubot: azok-
nak is, akik emlékét gyertyaláng őrzi.

Köszönet az alapító vezetőtársaknak: 
Lendvai Ivánné, Marikának és Tóth Andrásné, 
Marikának, akik nélkül nem jöhetett volna 
létre, közös munkánk eredményeként.

Köszönet illeti az Életet az Éveknek Or-
szágos Klubszövetség megyei elnökét: 
Zsámbokiné Buday Annát, aki által orszá-
gos- és megyei programokon vehettünk részt, 
baráti szálakat találtunk és családias jellegű 
összejöveteleket.

Hálás köszönetünket fejeztem ki Kunsziget 
Község Képviselő-testületének az anyagi tá-
mogatásért, mely révén sok, értékes program-
ban vehettünk részt.

Végezetül közös ajándékunkat adtuk át a 
képviselő-testület megjelent tagjainak, id. 
Mátrai Elemérnek, Tilai Zoltánnak és Bábics 
Norbertnek.

A klub színes életéről, az utóbbi 10 év törté-
néséről közös fotóválogatásból állítottuk ösz-
sze Bábics Norberttel és társaival együtt azt a 
kedves képi anyagot, amely levetítésre került. 
Hálás köszönet érte!

Az ünnepi gondolatokat Vitéz Péterné sza-
valata zárta.

A fi nom vacsorát a kunszigeti képviselő-tes-
tületnek nagyon köszönjük! A kunszigeti fi a-
taloknak pedig az udvarias felszolgálást. Meg-
lepetésként szolgált mindnyájunknak Mátrai 
Elemér önzetlensége, ajándéka: a tűzijátékkal 
ellátott nagyon fi nom marcipán torta!

A jó hangulatú délutánt citerazene, közös 
nótázás zárta.

Szalai Béláné emléktárgyat és virágcsokrot kapott a klub életében végzett munkájáért. Fotók: Tilai Zoltán.

A közös éneklésben a vendégek is részt vettek.

Tisztelettel meghívjuk Önt, július 13-án pénteken a 
Szent Lőrinc Római Katolikus templomba, a 17 órai 
szentmisét követő Szent Antal ünnepek Kunszige-

ten – felvételeken című előadásra, melynek előadója 
Balázs Lívia tanár, néprajzkutató.

Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub és Kunsziget Község 
Önkormányzata.
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Tűzoltóverseny Kunszigeten

Égő nádast és avart is oltottak önkénteseink
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Mozgalmas hetek-hónapok állnak Kunsziget 
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete mögött: a 
felkészülések mellett több alkalommal kellett 
„élesben” tüzet oltaniuk.

Áprilisban nemzetközi minősítést szerez-
tek a Moson Mentőcsapat keretében azon 
kunszigeti önkéntesek, akik részt vesznek a 
megyei szintű szervezet munkájában. A győri 
Aranyparton rendezett kétnapos gyakorlattal 
megszerzett minősítésnek köszönhetően a 
Moson Mentőcsapat pályázati támogatásokra 
is jogosulttá vált. Az esemény keretében zász-
lót is adományoztak a szervezetnek.

Nagy területen égett a nádas a szomszédos 
Dunaszeg északi határában május közepén. 
A tűz megfékezésében a kunszigeti önkéntes 
tűzoltók is részt vettek.

A május végi tűzoltóverseny után nem sok-

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Kunszigeten, a Mosoni-Duna partján ren-

dezték a 2012-es évi I. fokozatú tűzoltóversenyt 
a Győr környéki önkéntes tűzoltók számára. 
„Hazai pályán” egy első és három harmadik 
helyezést szereztek a kunszigeti csapatok.

A Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
lehetett a házigazdája az idei tűzoltóverseny-
nek, amelyen közel 30 település közel 60 csa-
pata vett részt. A versenyt május 26-án ren-
dezték a Duna utca végén, a Mosoni-Duna 
töltése és a folyó közötti szakaszon kialakított 
versenypályákon. 

Kunsziget utoljára 1994-ben, az egyesület 
megalapításának 110. évfordulóján rendezett 
versenyt, azóta többször is szerettünk volna 
házigazdák lenni, s most, 2012-ben ez sike-
rült is. A verseny megrendezését Kunsziget 
Község Önkormányzata is támogatta, a lebo-
nyolítást a Győr-Moson-Sopron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Győr Hivatásos 
Tűzoltóságának tagjai segítették.

A rendezvény kezdetén külön köszöntötték 
a győrújbaráti egyesület parancsnokát, Kiss 
Antalt abból az alkalomból, hogy hatvan éve 
önkéntes tűzoltó. A résztvevő csapatok mind-
egyike emléktárgyat és emléklapot is kapott a 
kunszigeti szervezőktől.

A csapatok 800 köbcentis kismotorfecsken-
dő szerelését és váltófutását követően összesí-
tették az eredményeket.

Az eredményhirdetés előtt két alsós általá-
nos iskolás gyerekekből álló csapat, a kunszi-
geti Tűzmanók és a győrszemerei Lánglovagok 
is megmutatták gyorsaságukat és ügyességü-
ket - a kunszigeti gyerekek igazi tűzoltóruhá-
ban igazi tüzet is oltottak.

A kunszigeti önkéntes tűzoltók a tavalyi 
remek szereplés után idén is szép sikereket 
értek el: az ifj úsági lányok és az ifj úsági fi úk 
is harmadik helyezettek lettek, a felnőtt női 
mezőnyben pedig mindkét kunszigeti csapat 
díjat vehetett át: a fi atalabb versenyzőkből álló 
Kunszigeti I. csapat harmadik, míg az „asz-

szonyok” csapata, a Kunsziget II. első helyen 
végzett.

Az egyesület ezúton is köszöni a verseny 
megrendezéséhez nyújtott segítségét az ön-
kormányzatnak, Kunsziget Község Polgárőr-
ségének, Szalai Béla ny. tűzoltónak és Tóth 
Sándor gátőrnek.

és avart - oltani.
Kérjük a lakosságot, és a földhasználókat, 

hogy a területeiket gondozzák, az aratást a tűz-
védelmi szabályok magas szintű batartásával 
(körbeszántás) végezzék.

kal két alkalommal is tűzhöz riasztották az 
egyesületet: előbb Abdán kapott lángra a hul-
ladékudvar mögötti avaros-füves terület, egy 
nappal később pedig Kunszigeten a Kertes 
utca mögött kellett - ugyancsak száraz füvet 

Kunszigeten, a Kertes utcában száraz fű és avar kapott lángra: 
a kunszigeti önkéntes tűzoltók oltották el a tüzet. Fotó: Dobrádi Éva


