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Még szorosabbá lesz
az erdélyi kapcsolat

- LENDVAI IVÁNNÉ Testvértelepülésünk, Nyárádgálfalva és térsége lakóinak fogadására készülünk. Augusztus elején erdélyi diákokat lát vendégül falunk,
kunszigeti diákok egy csoportja pedig Erdélybe
utazott egy hétre.
Idén már 22 éves a testvérkapcsolatunk
az erdélyi Nyárádgálfalvával és térségével. A
kapcsolat a két évvel ezelőtti kölcsönös felajánlásoknak köszönhetően még szorosabbá
vált: 2011 után idén is diákcsoportot fogad falunk, és ezzel egy időben kunszigeti diákokat
lát vendégül Nyárádgálfalva.

Búcsú 2005-ben. Fotó: Bábics Norbert.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON. >>

Búcsú Kunszigeten egykor és ma
- BÁBICS NORBERT Hogyan élte meg Kunsziget búcsújának ünnepét három kunszigeti generáció? Mit jelentett a búcsú a hatvanas, mit a nyolcvanas években, és mit az ezredfordulón?
Közeleg augusztus 10-e, Szent Lőrinc napja, amely egykor Kunsziget legfontosabb ünnepének számított. Mára megváltozott a falu
búcsújának szerepe: nem készül egy héten át a
család a „vidéki” rokonok fogadására, a búcsúi
bál csak egy a sok buli között, és a búcsúsok
sátrai, körhintái és játékai sem jelentik ugyan-

azt, mint régen. Három korosztály mesélt arról, hogy számukra gyerekként, fiatalként mit
jelentett a búcsú.
- A család más településeken élő tagjai mind
hazajöttek a búcsúra - kezdte Biró Istvánné,
aki az ’50-es, ’60-as évek búcsúiról mesélt.
- Ebédre vártuk őket. Ami volt a háznál, abból készült az ebéd: sült hús, kacsa, liba vagy
csirke volt a menü a húsleves után. Sütöttünk
kalácsot, zserbót (utóbbit mai napig szoktam
sütni búcsúra). Sör akkoriban még nem nagyon volt, inkább bort ittak a felnőttek.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON. >>

Kunsziget búcsúja
- WINKLER ZSOLT Ha egy falu búcsúnapjáról esik szó, manapság rögtön az emberben a búcsú vásári hangulata, a nagy vendégjárás idéződik fel, és hozzá
is tesszük, hogy régen mennyire más, mozgalmasabb, fontosabb, tartalmasabb volt a település életében ez a nap. Manapság meg már milyen üres, szinte jelentéktelen. De miért ekkor,
vagy akkor van; nem lehetne jobb napot találni
rá, pl. amikor mindenki jobban ráér?
Nem oknélküli ünnepeink, a búcsúk ellaposodása, hiszen azt lehet mondani, hogy
elszakadtak azok igazi, eredeti tartalmuktól,

lényegüktől, attól, amiért kialakultak. Ez pedig belső, lelki jellegű. Sokan, legtöbben nem
is tudják, hogy a falubúcsú nem más, mint a
templom búcsúnapja.
A kereszténység történetében Nagy Konstantin császár alatt lett szokássá, hogy a templomépületeket ünnepélyes formában adták át
rendeltetésének, vagyis felszentelték. Így lett
az Istennek lefoglalt, szent hely. Ez az első
eukarisztikus ünneplés alkalmával történt.
Ekkor a templom falait szenteltvízzel hintették meg, és a templomban vértanúk ereklyéit
helyezték el.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON. >>

Vakáció alatt
iskolai táborok

- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Június 22-én kicsengettek a Kunszigeti Két
Tannyelvű Iskolában, de a falak között azóta is
gyakran vidám gyermeki kacaj hallatszik.
Pedagógusaink még a tanévzáró előtt több
napközis és bentlakásos tábor szervezésébe
kezdtek. Tanulóink először kézműves táborban
festhettek kavicsokat, készíthettek békaszéket
útifűből, de különböző festési technikával titkos üzeneteket rejtő borítékok is készültek.
Örömmel gombolyították a gyapjúlabdát, és
gömbös-gyöngyös ékszereiket. Fonalból gyűrűket készítettek, az ügyesebbeknek lószőrből
is sikerült fonni, ami nagy kézügyességet és
odafigyelést igényelt. Többször sétáltunk a
Duna partján, hogy megismerkedjünk a vízparti növényekkel, vadvirágokkal, melyből
csodálatos csokrokat kötöttünk.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON. >>

