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Hungary

Tűzoltóverseny 
Győrújbaráton

Vakáción az iskolások

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egye-
sülete több rajjal is képviseltette magát a Győr 
környéki települések önkéntes tűzoltóinak 
versenyén Győrújbaráton május 16-án. 

Legsikeresebb a felnőtt női rajunk lett, 
amely megnyerte kategóriájának összetett 
versenyét, így részt vehet az őszi  megyei dön-
tőn. 

A versenyeken túl azonban éles bevetésen 
is helyt álltak a tűzoltóink, ráadásul egyetlen 
nap alatt két helyszínen is: a Bolgányi-hídra 
vezető úton és Bőny határában. 

Látogatócsúcs a harmadik 
Húsleves- és Petrezsirom Fesztiválon

- HORVÁTH RAJMUND -- HORVÁTH RAJMUND -
Délelőtt hagyományos húslevesfőző ver-

sennyel kezdődött a harmadik Húsleves- és 
Petrezsirom Fesztivál. Kulturális, főként ze-
nei programokkal vártuk a látogatókat, az esti 
Neoton Família-koncertre több ezren voltak a 
kunszigeti sportpályán.

Immáron a harmadik alkalommal rende-
zett Kunsziget Húsleves- és Petrezsirom Fesz-
tivált. A helyszín ezúttal is a sportpálya volt.

A május 16-i esemény a húslevesek verse-
nyével kezdődött, idén 15 csapat nevezett. A 
versenyzőknek a versenykiírás szerint hatvan 
liter levest kellett főzni. A húslevesek főzését 
több csapat már kora reggel elkezdte, a sátor 
alatt a hajnali csípős reggelen kívül érződött 
a tárcsán sült tükörtojás illata, de találkozha-
tunk „paraszttálas éttelekkel” is (lilahagymás 
zsíros kenyérrel, katonázott szalonna kockák-
kal és kiegészítő társaival).

A Tündérvár Óvodában évzáró ünnepé-
lyen adtak ízelítőt a gyerekek az egész évben 
tanult versekből és dalokból. Külön műsorral 
készült a kiscsoport, a középső csoport és a 
nagycsoport is. Utóbbiak az óvodától és az 
óvónéniktől is elbúcsúztak. Júniusban véget 

ért a 2014/15-ös tanév a Kunszigeti Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskolában. A diákok 
megkapták a bizonyítványaikat, a legjobbak 
pedig a hagyományokhoz híven könyvjutal-
mat, oklevelet is kaptak.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A cég a zajkibocsátás és a kiáramló szagha-

tás csökkenésével kapcsolatban fejlesztéseket 
tervez.

Két tucatnyi érdeklődő várta a Federal Mo-
gul által meghirdetett lakossági tájékoztatót 
július 14-én a kultúrházban. 

Lendvai Ivánné polgármester bevezetőjé-
ben az ipari üzemek letelepedéséről beszélt, 
valamint arról, hogy falunk egyedülálló hely-
zetben van azzal, hogy az üzemeknek köszön-
hetően több a munkahelyek száma falunkban, 
mint a község lélekszáma. A falu fejlődését, 
fennmaradását részben az ipari üzemek biz-
tosítják. A munkahelyteremtés számos szol-
gáltatás létét volna maga után: orvosi ellátás, 
oktatási intézmények, infrastruktúra, sport- 
és szabadidő.
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Önkormányzati hírek
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Az iskola épületének energetikai korszerűsí-
tése, járdafelújítás is szerepel az önkormányzat 
által az elmúlt időszakban beadott pályázatok 
között.

Járdafelújításra, iskolafejlesztésre 
pályázunk 

Önkormányzatunk pályázatot adott be a 
Belügyminisztérium által közzé tett „Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására”.

A pályázat két részből áll. Az egyik része 
a belterületi utak, járdák, hidak felújítását 
célozza. Falunkban járdaépítést és javítást 
szeretnénk megvalósítani a Hunyadi, Dózsa 
György és Széchenyi utcákban valamint a 
Győri úton.

A pályázat másik része a Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola sportinfrastruktúrájának 
fejlesztése, energetikai megtakarítással járó 
fűtéskorszerűsítése és az épület hőszigetelő 
vakolattal való ellátása.

A pályázatokról döntés 2015. augusztus 10-
ig várható. 

Bízunk a pályázatok sikerében.

Napelemek négy közintézményen
22,1 millió forintos KEOP-pályázati támo-

gatásból napelemek felszerelése valósult meg 
az iskola, a kultúrház, a tornacsarnok és az 
önkormányzati hivatal épületén. A pályázati 
támogatás utófi nanszírozott, elszámolása fo-
lyamatban van. 

A beruházáshoz szükséges 2,2 millió forin-
tos önrészt önkormányzatunk idei költségve-
téséből biztosította. 

Múlttal a jövőért
A Rábcatorok kistérséget alkotó, és azzal 

szorosan együttműködő településeken a kap-
csolatok erősítése, erőforrások felmérése, a 

közösségek fejlesztése érdekében „Múlttal a 
jövőért” címmel indult projekt tavasszal. 

A programban Abda, Bezi, Börcs, Ca-
kóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényház, 
Ikrény, Koroncó, Kóny, Kunsziget, Lébény, 
Markotabödöge, Mecsér, Öttevény, 
Rábapatona, Rábcakapi és Tárnokréti vett 
részt.

Az elsődleges célterület a kulturális örök-
ség megőrzése, továbbörökítése és tőkésítése, 
az épített és természeti környezet forrásainak 
beazonosítása, rendszerezése, valamint a helyi 
termék előállítók körében az együttműködés 
erősítése, szakmai műhelyek kialakítása, a he-
lyi termelővé, kistermelővé válás támogatása. 

A projekt Kunsziget lakosságának fi gyelmét 
fokozatosan ráirányította a helyi értékeinkre, 

épített, természeti és kulturális örökségünkre. 
Előadássorozat mutatta be a kölcsönös egy-
másra hatást. Partnerségi kapcsolat kialakítá-
sa kezdődött a projektben részt vevő 18 tele-
pülés között, megismertük egymás értékeit és 
közösségek alakultak. 

Kiadványok készültek a települések érté-
keiről. A „Velünk élő örökség a Rábcatorok 
térségében” a 18 település szellemi, kulturá-
lis, természeti és épített örökségét mutatja 
be. Túraútvonalakat jelöltünk ki témautakkal 
és pecsételő helyekkel. Információs táblák is 
készültek, és a helyi termékek bemutatására 
rövid ellátási láncot alakítottunk ki.

A kultúrházban egy terminált helyezünk 
el, amely lehetőséget ad mindannyiunk szá-
mára, hogy a 18 érintett településen élő, helyi 
terméket készítő vállalkozótól rendeljünk, az 
árut pedig a megbeszélt időpontban megvá-
sárolhatjuk.

Bízom abban, hogy a falunkban megépült 
helyi piac is kedveltté válik a termelők és a vá-
sárlók számára.

Biztonságosabbá válhat a 
kereszteződés

Az elmúlt hónapokban jelentős változás 
történt. Községünkbe érkezve „beláthatóvá” 
vált a STOP táblás kanyar.

Önkormányzatunk a veszélyes közleke-
dési pont javítása érdekében megvásárolta a 
házat, melyet elbontatott. A terület nagy ré-
sze közterületté válik, kapcsolódhat a 14101 
számú úthoz, mely a Magyar Állam tulaj-
dona. Az út szélesítéséről, új csomópont ki-
alakításáról a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. 
illetve a Magyar Állam dönt.

 Természetesen szeretnénk, ha minél 
előbb kialakításra kerülne, melynek érdeké-
ben az egyeztetéseket megkezdjük. 

A terület fennmaradó részének hasznosí-
tási lehetőségeit vizsgálja a képviselő-testü-
let.

Nagy Tavaszi Rábcatoroklás Ikrényben. A Tündér-
vár Óvoda gyermekei, a Kunszigeti Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és A.M.I diákjai és a kun-
szigeti fi atalok vettek részt a térségi vetélkedőn. 

- KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA -- KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA -

Kunsziget Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a település fejlesztésével, 
fenntartásával, üzemeltetésével és az ehhez 
kapcsolódó szolgáltatások biztosításával kap-
csolatos célok hatékony megvalósítása érdeké-
ben egy többségi önkormányzati tulajdonban 
működő gazdasági társaság létrehozásáról 
döntött. 

Kunsziget Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kunszigeti Településfej-
lesztő és Szolgáltató Kft . ügyvezető személyé-
nek kiválasztása érdekében pályázatot ír ki.

Az ügyvezető feladatait munkaviszony ke-
retén belül látja el. 

Az állás betöltésének időpontja legkoráb-
ban 2015. szeptember 1.

Feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- legalább középfokú iskolai végzettség
- informatikai ismeretek
- B kategóriás jogosítvány
- rátermettség, pontos és precíz munkavég-

zés
- kiváló együttműködési és kapcsolatterem-

tő készség
- kiváló szervezőkészség
- irányítás és aktív részvétel a munkafolya-

matokban

Előnyt jelent szakirányú végzettség és veze-
tői tapasztalat.

A szakmai önéletrajzokat, a végzettséget 
igazoló dokumentumokat, a 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint a 
motivációs levelet a bruttó fi zetési igény meg-
jelölésével Kunsziget Község Önkormányza-
tának címére (9184 Kunsziget, József Attila u. 
2.) várjuk. 

A jelentkezési határidő 
2015. augusztus 15. 

Érdeklődni Lendvai Ivánné polgármester-
nél lehet, időpontkérés a 06-30-22697360-as 
telefonszámon.

Pályázati felhívás ügyvezetői munkakör betöltésére
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Út a vadonba
Interaktív kiállításra várunk mindenkit au-

gusztus 8-án és 9-én a kultúrházba. 
Mészáros Ádám (Mösze) képeiből ingye-

nes, tematikus kiállítást tekinthetnek meg 
ezen a két napon, amelyet az Into the Wild - 
Út a vadonba című Golden Globe-díjas fi lm 
ihletett. A fi atal kunszigeti alkotóról koráb-
ban olvashattak már cikket a Hírmondóban, 
amikor 2012-ben egy szakmai versenyen az 
Év Festője címmel tüntették ki, egyedi fal-
festményeiért. Ádám ezúttal vászonra készült 
munkáit mutatja be egy hangulatos kiállí-
táson, amely több lesz, mint egy kiállítás: az 
érintetlen alaszkai vadon hangulatát nemcsak 
a festmények, hanem a zene és a környezet is 
megpróbálja megidézni.

A kiállításon vásárolható tombola fődíja 
egy kép, a befolyt összeget jótékony célra for-
dítjuk.

Macsotai Péter ügyvezető igazgató vette át 
a szót, aki elmondta, hogy fontos számukra, 
hogy a gyár jó viszonyban legyen a környék 
lakosságával. A céget mind a környezetvédel-
mi, mind a munkavédelmi hatóság rendszere-
sen ellenőrzi.

Készülnek Kunszigeten olyan termékek is, 
amelyek gyártása során gumigőz képződik. Ez 
a sütés során keletkezik, és nem összetévesz-
tendő a környezetszennyező gumiégetéssel. A 
gyártás zajjal is jár, de állandó zaj a gyár kör-
nyékén nincs, csak időszakos tevékenységek, 
amelyek zajjal járnak - mondta az ügyvezető.

Júniusban lakossági bejelentés érkezett az 
önkormányzathoz a zajjal és a szaghatással 
kapcsolatban, amellyel kapcsolatban intézke-
déseket kértek a Federal Mogultól. Macsotai 
Péter elmondta, hogy a bejelentés után kivizs-
gálást kezdtek, ahol kiderült, hogy az egyik 
üzemcsarnok egyik kürtőjének ventilátora 
hibás volt, azóta ezt javították.

A lakóövezetben működő ipari tevékenysé-
gére előírt szabályokat a cég betartja, éjszaka a 
zajkibocsátás 40 db lehet. A Federal Mogul a 
hazai és a nemzetközi levegőtisztasági szabá-
lyoknak is megfelel - hangsúlyozta Macsotai 
Péter, hozzátéve, hogy 47 pontforráson mérik 
a levegő tisztaságát, a mérések minden eset-
ben a határértékek alatti értékeket mutatnak. 
Védelmi övezet kialakítására a cég nem köte-
lezett.

A Fő utcával párhuzamos üzemcsarnok 
hűtési és szellőzési rendszerének korszerűsí-
tésére elkezdődött, így a jövőben zárva tartott 
nyílászárók mellett folyhat a termelés. A je-
lenleg üzemelő hőkezelő kemencék negyedét 
tervezik lecserélni idén, az új kemencék  job-
ban szigeteltek lesznek. A kemencék cseréjét 
készek felgyorsítani, ha az új kemencét a kí-

vánt hatást hozzák, és a produktivitás szem-
pontjából is megéri felgyorsítani a cserét.

Ezen intézkedésektől a Federal Mogul a 
zajkibocsátás és a szaghatás kibocsátásának 
csökkenését reméli - összegezte az igazgató.

A gumigőz szaghatásának csökkentése ér-
dekében vásároltak utánégetőt, ám annak 
használata jelentős zajjal járna, és a kibocsá-
tott gázok az üvegházhatást  is növelnék. Azt 
viszont megvizsgálják, hogy csökkenthető-e 
tovább a szaghatás a folyadékabszorbciós el-
járással változtatásával (a kivezetett levegő 
valamilyen folyadékon átvezetésével), esetleg 
kéménytoldással.

A kérdések között felvetődött, hogy a 
munkavállalókat szállító buszok hangosak. 

Lakossági tájékoztatót tartott a Federal Mogul

A Federal Mogul megvizsgálja annak a lehe-
tőségét, hogy a buszok ne a jelenlegi helyen 
álljanak meg, hanem akár egy körforgalmat 
alakítsanak ki a számukra - mondta Bertalan 
Tibor, a Federal Mogul HR-igazgatója. Ebben 
az önkormányzat is segítséget ad - tette hozzá 
Lendvai Ivánné polgármester. 

Szintén lakossági kérésre több hulladék-
gyűjtő edényt helyeznek ki a buszra várako-
zók és onnan leszállók számára megelőzve 
ezzel a szemetelést. 

A cég és az önkormányzat is törekszik arra, 
hogy a jövőben rendszeres párbeszéd alakul-
jon ki a cég és a lakosság között. A cég a jövő-
ben beszámol a most ismertetett fejlesztések 
eredményeiről is.

Macsotai Péter, a Federal Mogul Hungary kunszigeti gyárának igazgatója.
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Születés:

Anyakönyvi hírek
Halálozás:

 Medei István 2015. 03. 27.
Szalai Pál 2015. 04. 29.

Vitéz Péter Alajos 2015. 05. 05.
Szalai Mártonné 2015. 07. 08.

Stoller Ambrusné 2015. 07. 21.

Keller András 2015. 04. 06.
anyja neve: Nagy Noémi

 
 Jursics Olivér 2015. 05. 03.
anyja neve: Ámont Henriett

 
Vajda Eszter 2015. 05. 14.
anyja neve: Hollósi Anita

Barcza Mónika és Szalai Norbert
2015. 07. 18.

Horváth Éva és Gödri Balázs
2015. 07. 18.