2. OLDAL - AKTUÁLIS

Kunsziget búcsúja
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A Katolikus Egyházban minden templomot egy hittitok vagy egy szent tiszteletére
szentelnek fel. Ha egy meghatározott szent
a templom védőszentje, patrónusa, akkor
a templom patrociniumáról beszélünk. A
templom címének ünnepe a templombúcsú,
mely a templom felszentelésének évfordulójával együtt az illető templom két főünnepe. E
napokon a hívek a szokásos feltételek mellett
teljes búcsút nyerhetnek- innét az ünnepnapot meghatározó búcsú kifejezés. A búcsú az
Isten színe előtt már megbocsátott bűnökért
járó ideigtartó büntetések részleges vagy teljes elengedése. Azok részesülnek benne, akik
kellően felkészültek és teljesítik az Egyház által előírt feltételeket. Az Egyház a Krisztustól
kapott oldó és kötő hatalmánál fogva részesítheti tagjait búcsúban. A templom búcsúja
általában hétköznapra esik, amikor a hívek a
munkavégzés miatt nem tudnak maradéktalanul részt venni az ünnepi szentmisén, ezért
engedélyezett a búcsú eredeti napjáról a rákövetkező vasárnapra való áthelyezése.
Kunsziget templomának patrónusa Szent
Lőrinc diakónus vértanú. Az oltárkép is vértanúságát ábrázolja. Az első templomot, amely
elpusztult, Széchenyi Lőrinc építtette a XVII.
sz. második felében, melyet fia Széchenyi Pál
nagyprépost már Szent Lőrinc tiszteletére
szentelt fel. Az újjáépített, jelenlegi templomunk felszentelésére 1844. augusztus 11-én
került sor, így azt mondhatjuk, hogy két jelentős ünnepe, felszentelésének évfordulója és
búcsúja egy napra, Szent Lőrinc napjára esik,
aki a legnagyobb tisztelettel körülvett szentek
közé tartozik. A régi római naptárban kiemelt
ünnep volt vértanúságának napja, ünnepét
augusztus 10-én ülték meg. Szent Lőrinc emléknapja templomunk, hívő közösségünk,
egyházközségünk jelentős ünnepe, amikor
ünnepi szentmisét mondunk a szent tiszteletére. Ilyenkor nem csak egy régi történelmi
személy alakját idézzük fel, hanem úgy gondolunk Szent Lőrincre, miként azt Egyházunk
tanítja: a szentek velünk vannak, közbenjárnak értünk, és példaképeink a krisztuskövetésben. Szent Lőrinc életpéldája különösen
is aktuális mondanivalóval áll előttünk: mi is
bátor helytállással merjük megvallani keresztény meggyőződésünket. A búcsú ugyanakkor
azért is jelentős ünnepe a településnek, mert
kifejezi azt, hogy itt nem csak emberek élnek
egymás mellett, hanem közösséget alkotnak.
S ennek a közösségnek a szíve a templom,
amely, -miként a szív vért pumpál a testbe-,
életet, reményt, jövőt hordoz tagjai számára.
Az ünnepi szentmise alkalmával ezért is
imádkozik hívő közösségünk az egész faluért, hogy az ünnepe nyerje vissza jelentőségét, mind többen lelkiekben ünnepeljünk,
legyünk egy szív- egy lélek. Töltődjön meg
tartalommal az egész életünk.
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A szigeti búcsú egykor és ma

Biró Istvánné.
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Gyurkovits Péterné.

- A búcsú első napja a vendégeké volt, a
második inkább a miénk, a kunszigetieké.
Gyerekként a körhinta volt a legnagyobb élmény, aztán a bál, amikor a zenészek húzták a
nótát, és amíg a zene szólt, addig táncoltunk.
- A búcsúi szentmise után mentünk a vigasságba, ahol a legnagyobb élmény a körhinta volt számunkra. A hinta tetején hevederek
közé kellett beállnunk, és ahogy mentünk
körbe, úgy forgattuk alattunk a körhintát. Ha
hajtottuk, akkor utána ingyen felülhettünk rá
- folytatta az emlékezést Biró Istvánné. - A vasárnap mindig a vendégeké volt, ekkor együtt
volt a család. Persze a rokonok is visszahívtak
bennünket az ő búcsúikba, akkor mi voltunk
a vendégek. Nap közben volt, hogy zenészek
járták a falut, és pénzért vagy ételért húzták
el a kedves nótát. Este aztán mentünk a bálba
a kocsmába (a régibe, amely a Kossuth téren
állt, nem messze a jelenlegi Kisduna vendéglőtől, amelynek épülete a ’60-as évek végén
épült - szerk.). Cigányzenészek muzsikáltak
hajnalig, mi pedig táncoltunk. Nagyon vártuk
a búcsúi bálokat, mivel akkoriban ritkák voltak az ilyen bálok.
- Gyerekként a búcsú előtti héten folyamatosan az épülő körhintákat, sátrakat és
az érkező lakókocsikat lestük, no meg takarítottunk, hogy a ház csillogjon a vendégek
vasárnapi érkezésére - mesélte Gyurkovits
Péterné (Németh Mariann), akit a ’70-es, ’80as évek búcsúiról kérdeztünk. - Mi is velük
együtt készültünk a búcsúra, néztük, hogy
mikor mit csinálnak épp. A céllövölde egyik
fő nyereménye a menyasszonybaba volt, amit
a búcsú előtti héten készítettek, díszítettek a
mutatványosok. Emlékszem Kucsera Jánosné
Mariska nénire, akinek babakészítéskor nagyanyám gyakran vitt kóstolót, a búcsúi süteményekből. Mariska néni már meghalt, de még
néhány évvel ezelőtt is volt itt Kunszigeten, és
emlékezett a nagymama süteményeire.
- Vasárnap reggel már jött a rokonság, és
estig voltak itt. Együtt mentünk misére, együtt
ebédeltünk, és a búcsúi forgatagba is együtt
mentünk. Este aztán jött a bál, meg a diszkó. Abban az időben az első diszkó, amiben