Házasságkötés

Nem mindennapi leveseket, levesbetéteket 
készítettek a csapatok ezúttal: legérdekesebb 
úgy készült, hogy a szikkadt kenyeret, tojással, 
petrezselyem zöldjével összekevertek, majd 
hőálló folpackba csavarva, főzőkanálra kötve 
a levesbe lógatva főzték meg. Az egyik csapat 
csirkés raviolit adott levésbetétként. Meg-
ízlelhettük, hogy milyen a galambhúsból és 
nyúlhúsból készített aranyló húsleves. A zsűri 
tagjai, Lendvai Ivánné polgármester, valamint 
Eperjesi József, Szalai Gyula és Jankó István 
szakácsok értékelték a húsleveseket. 2015-ben 
a legfi nobabb levest a az öttevényi Nagyma-
ma főztje csapata készítette, így ők vihették el 
az ezért járó vándorserleget. A petrezsirom 
termesztés emlékére készített vándorkupát a 
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kultu-
rális Egyesület nyerte. 

A későn érkezők a büfésátrakban fogyaszt-
hattak langallót, helyben nyújtott és sütött 
réteseket, az édesszájúak pedig vattacukor va-
riációkból, tömérdek gumicukrokból és nya-
lókákból válogathattak.

A zenés produkciók 11 órakor kezdődtek. 
Ebéd előtt a Levéli Harmonikások szórakoz-
tatták a vendégeket és a versenyzőket. Ebéd 
után jól lakva a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
énekkara lépett a színpadra, Horváth Kriszti-
na énektanár vezetésével és citerakíséretével. 

Ahogy 2014-ben, úgy most is a fesztiválon 
mutatta be a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
színjátszó tanszaka a vizsgaelőadását. Lázár 
Ervin meséjének előadása lenyűgöző volt, a 
diákokon egyáltalán nem látszódott a lám-
paláz. Laurence Olivier-t idézve: „a színész 
művészete abból áll, hogy megakadályozza a 
közönséget az ásításban” - ez pedig igaz volt a 
színészcsemetékre: vicces és tanulságos dara-
bot sikerült előadniuk.

Török Ádám és az Ős Mini eredeti felállás-
ban lépett a színpadra Török Ádám énekessel, 

Papp Gyula billentyűssel, Nagy István basz-
szusgitárossal és Németh „Nemecsek” Tamás 
dobossal. Aki ezt a délutáni zenei csemegét 
hallotta, biztosan emlékezni fog a nagyszerű 
koncertre.

Az idei fesztiválon kétszer is hallhattuk a 
Band of StreetS (BOSS) nevű formációt. A 
kifejezetten utcazenét játszó, alapvetően fúvó-
sokból álló csapat nem a színpadról, hanem a 
fesztivál közönsége körében állva szórakoztat-
ta a hallgatóságot. Repertoárjuk a ’80-as, ’90-
es évek slágereitől a mai zenékig terjedt. Az 
általuk varázsolt hangulat elképesztő volt.

Késő délután a magyar reggae állócsillaga, a 
Ladánybene 27 állt színpadra. László M. Mik-
sa énekes klasszikus angol nyelvű dalok mel-
lett a nagy LB-slágereket is elénekelte: szólt a 
Fürdik a lelkem, a Doktor, kérlek, a Szedege-
tem, a Van még a világon és a Kell egy ház is.

A legnagyobb érdeklődés egyértelműen az 
esti szuperprodukciót övezte, a Neoton Fa-
mília koncertjét. A régi csapatból Csepregi 
Éva, Végvári Ádám és Baracs János maradt 
meg, ők Lukács Lászlóval, Lukács Andival és 
Heatley Dáviddal kiegészülve zenéltek több 
mint négyezer ember előtt. A régi slágereket a 
közönség a Neotonnal együtt énekelte.

A napot a Gramy zenekar hajnalig tartó bu-
lija zárta.

Nézőcsúcs a III. Húsleves- és Petrezsirom Fesztiválon

A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület csapata leveskészítés közben.

A Nagymama főztje nevű csapat remekül sikerült 
levesét a zsűri a legjobbnak ítélte. Képünkön az első 

helyért járó vándorserleg átadása. Fotók: H. R.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
id. Szalai Pál

temetésén részt vettek, gyászunkban velünk együtt éreztek, sírjá-
nál virágot helyeztek el. Külön köszönetet mondunk Winkler Zsolt 
atyának a hozzánk szóló méltó búcsúztatásáért, együttérzéséért.
Köszönjük az elhelyezett koszorúkat és az együttérzésüket az egy-
házközség képviselő-testületének, Lendvai Ivánné polgármester 
asszonynak, a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet elnökségé-
nek és a Kunsziget Sportegyesületnek. 

Gyászoló család

„Álmodtunk egy öregkor, csodásat és szépet, de a kegyetlen betegség 
mindent széjjeltépett. Bíztunk az életben, hittünk gyógyulásban, de 
ha már abba nem, legalább csodában. Csoda volt, hogy éltél és min-
ket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, akik szeretett 
halottunk

Vitéz Péter 
búcsúztatására eljöttek, megtisztelték, és a szeretet virágaival ham-
vait elhalmozták, vagy részvétüket bármilyen módon kinyilvání-
tották.  Vitéz Péterné és családja

A Magyar Vöröskereszt Kunszigeti Alap-
szervezete Kunsziget Község Önkormányzatá-
nak támogatásával gyűjtést szervezett Venesz 
Iréne Angelika Lopez 14 hónapos, súlyosan 
beteg kislány és családjának megsegítésére.

A Mexikóban élő, magyar állampolgárságú, 
kunszigeti szülő kislányának szakszerű orvosi 
ellátásra van szüksége, melyet Magyarorszá-
gon tudnak számára biztosítani. Támogatásu-

Köszönjük, hogy segítettek
kat a kislány hazautaztatására használja fel a 
család.

Az adományul szánt anyagi támogatásukat  
család részére átadtuk.

Köszönjük mindazoknak, akik anyagi le-
hetőségeikhez mérten segítették a bajba jutott 
kislányt és családját.

Venesz család és a Magyar Vöröske-
reszt Kunszigeti Alapszervezete

A növényvédelmi tevékenységről szóló 
FVM rendelet szerint a földhasználó és ter-
melő köteles védekezni a parlagfű, keserű 
csucsor, selyemkóró és aranka fajok ellen.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyele-
téről szóló törvény bekezdése értelmében a 
termelő, illetve a földhasználó köteles 

a) a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárla-
ti károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, 
meghonosodását, terjedését megakadályozni;

b) a zárlati károsítók okozta fertőzést vagy 
annak gyanúját haladéktalanul az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szervnek bejelenteni;

c) az a) pont alá nem tartozó egyéb károsí-
tók ellen védekezni, ha azok más, különösen 
a szomszédos termelők növénytermelési és 
-védelmi biztonságát vagy az emberi egészsé-
get bármely módon veszélyeztetik, továbbá fi -
gyelembe venni az integrált növénytermesztés 
elveit, a környezet és a természet védelmét.

A jogszabályhely értelmében a földhasz-
náló köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani.

A törvény rendelkezik arról is, hogy közér-
dekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő 
vagy földhasználó védekezési kötelezettségé-
nek az azt elrendelő hatósági határozat elle-
nére sem tesz határidőre eleget. A közérdekű 
védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
rendeli el. A közérdekű védekezés elrendelé-
sét követően a költségek tizenöt napon belüli 
megtérítésére kell kötelezni a mulasztás el-
követőjét. A kötelezett nem fi zetése esetén a 
költségek adók módjára kerülnek behajtásra. 

A közérdekű védekezés elvégzése során a 
hatóság és a védekezést elvégző vállalkozó az 
érintett területre beléphet, ott a szükséges cse-
lekményeket elvégezheti. Erre való jogosult-
ságát kérésre köteles igazolni. 

A törvény szerint növényvédelmi bírságot 
kell kiszabni azzal szemben, aki az előírt köte-
lezettségét az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
kötelezése ellenére elmulasztja. A bírság 15 
ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. 

Felhívás parlagfű és 
egyéb károsítók irtására

- DR. SZIGETHY BALÁZS -- DR. SZIGETHY BALÁZS -



6. OLDAL - ISKOLA  KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2015. 3. SZÁM

Pályázati felhívások
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Is-

kola és AMI (9184 Kunsziget, Petőfi  tér 12.) An-
gol-bármely (földrajz, természetismeret, infor-
matika, testnevelés) szakos tanári állást hirdet. 
Pályázatokat postai úton az iskola címére vagy 
e-mail címére iskola@kunsziget.hu 2015. július 
31-ig lehet benyújtani.

----------------------------------------
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és AMI (9184 Kunsziget, Petőfi  tér 12.) 
Keres adminisztratív munkaterület betöltésére 
munkatársat napi 4 órában a következő felada-
tok elvégzésére:

- bérszámfejtés és az ezzel kapcsolatos min-
den nyilvántartás, ügyintézés, társ. biztosítási 
ügyintézés

- az étkezési térítési díjak kiszámlázása, be-
szedése és minden ezzel kapcsolatos adminiszt-
ráció elvégzése

- banki szoft ver, házipénztár kezelése
- egyéb adminisztrációs feladatok.
A munkakör betöltésének feltétele: bérszám-

fejtési, számlázási gyakorlat.
Pályázatokat postai úton az iskola címére 

vagy e-mail címére iskola@kunsziget.hu 2015. 
július 31-ig lehet benyújtani.

Tanévzáró a kunszigeti iskolában
- FARKAS LIZA ERZSÉBET -- FARKAS LIZA ERZSÉBET -

A tanév végén 118 tanulónk kapta meg jól 
megérdemelt bizonyítványát.

Búcsúztunk az iskola legkisebb létszámú 
nyolcadikos osztályától, akik az elképzelése-
iknek megfelelő intézményeikben kezdhetik 
meg középiskolai tanulmányaikat.

 Leendő elsőseinknek és szüleiknek a tanév 
folyamán többször is engedtünk betekintést 
nyerni az iskolai munkánkba. Reméljük, hogy 
a gyermekek olyan örömmel és lelkesedéssel 
fogják várni az első tanévet, ahogy a tanító 
néni várja majd őket. 

Az idei tanévben végzett rendszeres és 
hatékony munka eredményeként ezek a bi-
zonyítványok szép eredményeket mutatnak, 
melynek mind a gyermekek, mind a szülők és 
a pedagógusok is igen örültek. Több gyermek 
kitűnő tanulmányi eredménye, kiemelkedő 
szorgalma vagy példamutató magatartása el-
ismeréseként könyvjutalomban részesült. 

Számos oklevél talált gazdára jó tanulmá-
nyi eredményért, kiemelkedő közösségi mun-
káért is. 

Iskolánk jó hírnevét tovább öregbítették 
azok a tanulók, akik a Salgótarjáni Országos 
Civilizációs versenyen 4. helyezést értek el, és 
azok a diákok is, akik a Budapesti Amerikai 
Civilizációs versenyről 6. helyezéssel térhettek 
haza. 

További öröm számunkra, hogy a művé-
szeti képzésben résztvevő tanulóink a Cziráky 
Lajos Komplex Megyei Vizuális Tanulmányi 
Versenyen értek el kiváló eredményt. 

Színjátszó tanszakos növendékeink idén 2. 
alkalommal vettek részt a mosonmagyaróvári 
amatőr színjátszók találkozóján, ahol idén is 
eredményesen képviselték iskolánkat. 

További számos megyei és körzeti tanul-
mányi versenyen értek el dobogós helyezést 
tanulóink. Ezúton szeretnénk megköszönni 
szorgalmukat, lelkiismeretes felkészülésüket, 
és a kollégák felkészítő munkáját. 

Ebben az évben is gazdagodott iskolánk fel-
szereltsége. Egy korábbi sikeres pályázatnak 
köszönhetően iskolánk 16 tanulói és 10 tanári 

laptoppal gyarapodott, valamint 5 projektor-
ral és az ehhez tartozó interaktív táblákkal. 
Sajnos a táblák közbeszerzése államilag még 
nem zárult le, így felszerelésükre eddig nem 
kerülhetett sor. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az iskola 
fő támogatójának Kunsziget Község Önkor-
mányzat képviselőtestületének támogatását, 
hogy az iskola működését mind szakmai, 
mind gazdasági szempontból biztosították. 
Köszönjük, hogy támogatták elképzelésein-
ket!

A ballagó nyolcadik osztályosoktól Dobdádi Éva osztályfőnök is elbúcsúzott.

Az iskolások dalokkal, versekkel köszöntötték a vakációt. Fotók: Horváth Rajmund
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Az idei tanév végén immáron már második 
alkalommal került átadásra a Kunszigeti jó 
tanuló-jó sportoló díj, melyet az elmúlt tanév-
ben Kopp András kapusedző a kunszigeti ser-
dülőcsapat volt edzőjével közösen hozott létre 
Farkas Liza Erzsébet a Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és AMI iskolaigazgató-
ja. A díj létre hozásával a tehetségek felkutatása 
volt a cél. 

Kunszigeti jó tanuló – jó sportoló díj 2015
- FARKAS LIZA ERZSÉBET -- FARKAS LIZA ERZSÉBET -

Olyan gyermekeket kerestünk, akik mind 
a tanulásban mind a sport, ezen belül is a 
futball területén nyújtanak kiemelkedő telje-
sítményt. Mind ketten továbbra is fontosnak 
tartjuk, hogy azok a kiemelkedő képességű 
gyerekek, akik jó tanulmányi eredményt ér-
nek el, és emellett a kunszigeti futball csapat 
kiváló játékosai, itt sportoljanak, itt tanuljanak 
a faluban, hiszen a település vezetése mindkét 
területen továbbra is biztosítja a maximális 
feltételeket.  Tudatosítani szeretnénk a tanulás 
és a sport fontosságát, a céltudatosan felépített 
élet és az egészséges életmód szerepét. Min-
dent elkövetünk annak érdekében, hogy ta-
nulóink sokat mozogjanak. Az idei tanév má-
sodik felétől a heti öt testnevelés óra terhére, 
kettőt futball edzésre szántunk, ahol András 
azokkal a tanulókkal foglalkozott, akik a Kun-
szigeti SE igazolt játékosai. Ezzel egyik célunk 
az volt, hogy az utánpótlás játékosainak he-
tente több edzést biztosítsunk, a másik pedig, 

hogy erősítsük az iskola és az SE kapcsolatát. 
Ez egy komplex díj. Örömmel mondhatjuk el, 
hogy sok jó tanuló gyermek megérdemelte 
volna a címet, de sajnos nem sportol, vagy a 
pályán nyújtott teljesítménye kiemelkedő, de 
a tanulás területén nem éri el a kitűzött ered-
ményt. A cím elérésének feltétele többek kö-
zött az, hogy a diák iskolánk tanulója legyen, 
és a kunszigeti focicsapat igazolt játékosaként 
legalább a 4.5-es tanulmányi átlagot érjen el. 
Így csak azok a tanulók kaphatják meg, akik 
mindkét területen jelentős sikereket érnek el. 

Kunszigeti „művészpalánták” műveinek kiállítása
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

Szívet-lelket melengető, elmét derítő ünne-
pe zajlott a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának 
a Konferencia Hotel aulájában április 29-én 
délután.

A helyszín néhány éve az ART 9000, Alkotó 
Rajztanárok Társasága kiállítótere. A társaság 
egyik tagja, Priskinné Tuller Marianna, Kun-
szigeten tanítva, itt rendezte meg kisdiákjai, a 
Képzőművészet tanszakon tanulók kiállítását, 
közös munkálkodásuk eredményeként. Így 
nyerte a kiállítás megnyitója az ART kép – zés 
címet.

Az iskolát, az ott folyó oktató-nevelő mun-
kát, annak sokszínűségét, eredményeit, az 
emelt óraszámban angolt oktató kétnyelvűség 
sajátosságait bemutatta, Farkas Liza Erzsébet 
igazgató asszony.