Jursics András

részt vehettünk a nyolcadik osztály után, 14
év felett, a búcsúi diszkó volt. A kocsmában a
vasárnap esti bálra akkora volt az érdeklődés,
hogy már előre le kellett foglalni az asztalokat.
Volt, aki már délután odaült, hogy este biztos
helye legyen. A bál hajnalig, sőt reggelig tartott - a férfiak volt, hogy még hétfő délelőtt is
a kocsmában kártyáztak. Muzsikus cigányok
még ekkor is járták a falut, a híres muzsikus,
Sárközi Béla is gyakran járt itt Kunszigeten.
Hétfőn is itt voltak még a mutatványosok a
bolt előtti téren, és még este is forgott a körhinta. Keddre virradó éjszaka azonban már
legtöbbször összerakodtak, és kedden délutánra már nem sok minden emlékeztetett a
búcsúra a téren.
- Búcsúkor hatalmas bazársor volt, ami a
kocsmáig ért. Meg körhinta, meg dodgem,
egyszer még óriáskerék is - idézi fel 10-15 évvel ezelőtti élményeiket a teleházban Jursics
András. Miután lebontották az egykori Hangya épületét (1997-ben), amely a takarékszövetkezettel szemben állt, a búcsúsok erre
a térre települtek át. - Ami ma van, az már
messze van a bazársortól, és gyanús, hogy 20
éve ugyanaz a zene szól nap közben - mondják.
- Ma minden a pénzről szól: ma már elképzelhetetlen, hogy egy tálca sütiért felülhessünk
a dodgemre, mint a ’90-es években. Ma már
úgy látjuk mi is, hogy nem kitüntetett nap a
búcsú, többen családi kirándulást terveznek
inkább, vagy ezen a két napon is dolgoznak,
pedig mi is emlékszünk arra, hogy rokonok
jöttek hozzánk a búcsúra.
Azzal, hogy a családi látogatások rendje a
legtöbb családnál átalakult, a bál is elveszítette
egykori jelentőségét.
- A búcsúi diszkó és bál annyira népszerű volt, hogy a kocsmába még mi is adtunk
kölcsön székeket, hogy elférjenek a vendégek - teszi hozzá András. - És bál nem csak a
kocsmában volt, hanem a borozóban, meg a
tekézőben és sportpályán is. Ezek a bálok ma
is megvannak, de mára ez is csak egy a sok
buli közül.
A búcsú hagyományaink egyike, őrizzük
meg!
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Még szorosabbá lesz
az erdélyi kapcsolat
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Erdélyből ismét 15 diákot fogad Kunsziget. A 11-16 éves gyerekeket kunszigeti családok fogadják. Az augusztus 4-én érkezett
csoport a vendégfogadó családokkal közös
programok mellett Kunszigetet és a térséget is
megismerik: hétfőn Barsi Ernő előadása után
a kunszigeti tanösvényen tettek túrát. Győr,
Mosonszentmiklós, Lébény, Mosonmagyaróvár, és a Balaton is az úticélok között szerepel.
Kunszigeten a Mosoni-Duna partján ismerkedő esten vettek részt, szerdán a plébánia
udvarán kézműves délután, pénteken a sportpályán játékos vetélkedők várják az erdélyi
gyerekeket és kunszigeti vendéglátóikat.
Augusztus 5-én, vasárnap 15 kunszigeti
diák is útra kelt, akiket Nyárádgálfalvában
látnak vendégül. Segesvári, fehéregyházai,
marosvásárhelyi, parajdi és szovátai programok várják a kunszigetieket a sok helyi játék,
sport és természetjárás mellett.
Az erdélyi kapcsolat fontos állomása az erdélyi családok fogadása. Célunk a testvérkapcsolat erősítése, hosszú távú biztosítása.
Idén augusztus 16-án érkeznek vendég
családok, akik az utána következő hat napot
töltik nálunk. A szabad programok mellett
kirándulások is színesítik vendégeink Kunszigeten töltött idejét.
Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, az ünnepi szentmise és műsor után
a kultúrházban erdélyi barátaink magyar állampolgári esküt tesznek.