Ünnepi beszédében a művészeti nevelés 
fontosságát, annak céljait, valamint a látásmó-
dot és az érzelmi intelligenciát fejlesztő hatá-
sát részletezte a kiállítást megnyitó Kostelecz 
Éva, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 
Alapfokú Művészeti Iskolájának vezetője, vi-
zuális szakértő, aki az ART 9000 művésztaná-
ra is.

A kiállításon szereplő gyermekmunkák té-
máikat, technikájukat illetően a művészetok-
tatás cél és feladatrendszerét követik. A mű-
vészeti képzés három évvel ezelőtt kezdődött 
a kunszigeti iskolában. A képzésre jelentke-
ző kisgyermekek heti négy órában tanulnak 
képzőművészetet. Az alkotásaikból felrakott, 
gazdag, szép anyagot tanárnőjük, Priskinné 
Tuller Marianna vezetésével mutatták be a kis 
képzőművészek. 

A Színjáték tanszakot vezető Hegedűs Il-
dikó, Győri Nemzeti Színház tagja beszélt a 
színjátszás gyermeki személyiségfejlődésben 
betöltött szerepéről, majd rendezésében, a 
megnyitó műsor részeként, a Színjáték tan-
szak előadta Lázár Ervin: A fájós fogú orosz-
lán című meséjét.

A kunszigeti szülőkből, nagyszülőkből és a 
győri művészetbarátokból álló közönség nagy 
elragadtatással, vastapssal fogadta.

Továbbá szem előtt tartottuk, hogy a díj ered-
ményes tanulásra és magasabb szintű sporto-
lásra ösztönözzön, ismerjük el azokat a gyere-
keket, akik a legjobbak, legeredményesebbek. 
Nem utolsó sorban a tanulóifj úság ösztönzése 
a szellemi és fi zikai képességek folyamatos 
fejlesztése és a fair-play szellemének ápolása. 
Az idei tanévzáró ünnepélyen a Kunszigeti jó 
tanuló-jó sportoló díjat a kisebb korcsoport-
ban Szabó Viktor 1. osztályos tanulóra esett a 
választás, aki kitűnő tanulmányi átlagával pél-
daértékű társai előtt. Teljesítménye nemcsak a 
tanulásban, de a képzőművészeti tanszakon is 
kiemelkedő. A sportban mind a Bozsik torná-
kon, mind a különböző sport rendezvényeken 
igazi csapatemberként teljesített. A felsősöknél 
Virág Anna 5. osztályos tanuló másodszorra 
nyerte el és birtokolhatja a címet. Anna szinte 
minden évben kitűnő tanulmányi eredményt 
ért el valamint megyei versenyeken is előkelő 
helyen végzett. Tagja volt annak az iskolai csa-
patunknak, aki az országos angol civilizáció 
versenyen a 4. helyet hozták el Salgótarjánból. 
Emellett természetesen a labdarúgásban is bi-
zonyította tehetségét.

Fő célunk továbbra is, hogy helyi kötődésű 
és megfelelő képzettségű gyerekekből lehes-
sen felnőtt csapatot építeni Kunszigeten. Re-
méljük, hogy a közösen létrehozott díj további 
ösztönzést ad a tanulóknak, hogy szorgalom-
mal, kitartással mindenki számára elérhető 
lesz.
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A csoportba tizenhét tanköteles korú gyer-
mek járt. Közülük tizenegyen iskolába men-
nek ősztől. Célunk a gyermeki személyiség 
teljes kibontakoztatása, alapelvünk: minden 
gyermek valamiben jó, csak meg kell talál-
nunk benne. Csoportunkban minden tárgyi 
és személyi feltétel adott volt, hogy a gyerme-
kek megfelelő irányban és ütemben fejlődje-
nek, felkészülten, magabiztosan kerüljenek az 
első osztályba. 

Nagycsoportosaink személyiségének ki-
bontakoztatását az óvónők személyre szabott 
pozitív értékeléssel segítik. Valljuk, hogy a 
gyermekek nevelése elsősorban a család joga 
és kötelessége, mi elsősorban kiegészítő és 
szükség szerint hátránycsökkentő szerepet 
töltünk be.

Nevelőmunkánkat logopédus mozgástera-
peuta, nyelv- és beszédfejlesztő és gyógype-
dagógus segítette, A mozgás a testi mellett az 
értelmi képességeket is fejleszti, ezért napon-
ta része életünknek a sok mozgásos játékot. 

Elbúcsúztak a nagycsoportosok
- TÜNDÉRVÁR ÓVODA -- TÜNDÉRVÁR ÓVODA -

Az óvodai csoportok közül utolsóként az 
óvodát befejező nagycsoportosokat bemutató 
írást közöljük.

Fontosnak tartjuk a testtartásjavító, teherbíró 
és állóképesség növelő játékos feladatok vég-
zését. A sportcsarnokban heti rendszeresség-

gel tarthattunk testnevelés foglalkozásokat. 
Ősszel és tavasszal az óvoda szervezésében 
úszásoktatáson vehettek részt a jelentkező 
gyermekek, melyet Kunsziget Község Önkor-
mányzata jelentős anyagi támogatásban ré-
szesített. A szülők kérése alapján fakultatív hit 
és vallásoktatáson vehetnek részt a jelentkező 
gyermekek heti egy alkalommal.

A gyermekek életkori sajátosságait fi gye-
lembe véve alakítottuk ki napi és heti ren-
dünket, melyekben megfelelő időtartamot 
biztosítunk a párhuzamosan is végezhető 
diff erenciált játéktevékenységekhez. Minden 
nap helyet kap a nagycsoportosok életében 
a mesélés, verselés, éneklés, az énekes játék, 
gyermektánc és a zene. Fontosnak tartjuk a 
hagyományok megismerését, továbbörökíté-
sét. Szívese mutatjuk be az óvodában tanult 
népi gyermekjátékokat helyi rendezvényeken. 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
naponta része a a nagycsoportosok életének, 
mindig kéznél vannak ezek az eszközök. Fon-
tosnak tartjuk az együtt alkotás örömét, az 
önkifejezés gyakorlását, a vizuális, esztétikai 
élmények befogadását. 

Nagycsoportosaink egyre több munka jel-
legű tevékenységet végeztek, az önkiszolgá-
lás mellett gyakorolták társaik kiszolgálását 
is. Fokozatosan több önálló feladattal bíztuk 
meg a gyermekeket, növelve felelősségtuda-
tukat, kitartásukat, feladattudatukat. Kiemelt 
feladatunknak tartjuk, a játékos és az emó-
ciókra épülő tapasztalat és ismeretszerzést, a 
felfedezés és problémamegoldás örömével.

Célunk, hogy az óvodáskor végére testileg, 
értelmileg, érzelmileg és szociálisan elérjék a 
sikeres iskolai élet megkezdéséhez szükséges 
fejlettséget.

Elbúcsúztak az iskolába menő nagycsoportosok. Fotó: Gondár Viola.

A nagycsoportosok segítettek fát ültetni az új óvoda udvarán.

A középsősök színdarabot mutattak be a szülőknek a május végi évzárón.
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Szent Antal ünnep a fogadalmi kápolnában

A hagyományos Antal-napi szentmisén 
vendég szónokunk Németh László atya volt, 
aki értékes gondolatait és emlékeit osztotta 
meg velünk. Emlékezése évtizedekkel visz-
szarepített bennünket térben, időben, a 80-as 
évek Kolozsvárjáig, de mondanivalója évezre-
deket is átível. Szent Antal kenyere: a kenyér, 
mely a XX. században is az alapvető élelmiszer, 
melynek megosztása másokkal Krisztushoz 
tesz minket hasonlatossá. A krisztusi szeretet 
átnyúlik az évszázadokon. Ahogy kétezer év-
vel ezelőtt a korai keresztények megosztották 
vagyonukat egymással, a gazdag a nélkülöző-
vel, úgy a kolozsvári templomban minden rá-
szorulónak juthatott kenyér, mindig volt, aki 
felajánlott az éhezőknek. 

A szentmise után minden kedves vendéget 
szeretettel hívtunk a plébánia udvarára, ahol 
a kunszigeti hívekkel együtt agapéra vártuk 
őket. Egy fi nom vacsora mellett beszélgetve 
telt az este.

A vasárnapi búcsúmisén a vendégünk dr. 
Martos Levente Balázs atya volt. A szentmi-
sét a hagyományos körmenet előzte meg, 
amely a templomból indult, s a kápolnához 

érkezett. Aki tehette, most is a mindenszen-
tek litániát énekelve érkezett a szentmisére. 
A szentbeszédben Balázs atya bátorított min-
denkit, hogy a körmenettel a megfogalmazott 
kéréseinket bátran tárjuk Isten színe elé, aki 
mindent igazgat, a mi ügyünket is szeretettel 
fogadja. Szentbeszédében emlékeztetett rá, 
hogy Szent Antal első fellépése egy szónok-
lat volt, ahol felettesei is felfi gyeltek különös 
tehetségére. Ékesszólása végigkísérte életét, 
szavaiban erő, élet volt. Krisztustól való erő, 
és élet. Aki fi gyelt rá, megkapta ezt a sugár-

zó fényt. „Becsüljétek meg a jó szót!” Lehet-
ne ez a jelmondatunk a mai világban, ahol a 
szavak elvesztették erejüket, a szóáradatban, 
a sok beszédben, amivel nap mint nap kéret-
lenül is találkozunk, elvész a lényeg, és egyre 
nehezebben tudjuk magunkat szépségesen, 
lényegre törően kifejezni. A szavakkal ölni, de 
erősíteni is lehet, bánjunk velük ezek szerint.

A Szent Antal nyolcadban minden hétköz-
nap reggel szentmisét, esténként pedig ima-
órát tartottunk, az ünnepet pedig szentség-
imádással zártuk. 

Idén is sokan gyűltünk össze június 13-án a 
Szent Antal tiszteletére emelt fogadalmi kápol-
nában. 

A szombati szentmise után agapé várta a híveket a plébánia udvarán.

- KUNGL ANITA -- KUNGL ANITA -

A XIII. Győri Szeretet napokra készült sütemény felajánlások.

A kápolna ünnepi feldíszítése szintén gyönyörű hagyomány, köszönet érte a 
segítő asszonyoknak. 

Dr. Martos Levente Balázs atya volt a vasárnapi búcsúmisén a vendégünk.

A vasárnapi szentmisére a templomtól indult a körmenet. Fotók: Kungl Anita.
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Győri séta, Iszkáz és Toscana 
a nyugdíjas klubban

„Ködellik a Mátra”

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
Hamar eltelt az első félév, mely nagyon moz-

galmas volt a falunk és a mi számunkra is. 

Farsangon vendégül láttuk a 
Mosonszentmiklósi Nyugdíjasok Egyesületét,  
akik sokoldalúságukat bizonyítva ismét dallal, 
tánccal, verssel kedveskedtek nekünk.

Képi városnéző séta keretében Forgóné 
Végh Anna archív és mai felvételeket mutatott 
be, méltatva jelentőségüket. Harcsás Judit író, 
újságíró, riporter Réteskönyv címmel könyv-
bemutatót tartott - kiegészítve más kiadvány-
okkal. A költészet napja alkalmából Pingiczer 
Csabáné Venesz Klára kedvelt verseit méltat-
ta. Áprilisban kirándulást tettünk Iszkázba 
-  megemlékezve Nagy László 90. születés-
napjáról - Sümegen, Bazsin, Cserszegtomajon 
és Keszthelyen. Győrben idegenvezetés kere-
tében ismerkedhettünk a város kiemelkedően 
fontos műemlékeivel. 

Júniusban Simon Beatrix építész toszkánai 
utazásáról szóló építészeti, zenei és ételkósto-
lóval egybekötött előadását hallgattuk. Meg-
tekintettük a Szerelempatak című dokumen-
tumfi lmet. Június 26-án félévzárót tartottunk, 

melyen vendégül láttuk a Ménfőcsanaki Dal-
kört az új étteremben. Részt vettünk az iskola 
anyák napi ünnepségein. Szervezéssel segítet-
tük a Krisztus követői Kunszigeten - a Keller 
család szerzetesei előadást (erről lapunk 8. ol-
dalán olvashatnak) és a nemzeti összetartozás 
napja alkalmából Németh Péterné tanárnő 
Reményik Sándorról szóló előadói estjét.

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub ének-
kara a próbákkal, új dalok tanulásával tette 
színesebbé az ünnepeinket. A Jézuskeresés 
énekeinek templomi felvételét, a virágvasár-
napi passió előadását szolgálta az énekkar, a 
zalai települések elöljáróinak, idősügyi ta-
nácsnokainak fogadásán szerepelt, részt vett 
a mosonmagyaróvári Margaréta nyugdíjas 
klub által szervezett regionális zenés-táncos 
találkozóján a dalcsokraival, a Húsleves- és 
Petrezsirom Fesztiválon és az egri szervezésű 
KÓTA 18. országos népzenei minősítő kereté-
ben a térségi szintű minősítőn - kiváló minő-
sítést érdemelve.

A nyugdíjas klub  rendezvényeinek színvo-
nalát Kunsziget Község Önkormányzata és  a 
klub öntevékeny tagjai biztosították - amelyért 
köszönetem fejezem ki.

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
A közeli Mátráról szóló szép népdal kezdő 

sorát viselve rendezik meg évente Egerben a 
Regionális Népzenei Találkozót és Országos 
Citera-zenekari Fesztivált. A rendezvényen 
a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara is 
részt vett idén.

A népzenei találkozó lehetőséget ad a je-
lentkező énekkaroknak, együtteseknek a sze-
replésre és a minősítésre. A kétnapos találko-
zó színhelye az EKMK Bartakovics Közösségi 
Ház volt.

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara 
Horváth Krisztina ének és citeraszakos tanár-
nő áldozatos munkájával már egy éve készült 
a június 6-i minősítő versenyre. A Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA 18. 
országos népzenei minősítő keretében térségi 
szintű minősítőn énekkarunk Horváth Krisz-
tina vezetésével, citerakíséretével kiváló fo-
kozatot ért el - lehetőséget kapva az országos 
minősítő versenyen való részvételre. A  zsűri 
elnöke dr. Alföldy Boruss István, a MR Zenei 
Együtteseinek nyugalmazott igazgatója volt. 

Énekkarunk két népdalcsokrot adott elő: a 
távolabbi tájegységből somogyi ugrós dalla-
mokat és a közeli rábaközi dudanótákat. 

Nagy élmény volt találkozni a történelmi 
Magyarország különböző tájairól érkezett 
énekkarokkal, együttesekkel - hallgatni szép 
népdalaikat, zenéjüket, népviseletükben, vagy 
fellépő ruháikban gyönyörködni. Délután há-
rom órakor a Dobó téren felállított színpadon 
Fölszállott a páva - gála hangverseny követke-
zett. Zárásként az összkar palóc csokrot adott 
elő Vass Lajos emlékére, majd katonadalokat 
az I. világháborúban elesett katonák emlékére 
és palóc népdalokkal zárta.

Az  eredményhirdetés és az ünnepélyes 
díjkiosztás a műsor után következett, melyet 
nagy izgalommal fi gyelt mindenki. Hamaro-
san elhangzott Horváth Krisztina és Kunsziget  
neve. A zsűri elnöke, dr. Alföldy Boruss István  
gratulált és átnyújtotta a minősítő oklevelet a  
tanárnőnknek. Eger városának polgármestere 
egy szál virággal és egy üveg borral kedveske-
dett. Nagyon örültünk és boldogan fogadtuk 
a gratulációkat.