AKTUÁLIS - 3. OLDAL

Felújítás előtt a
Bolgányi-híd

- LENDVAI IVÁNNÉ Községünk fejlődését, megközelítését jelentősen meghatározza a Szigetközi úttal
kapcsolatot biztosító Bolgányi-híd. Az erősen megromlott állagú híd karbantartásához
szükséges forráshoz támogatókat kerestünk.
Ipari üzemek, szolgáltatók, kistérségi társulások és önkormányzatok nyújtottak segítséget.
Községünk vállalta fel a gesztor szerepét. Közös kitartó munkával sikerült a híd karbantartásához szükséges összeget előteremtenünk. A
híd a karbantartás miatt hamarosan lezárásra
kerül, melyről közleményben és jelzőtáblák
kihelyezésével értesítjük Önöket.

Sikeres az önkormányzati lakásprogram
- LENDVAI IVÁNNÉ Növekszik községünk lakosságszáma, melyet segít Kunsziget Község Képviselő-testületének 11/2009.(VIII.28.) rendelete.
A 700 ezer forint vissza nem térítendő első
lakáshoz jutási támogatás iránt – mely segíti a
lakásvásárlást és építést – megnőtt az érdeklődés az elmúlt időszakban. A program elérni
látszik célját: községünk lélekszáma emelkedő
tendenciát mutat.
Az elmúlt hetekben több család kereste meg
a polgármesteri hivatalunkat, én pedig örömmel mutatom be községünket és az eladó ingatlanok tulajdonosait az érdeklődőknek.

Júliusban megkezdődött a 14101-es számú, Öttevény és Kunsziget között lévő út legrosszabb szakaszának
felújítása. A munkák során megerősítik az út szerkezetét, annak padkáit, és átépítik a buszmegállókat is.
Képeink augusztus elején készültek. Fotó: Bábics Norbert.

Kedves kunszigeti lakosok!

Tisztelettel meghívjuk Önöket
2012. augusztus 20-án, hétfőn 17
órától a Szent István király ünnepén tartandó ünnepi szentmisére
a kunszigeti templomba, majd az
azt követő ünnepélyre a templom
előtti térre.
Az ünnepség után a kultúrházban erdélyi testvértelepülésünkről érkezett vendégeink tesznek
ünnepélyes állampolgári esküt
18.30-tól.
Az ünnepi programra szeretettel
várja Önöket Kunsziget Község
Önkormányzata.

Amikor néhány évvel ezelőtt a községbe
jöttem dolgozni, rögtön éreztem, hogy itthon
vagyok. Ezt éreztem én is és a családom többi
tagja is. Ezt éreztük, mert nyitottatok felénk,
el- és befogadtatok minket. A nyugalom és
a harmónia, mely körüllengi ezt a szépséges
falut, elvarázsolt minket. Most már
tudom, hogy a nyugalom és a harmónia
belőletek árad. Most már tudom, hogy
milyen szerencsés vagyok, hogy közöttetek
lehettem. Köszönöm, hogy befogadtatok,
hogy otthonra leltem, hogy tagjai lehettünk
a közösségeteknek. Szülőhelyemen lévő
otthonomban egy kicsit kunszigeti maradok.
Legyetek büszkék a közösségetekre, mert
ritka kincset őriztek: az összetartozás
felelősségének érzését. Köszönöm, hogy
megosztottátok ezt velem, velünk. Kívánok
nektek minden jót, Isten véletek!
Dr. Kunné Nagy Zsuzsa

Anyakönyvi hírek
Születés:
Mervó Lilla Mara
2012. 07. 18.
an.: Lakatos Krisztina
Lilla

Állampolgári eskü:
Tanászi Árpád,
Tanászi Rozália,
Tanászi Norbert és
Tanászi Hanna Nóra
2012. 07. 26.

Elhalálozás:
Virág László
2012. 07. 21.