A rendezvény helyszíne távol volt falunk-
tól, így a program három napot vett igénybe 
az utazással együtt. Szabadidőnkben Eger ne-
vezetességeivel ismerkedtünk: megtekintettük 
a várat, a  történelmi, műemlékekkel teli vá-
rosközpontot és természetesen megkóstoltuk 
a fi nom egri borokat. Vasárnap részt vettünk 
a Bazilikában az úrnapi szentmisén.

A minősítő versenyen való részvételhez  
szükséges anyagi fedezet biztosításához, a 
segítségnyújtáshoz hálás köszönetemet feje-
zem ki mindnyájunk nevében Lendvai Ivánné 
polgármesternek és Kunsziget Község Önkor-
mányzatának.

A mosonszentmiklósiakat láttuk vendégül farsangkor.

Győri séta képekben Forgóné Végh Annával.
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Szent Iván-éji túra, gokart és asztalitenisz

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Több ifj úsági programot is rendeztünk az el-

múlt hetekben, többek között újra megrendez-
tünk az éjszakai túrát a tanösvényen.

Kunsziget Község Ifj úsági Érdek-
egyeztető Fóruma Kunsziget Község 

Önkormányazatának támogatásával több if-
júsági programot is szervezett, többségüket 
a fi atalok kezdeményezték. 

Tavasszal rendeztünk FIFA Xbox bajnok-
ságot a kultúrházban, amelyre a környező 
településekről is érkeztek játékosok. Az első 
helyezett egy vándorkupát vihetett haza.

A Szent Iván-éji túra résztvevőinek egy csoportja.

Tűzoltóink helyt álltak minden fronton
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Sikeresen szerepeltek Kunsziget Köz-
ség Önkéntes Tűzoltó Egyesületének rajai a 
Győrújbaráton rendezett idei tűzoltóverse-
nyen.

A csapatok kismotorfecskendő szerelésben 
és váltóversenyben mérték össze tudásukat 
és összeszokottságukat. Kunszigetet ezúttal 
minden kategóriában képviselte csapat.

A legfi atalabbak, a junior csapatunk máso-
dik helyen végzett. A gyermek lány kategóri-
ában indult csapatunk noha a mezőny legfi a-
talabb átlagéletkorú csapata volt, szerelésben 
így is a harmadik legjobb eredményt érte el. 
A gyermek fi ú csapatunk szintén a mezőny 
legfi atalabbja volt, ők nem értek el dobogós 
eredményt.

Az ifj úsági lány csapatunk szerelése a har-
madik legjobb eredmény volt, a csapat össze-
tettben is harmadik helyen végzett. 

Az ifj úsági fi ú raj szerelésben az összes csa-
pat közül a legjobban teljesített, ám váltóban 
nem kerültek dobogóra, így összetettben a 
hazaiak mögött a második helyen végzett a 
csapatunk. 

A felnőtt női csapatunk szerelése a mezőny 
legjobb szerelése volt. Váltóban ugyan nem 
kerültek dobogóra ők sem, ám a szerelésben 

olyan jól teljesítettek, hogy összetett eredmé-
nyük így is a legjobbnak bizonyult. A csapat 
így részt vehet a szeptemberi megyei döntőn 
is. Felnőtt férfi  csapatunknak nem sikerült do-
bogós helyezést elérnie. A díjátadó előtt mű-
szaki mentés- és tűzoltó bemutatót láthatott a 
népes közönség, amelyet a veszprémvarsányi 
és kunszigeti csapatok mutattak be.

A csapatokat a versenyre Börzsei Arnold, 
Börzseiné Major Emőke és Rebenek Árpád 
készítette fel, amelyben Börzsei Vanessza is 
nagy segítségükre volt.

Bőnynél is segítettek tűzoltóink
Az egyesület a majálison is tartott bemu-

tatót, ahol az érdekődők a tűzoltó autót is 
megnézhették belülről.

Egy gabonatábla gyulladt ki július 12-én 
Bőny és Pér között. A szárazság miatt gyor-
san terjedő tűz megfekezésében a kunszigeti 
önkéntesek is részt vettek. 

Ugyanezen a napon a Bolgányi-híd és a 
sertéstelep közötti úton egy fa dőlt az útra. 
Kunsziget önkéntes tűzoltói tették újra jár-
hatóvá az utat.

Júliusban asztalitenisz-bajnokságot ren-
deztünk a kultúrház udvarán. Voltak ugyan 
gyors és leléptetésszerű győzelmek is, a dobo-
gós helyek sorsa azonban éles versenyben dőlt 
el. A helyezettek utalványokat, mozibelépőt 
nyertek, melyet önkormányzati pályázati tá-
mogatás fedezett.

Szintén a fi atalok kezdeményezése volt 
a gokartozás. Júliusban a győrzámolyi 
Gokartmánia pályáján rótta a köröket felvált-
va a 18 fős csapat. A pályabérlet egy részét 
szintén önkormányzati támogatásból fi zet-
tük. 

Több alkalommal rendeztünk tavasszal tár-
sasjáték-délutánt. 

Áprilisban és májusban részt vettünk a 
Rábcatorkolás című térségi vetélkedősoroza-
ton és annak ikrényi döntőjén, ahol játékos és 
kreatív feladatokat kellett megoldania a csa-
patnak.

Idén ismét megrendeztük a kunszigeti 
tanösvényen a Szent Iván-éji túrát. A Moso-
ni-Dunától a Tündérvárig vezető tanösvény 
egyes állomásain játékos feladatokat oldottak 
meg a fi atalok egy-egy évszak megidézésével. 

Köszönjük Kunsziget Község Önkormány-
zatának támogatását, amellyel hozzájárultak a 
fi atalok közösségének formálásához és a sza-
badidő hasznos eltöltéséhez.
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Huszonhárom kis horgász versenyzett

- GONDÁR ZOLTÁN -- GONDÁR ZOLTÁN -
A Kunszigeti Sporthorgász Egyesület 

2015. június 7-én megrendezte éves gyermek 
horgászversenyét 23 résztvevővel.

A verseny előtt Tóth Gyula, a Tóth-Hús 
Kft . tulajdonosa által felajánlott virslit jóízű-
en fogyasztották el a gyerekek, a verseny után 

pedig Holczhammer László horgásztárs ked-
veskedett minden megjelent kisgyermeknek 
helyben sütött kürtős kaláccsal. Mindezek 
után a Kisduna Vendéglő üzemeltetője, Szalai 
Imre lepett meg minden résztvevőt egy-egy 
jégkrémmel. A versenyre a díjakat, emléktár-
gyakat az önkormányzat felajánlásából tud-
tunk biztosítani. 

Ezúton is szeretnék minden támogatónak 
köszönetet mondani támogatásukért és fel-
ajánlásaikért.

Eredmények. Lányok: 1. Hajczinger 
Dalma, 2. Virág Anna, 3. Pintér Adrienn. 
Fiúk: 1. Nagy Márkó, 2. Baranyai Bálint, 3. 
Tánczos Áron.
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Krisztus követői Kunszigetről – Szerzetesek a Keller családból
- KUNGL ANITA - - KUNGL ANITA - 

Zombó Istvánné született Keller Katalin a 
fenti címmel tartott előadást április 24-én a 
kunszigeti templomban.

Az előadás apropóját egy emléktábla szen-
telés adta, ugyanis néhány hónapja emlék-
tábla hirdeti a kunszigeti templomban, hogy 
hány szerzetes került ki a falu szülöttei közül. 
Az egyik érintett család a Keller család. Keller 
Katalin a család történelmébe, és a családból 
származó szerzetesek életébe engedett bepil-
lantást tartalmas és érdekes elbeszélésével.