4. OLDAL - ISKOLAI HÍREK
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Vakáció alatt iskolai táborok
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A kézműves táborban ecsetet is ragadtunk
és csendélet formájában meg is örökítettük
vízparti élményeinket. Ellátogattunk Virág
Annáékhoz, akiknél egy vidám délelőttöt töltöttünk el a kis pónik simogatásával és etetésével. Az egész hét folyamán a szakmai munkát Tullerné Marianna rajztanár irányította
A nagy érdeklődéssel várt „Angol nyelvi
tábor” követte a sort, ahol a gyerekek játékos
formában feleleveníthették és fejleszthették
angol tudásukat a délelőtti órákban. A programok közt volt angol és magyar activity, angol
társasjáték, valamint angol feladatokat tartalmazó tesztlap is. Kedden tanulóink póni lovagláson vehettek részt. Szerdán ellátogattunk
az Ugriparkba, az utolsó napon pedig Győrbe,
a Noé bárkája játszótérre.
Azután következett a zánkai tábor követte,
amit nagy előkészületek előztek meg.
Júl.19-től 25 tanulónk 3 fő pedagógus kíséretében 5 napot töltött a Balaton partján
Zánkán.
Az időjárás kegyes volt hozzájuk, hiszen az
első napokon fürdéssel tudták tölteni az időt
a langyos vizű tóban. Két fürdőzés között a
parton animátorok irányításával táncoltak,
tornáztak, kézműveskedtek. A nagyok a kötéltánc rejtelmeivel ismerkedtek. A fiúk komoly
focicsatákat vívtak egymással.
Mivel borongósra fordult az idő a táborban
a tanítónők segítségével szerencsefát készítettek, amit haza is hoztak emlékbe. Óriási dinoszauruszok között barangolva múlatták az
időt miközben a kicsik egy dinó csontvázát is
kiásták a homokból. Az estéket mozival és já-

tékos vetélkedőkkel töltötték el.
A gyermekek végig sétáltak a balatonfüredi
Tagore sétányon, megkóstolták a savanyúvizet
és megnézték, hol rendezik az Anna-bált.
A táborlakók jólesően elfáradva , lebarnulva tértek haza szüleikhez.
Július utolsó napjaiban az állatokkal ismerkedtünk. Sétát tettünk a dunaszegi tanösvényen, ellátogattunk a Fülesbástya állatkertbe,
megtekintettük a Xantus János Múzeum fegyverkiállítását, majd elsétáltunk a Zöldmező
TSZ-be.
Augusztusban a több, mint 20 éves testvérkapcsolat keretében erdélyi gyermekeket
várunk Kunszigetre. Nagy örömmel kezdtünk
a programok szervezésébe. Többek között
meghallgattuk Dr. Barsi Ernő bácsi előadását Kunszigetről és Szigetközről. Két keréken
megismerkedtünk falunk nevezetességeivel.
Kirándulást szervezünk Győrbe az Egyházmegyei Kincstárba, a Fülesbástya állatkertbe. Ellátogatunk Mosonszentmiklósra és
Lébénybe, de természetesen nem maradhat ki
a sorból a Balaton sem. „Bevesszük” Szigliget

várát, majd a strandon mártózunk egy jót a
habokban. Megismerkedünk Mosonmagyaróvár nevezetességeivel is. Nagyon sok érdekes
programot szervezünk itt helyben vendégeinknek. Többek között bográcsozunk a Duna
parton, kézműveskedünk a Plébánia udvarán,
játékos sportvetélkedőn versengünk a sportpályán, de karaokéra is nyílik lehetőség.
A táborokról készült fényképek és gyermekeink élménybeszámolója a következő hírmondóban lesznek láthatóak.
Reméljük, a szünidőre tervezett programokkal segíthettünk a kedves szülőknek, akik
ránk bízták gyermekeiket. Fontosnak tartjuk,
hogy tanulóink szabadidejüket is hasznosan
töltsék el és bízunk abban, hogy az iskola által
szervezett táborokból élményekkel gazdagon
tértek haza és jövőre is visszavárjuk őket!
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a
javítóvizsgára, valamint a tankönyvosztásra
augusztus utolsó hetében kerül sor. Kérem
Önöket, hogy az a tanuló aki „ingyenes” tankönyvben részesül, hozza magával a megfelelő érvényes igazolást vagy hiteles másolatát
(tartós betegség esetén orvosi igazolás, három
vagy több gyermek esetén a megállapított családi pótlék, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében az
erről szóló határozat).
A 2012-13-as tanévnyitó ünnepély 2012.
szeptember 1-jén (szombat) 17 órakor lesz
az iskolában. Bővebb tájékoztatás érdekében
folyamatosan figyeljék a faluban kihelyezett
hirdetőket és olvassák a kunszigeti honlap
híreit.

Nyelvi laborral bővült a kunszigeti iskola
- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Önkormányzati forrásból 16 személyes digitális nyelvi labort alakított ki iskolánk: a szeptembertől induló tanévben a nyelvi órák hatékonyságát már e fejlesztés is növeli.
A két tanítási nyelvoktatás egyik alapelve a csoportbontásban tanított idegen nyelv.
Iskolánkban Önkormányzati - 100 %-os - finanszírozással a tanév végére elkészült egy
korszerű nyelvoktatást szolgáló 16 személyes
digitális nyelvi labor, amely lehetővé teszi bármely idegen nyelv magas színvonalú oktatását, akár diákszámítógépek nélkül is! Megtörtént a műszaki átadás és egy gyors szaktanári
felkészítés a technika megismerése és kezelése
tekintetében. Pedagógusaink örömmel vették
tulajdonukba a XXI. század adta lehetőségeket az oktató-nevelő munka területén. A kiépített rendszer tanári és tanulói hangmodul
segítségével több szolgáltatást is tartalmaz. A
tanár folyamatosan irányíthatja és ellenőriz-

heti a diákok munkáját, párok és csoportok
alakíthatók, a beállított csoportok eltárolhatók. Egyéni és csoportos társalgást, párbeszéd
gyakorlását, önálló gyakorlást is lehetővé tesz
a rendszer. A tanár által kiválasztott hanganyag hallgatásával, a hang rögzítésével és

visszajátszásával, az ülésrend és diákok nevének megjelenítésével hatékonyabbá válik
a nyelvoktatás. A tanár bármikor beleszólhat,
belehallgathat a beszélgetésekbe, rögzítheti
azokat, a diákok pedig tanári segítséget kérhetnek.
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Iskolaorvosi gondozás Kunszigeten
- DR. MÁTÉ CSONGOR Kedves szülők tájékoztatom önöket, hogy
szeptemberben induló új tanévben is folytatom
a gyermekek egészségügyi szűrését.
A közoktatásról szóló többször módosított
1993.évi LXXIX törvény biztosítja a nevelési /
oktatási intézményekben a gyermekek ingyenes egészségügyi ellátáshoz való jogát.
Az egészségügyi ellátás a nevelési /oktatási intézmény orvosának és védőnőjének közös munkája, melyet az Iskola-egészségügyi
szolgálat keretében végeznek a mindenkori
érvényben lévő jogszabályok alapján.
A hatályos rendelkezések alapján a 2.4.6.8.
évfolyamos tanulók orvosi és védőnői szűrővizsgálatokon vesznek részt, melynek időpontjáról az osztályfőnökökön keresztül tájékoztatjuk a szülőket.
A szűrővizsgálatok alkalmával történik a
testi fejletség mérése (testsúly, testmagasság),
mozgásszervek vizsgálata (gerinc és tartási
eltérések) látásélesség és színlátás vizsgálata,
hallás vizsgálata, vérnyomás ellenőrzése, belgyógyászati jellegű orvosi vizsgálat.
A szűrővizsgálatok eredményéről tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a vizsgálatnál eltérés tapasz-

talható, az illetékes szakrendelésre beutalót
adunk melynek eredményét kérjük visszajuttatni az rendelőbe.
Az életkorhoz kötött kampányoltásokról
előzetesen írásban értesítjük Önöket.

Amennyiben változás áll be gyermeke
egészségi állapotában (műtét, baleset, egyéb
korházi ápolás, krónikus betegség), a lelet zárójelentés másolatát szíveskedjen eljuttatni az
iskolaorvoshoz.

A kunszigeti Sport Büfében augusztus 1-től
egész hónapban
a Gelato Italiano fagylalt 100 Ft/gombóc áron kapható.

A kunszigeti Gémeskút
Borozó szeretettel várja
régi és új vendégeit!

Hétvégén már 15.00tól nyitva tartunk.

Kövesd nyomon az olimpia hajráját
teraszunkon.
A Sport Büfében szombaton
van arany péntek:
korsó Arany Ászok sör 180 Ft.

Mindenkit
szeretettel
várunk.

Arany péntek továbbra is! Péntekenként minden
korsó csapolt sör 180 Ft.

Ha nem kívánod a sört,
öblítsd le a torkod egy hamvas rozé
vagy juhfark fröccsel!
Nálunk a fröccs mindig jéghideg!
Péntek kivételével minden tizenegyedik pohár vagy korsó sör ajándék!!
Matrica gyűjtő kártyánkat és a matricákat kérd a pultostól!
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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, 14:0016:00
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
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub félévzárása
- SZALAI BÉLÁNÉ Eseménydús félévet hagyott hátra a nyugdíjas klub. Újévköszöntés után hamarosan
farsangi összejövetelre került sor az öttevényi
nyugdíjas klubbal együtt - melynek hangulatát
vendégeink citerás-dalos, vidám műsora biztosította.
Krajcárlicit címmel játékos vetélkedőt rendezett számunkra Bábics Norbert - amit nagyon élveztünk a szomszéd település nyugdíjasaival együtt.
Színházi élményeiről, feledhetetlen pályatársakról beszélt, emlékezett Pingiczerné
Venesz Kára. Japán szellemi életéről Horváth
Ferenc könyvkiállítással, tárgyakkal illusztrált, vetített képes előadást tartott.
Zenés-táncos délutánt: Béla napot tartottunk Komáromi Szabó Gyula részvételével.
Balázs Lívia „Szent Antal kultusza megyénkben és Kunszigeten” címmel tartott előadást két alkalommal.
Győrújbaráton Kis János evangélikus papköltőről tartott vetélkedőre készült és részt
vett a csapatunk.
Két alkalommal vett részt a klubunk kiránduláson: Bécs-Schönbrunn- Mayerling-Baden
útvonalon az énekkar révén; Ászár-KisbérKomárom nevezetességeinek felkeresésével
a nyugdíjas klub. Külön kérésre egy unokásnagymamás plusz utunk is volt Székesfehérvár megtekintésére.
Az idei év kiemelt eseményének számított a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
20.évfordulójának megünneplése. Alapos
felkészülés és szervezés után - sok segítséget
kapva a falunktól - került sor június 9-én a
nagy eseményre. Nagyon szép ünnepség volt,
sok résztvevővel: régi-és jelenlegi tagokkal, a
képviselő testület tagjaival, a Ménfőcsanaki
Nyugdíjas Klub és az Öttevényi Őszidők
Nyugdíjas Egyesület meghívott vendégeivel
valamint díszvendégként Zsámbokiné Buday
Anna az Életet az Éveknek Országos Klubszövetség megyei elnökével, Mátrai Elemér
cukrásszal és nejével és Pingiczer Csabáné
Venesz Klárával. Országos oklevelet, virá-

got, ajándéktárgyat kaptak a mai napig közöttünk levő alapító tagok, tisztségviselők.
Mindannyiunknak nagyon ízlett a finom
vacsora - melyért hálásak vagyunk Lendvai
Ivánné, Marika polgármesternek és a képviselő testületnek - a „meglepetés torta” - amelyért Mátrai Elemérnek.
A Magyar Összefogás Napjának ünnepsége
június 4-én a klub szervezésében és szereplésével történt; előadóként Kutasné Szabó Piroska tanárnővel és énekkarvezetővel.
Részt vettek énekkari tagjaink szerepléssel
a falu számára kiemelkedő vendégfogadásokon: az Európai Falumegújítási Díj zsűrizésén
és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
látogatásán. Mindkét alkalommal saját sütésű pogácsával, vendégkínálással is szolgáltak
a klubtagokkal együtt.
Nyugdíjasklub - polgárőr találkozón vett
részt szervezőként klubunk Abda - Öttevény
- Mecsér nyugdíjas klubjaival együtt, ahol
az értékes bemutatkozás, tanácsok után nótás-zenés vacsorával kedveskedtek mindnyájunknak. Köszönet érte Németh Csabának és
Gangl Andrásnak és társainak!
Klublátogatáson voltunk Kapuváron a Kapuvári Hagyományőrző Klub vendégeként ;
majd Dunaszentpálon az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub megalakulásának 20. évfordulóján.
Énekkarunk valamennyi nemzeti, állami és egyházi ünnepen műsorral szolgált.
Rábacsécsényben jó hangulatú énekkari találkozón vettünk részt tanárnőnk, karvezetőnk: Kutasné Szabó Piroska szervezésében.
Színházi élményeink közé tartozik a Portugál és a Gézagyerek című darabok megtekintése a Győri Nemzeti Színházban.
Készülünk az állampolgári eskütételek ünnepélyesebbé tételére, az erdélyi vendégek fogadására és a Szent István ünnepeken történő
szereplésekre Kunszigeten és Bécsben.
A fentiekből kitűnik hogy nyáron sem „álltunk le” - csak rövid ideig, mert jöttek a felkérések - amit nem utasítottunk vissza.
Köszönet mindenkinek aki segített bennünket és mindazoknak, akik tevőlegesen
részt vettek a munkánkban!
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Foci: a cél a helytállás a másodosztályban
- BÁBICS NORBERT A harmadosztály bajnokaként a Kunsziget
SE labdarúgócsapata vállalta a magasabb osztályt, így az augusztus közepén kezdődő idényben újra a megyei II. osztályban szerepel.
A 2011/12-es szezont kalandos körülmények között nyerte meg csapatunk - erről a
Kunszigeti Hírmondó júliusi számában írtunk. Azóta megtörtént a díjátadás is, ahol az
első számú csapatunk aranyérmeket és kupát,
a tartalékok pedig bronzérmet és kupát vehettek át.
A Magyar Labdarúgó Szövetség GyőrMoson-Sopron Megyei Igazgatósága elkészítette a 2012/13-as szezonra a csoportok
beosztását és a csapatok sorsolását. A Kunsziget az Orchidea Hotel megyei II. osztály mosonmagyaróvári csoportban kapott helyet, itt
indul első számú csapatunk, a korábbi tartalékok pedig várhatóan az U19-es bajnokságban folytatják. A bizonytalanság oka, hogy a
szövetség lapzártánkig még nem döntött az
utánpótlás csapatok bajnokságának kiírásáról.
Úgy tudjuk, a csapatok kérelemmel fordulnak
a szövetséghez, hogy a tervezett U19-es bajnokságot úgy írják ki, hogy a csapatokban
hét, 19 évnél idősebb játékos szerepelhessen
egyszerre a pályán, a mérkőzésekre pedig kilenc, 19 évesnél idősebb labdarúgót lehessen
nevezni.
Az U16-os bajnokság csoportbeosztását és
sorsolását később kapják kézhez a csapatok. A
Kunsziget továbbra is indít U16-os együttest.
Még tart az átigazolási szezon, de amit már
most lehet tudni, hogy csapatunk új kapust
igazolt Szanyról Hegedüs Tamás személyében.
Babos Róbert - tervei szerint csak egy szezonra - egy németországi csapathoz igazol el. Távozik a csapattól Fekete Máté is (Hédervárra),
Öttevényről viszont Kunszigetre igazolt ismét
Stankovics Tamás, valamint Póczi Zoltán
Mecsérről.
A vezetőség részéről Németh Péter szakosztályvezető a Kunszigeti Hírmondónak elmondta, a csapatunk alapvető célja a bennmaradás, de a kitűzött cél a legjobb nyolc között
végezni.
A felkészülési mérkőzések felemásra mondhatni felkészülési jellegűre sikerültek.
A csapat legtöbbször tartalékosan állt ki. Két
négycsapatos tornán is a második helyet szerezte meg a Kunsziget, Börcsön és a Kunszigeten rendezett Sziget-kupán is.
A megyei Magyar Kupában a Halászi II. lett
volna csapatunk ellenfele, ám a csapat az utolsó pillanatban mégis visszalépett, így csapatunk mérkőzés nélkül jutott tovább a második
fordulóba.
Az elmaradt kupamérkőzés helyett szombaton a kunszigeti tartalékcsapat a Hegyeshalom együttesét fogadja 18 órától. Vasárnap a

kunszigeti tartalékok az első számú kunszigeti
csapattal játszanak edzőmérkőzést 17 órától.
A bajnokságot csapatunk hazai pályán kezdi augusztus 19-én 17 órától Börcs ellen (az
utánpótlás csapatok mérkőzése 15 órakor
kezdődik).
További mérkőzéseink: Püski - Kunsziget
(08. 26. 17:00), Kunsziget - Dunaszeg (09.
02. 17:00), Bősárkány - Kunsziget (09. 09.
17:00), Kunsziget - Győrsövényház (09. 16.

16:00), Mosonszolnok - Kunsziget (09. 23.
16:00), Kunsziget - Bezenye (09. 30. 16:00),
Máriakálnok - Kunsziget (10. 07. 16:00),
Kunsziget - Károlyháza (10. 14. 15:00),
Enese - Kunsziget (10. 21. 15:00), Kunsziget
- Győrzámoly (10. 28. 14:00), Kunsziget Dunakiliti (11. 04. 14:00), Barbacs - Kunsziget
(11. 11. 14:00), Kunsziget - Hegyeshalom (11.
18. 14:00), Mosonszentmiklós - Kunsziget
(11. 25. 14:00).

A bronzérmes tartalékcsapat: (hátsó sor, balról) Gulyás László edző, Páli István segítő, Hajczinger Ferenc
segítő, Kopp András, Kuller Martin, dr. Kovács Kornél, Tuba Gábor, Saru Richárd, Nagy Ferenc segítő,
Szalai Henrik, Németh Péter szakosztályvezető, Lendvai Ivánné polgármester. Első sor: Roll Máté, Stoller
Gábor, Szalai Ádám, Szalai Máté, Mészáros Áron. A képről hiányzik Erbele Zoltán, Murányi Edmond Emil,
Nagy Krisztián, Sági Dávid, Nagy Alex, Horváth Csaba, Horváth Dominik és Saru Zsolt.

A Kunsziget SE, a 2011/12-es évi megyei III. osztály mosonmagyaróvári csoportjának bajnokcsapata a
díjátadás után. Hátsósor (balról), Páli István segítő, Kopp András, dr. Kovács Kornél, Fekete Máté, Szabó
Máté, Horváth Gergő, Hajczinger Ferenc segítő. Középső sor: Gulyás László edző, Volner Gábor, Takács
Richárd, Molnár Zoltán, Molnár Attila, Sághy József. Első sor: Nagy Ferenc segítő,
Krausz Csaba, Tilai Ákos, Tuba Gábor, Németh Péter.
A képről hiányzik Babos Róbert, Erbele Zoltán, Fazekas Péter, Borbély Ádám, Eperjesi Dániel.
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Mozdulj az egészségedért Kunsziget! 2012.

Fotók: Bábics Norbert, Horváth Kristóf,
Mészáros Áron, Mezei Valentin, Roll Dávid,
Schreiner Milán, Vikidár Máté.
További fotók: facebook.com/kunsziget

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
www.facebook.com/kunsziget
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal
9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-388,
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés: Bábics Norbert és Laczkó Gergely.
Készült a BHM Marketing Kft. nyomdájában
450 példányban.