Az elbeszélés a századfordulón kezdődött, 
amikor Keller Antal és felesége Blaskovics 
Etel Kunszigeten gazdálkodással foglalkoztak. 
Itt nyolc gyermekük született. A háború után 
Hegyeshalomba költöztek, ahol immáron tíz 
gyermeket neveltek fel. A tíz gyermekből öt 
szerzetesi hivatást választott magának.

is részt vett a ceremónián. Hamarosan első 
misszós útjára küldték, Bagdadba, ahol ara-
bul is megtanult. A háború után öt évet töltött 
internáló táborokban, először Palesztinában, 
majd Afrikában: Kenyában és Ugandában. 
Csak 1947-ben utazhatott el innen Írország-
ba. Aztán visszatért Kongóba, több bennszü-
lött törzs nyelvén beszélt. Egészségi állapota 
romlása miatt ő is az Egyesült Államokban 
telepedett le, ahol élete végéig aktív misszi-
ós életet élt. A 60-as évektől gyakran utazott 
haza családjához.

Keller András Tarzícius (1908-1957) 
A győri bencés gimnáziumi tanulmányai 

után belépett a karmelita rendbe. 1930 őszén 
tanulmányai elvégzésére Rómába küldték 
a Missziós Kollégiumba. Itt szentelték pap-
pá 1934. július 15-én. Morális teológiából és 
missziológiából doktorátust szerzett. Tanul-
mányozta a keleti nyelveket, majd missziós 
szerzetesként Indiába ment. Itt több egyete-
men is tanított, míg súlyos betegség miatt fel 
kellett hagynia missziós tevékenységével. Az 
USA-ban telepedett le, ott élt élete végéig.

Keller Lőrinc Juvenál (1921-2009) 
Testvérével került Keszthelyre, ott lépett be 

12 évesen a kármelbe. Itt végezte el a gimná-
ziumot, majd Győrbe került a novíciátusba. 
Keszthelyen szentelték pappá 1947. június 
27-én. Újmiséjét Győrben mondta, Marcell 
atya volt a szónoka. Papi szolgálatát Keszt-
helyen kezdte segédlelkészként, egy év után 
Kunszentmártonba helyezték, ahol misézett, 
gyóntatott, ájtatosságokat vezetett, tanyai is-
kolákban hittant tanított, lelkigyakorlatokat 
tartott, énekkart vezetett. A rend feloszlatása 
után csak kántorként maradhatott ott. Több 
településen volt káplán, majd 1967-89-ig 
Hejőkürtön lett plébános. A szerzetesren-
dek visszaállítása után, 1989-ben visszatért 
Kunszentmártonba, vállalva az újjászervezés 
minden nehézségét. A rendház felújításán 
dolgozott: építőanyag után járt, mesterekkel 
tárgyalt. A Szűzanya szeretete és tisztelete 
hatotta át egész munkás életét. Isten gondvi-
selésének hála megérte pappá szentelésének 
60-ik évfordulóját is. Élete utolsó éveiben a 
budapesti rendházban élt.

Keller Ilona Philippa (1910-1984) 
Győrben járt iskolába, majd még szin-

te gyermekként gyenge egészsége miatt egy 
gyermekcsoporttal vonattal Belgiumba küld-
ték. Itt jóságos emberek vették körül, akik 
taníttatták. Az orsolyitákhoz járt iskolába. 
Tanulmányai után tanító lett, Waverben taní-
tott egy zárdában, élete végéig. Többször járt 
itthon, s testvéreivel is jó kapcsolatot tartott, 
többször meglátogatták egymást.

Keller Teréz Ethel-Maria (1925-1984)
Nővéréhez hasonlóan ő is Belgiumba került 

gyermekvonattal, kísérőként. Orsolyita rend-
be lépett, ő is tanítónak tanult. Tanulmányai 
után Kongóba ment misszionáriusnak. 20 
évet töltött el misszióban, ahonnan Belgium-
ba tért vissza. Haláláig itt élt nővérével együtt 
az orsolyita rendben.

Bár a testvérek öten szerzetesi fogadalom-
ban éltek, mégis mindegyikükről elmondható, 
hogy modern, világi felfogásúak voltak, ami 
hozzásegítette őket oktatói, illetve misszioná-
rius tevékenységük eredményes végzéséhez.

Keller György Illés (1915-1985) 
Már bencés gimnáziumi évei alatt hatá-

rozott vágya volt, hogy kármelita és pap le-
hessen, ezért tanulmányai alatt beköltözött 
a győri kármelita zárdába, és onnan járt ki a 
bencés gimnáziumba. Később Keszthelyen ta-
nult, majd Rómában. Lélekben már készült a 
misszióra, így nagy kedvvel tanult nyelveket. 
Rómában szentelték pappá, bátyja, Tarzícius 

Philippa nővér, Juvenál atya és Etel nővér.
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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 8-tól - 11 óráig és 14-től 

- 16 óráig, kedden 8:30-tól - 11:30-ig, szerdán 
8-tól - 11 óráig és 14-től - 16 óráig, csütörtökön 
8:30-tól - 11:30-ig, pénteken 10-től - 13 óráig.

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: hétfőn 10-től - 11 órá-

ig, kedden 9-től - 11 óráig, szerdán 16-tól - 
17 óráig, csütörtökön 9-től - 11 óráig, pénteken 
pedig 10-től - 11 óráig.

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 17 

órakor, valamint vasárnap 11 órától. 

Önkormányzati Hivatal
József Attila utca 2. 
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010
Falugazdász: Szabóné Varga Orsolya - ügy-

félfogadás január 28-án kéthetente szerdánként 
10:15-től 12:15-ig az IKSZT-ben

Családsegítő szolgálat: Nyerges László - ügy-
félfogadás hétfőnként 9-11 óráig az IKSZT-ben

Tündérvár Óvoda 
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola

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

Hulladékudvar
Öttevény, focipálya mellett - nyitva kedd 10-

16, szombat 12:30-16 óráig

Máté az ország legjobb fényezője
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Országos első helyezést ért el a Szakma Ki-
váló Tanulója versenyen a fényezők között a 
kunszigeti Roll Máté.

- Örömmel vettem részt a versenyen, 
amelyre magamtól jelentkeztem - mondta 
Roll Máté, aki a győri Lukács Sándor Mec-
hatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és 
Kollégium tanulójaként vett részt a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyben szakterületén, a 
járműfényezésben.

- A verseny döntőjét áprilisban rendezték 
Kecskeméten, a Mercedes gyárában. Előtte 
Budapesten volt előválogató, ahol írásbeli fel-
adatsort kellett kitölteni - folytatta Máté, aki 
az írásbeli alapján első helyen jutott a döntő-
be. - Kecskeméten összetett gyakorlati felada-
tot kellett megoldanunk: egy sárvédőn kellett 
a hibákat megkeresni, glettelni és alapozni. 
Másnap a hibákat csiszoltuk, színre fújtuk 

és lakkoztuk. A verseny szóbeli vizsgával ért 
véget, amelyen a munkavédelemtől az anyag-
ismereten át a szakma minden kérdését érin-
tettük. Gravírozott üveg emléktárgyat kaptam 
az első díjként, valamint egy pendrive-ot és 
vásárlási utalványt.

Máté egy másik versenyen is képviselte is-
koláját, méghozzá egy Győrben, a Leier City 
Centerben első alkalommal megrendezett 
nemzetközi fényező versenyen. 

- Csapatban dolgoztunk, a feladatunk egy 
sárvédő és egy motorháztető javítása és fé-
nyezése volt. A kétnapos versenyen szlovák és 
cseh résztvevők is voltak. Osztálytársammal 
végül a csehek mögött a második helyen vé-
geztünk - mesélte Máté, akit most, az iskola 
befejezése után a gyakorlati helyén foglalkoz-
tatnak tovább fényezőként. A kiváló verseny-
eredmények is hozzájárulhattak, hogy Máté 
azóta a munkahelye szervezésében Párizsban 
vehetett részt egy szakmai továbbképzésen.
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Újabb sporteszközök 
és felszerelések

- TÓTH RÓBERT -- TÓTH RÓBERT -
Edzőkapukkal, új labdákkal, mezekkel, ci-

pőkkel kezdték meg a Kunsziget SE csapatai a 
felkészülést a következő idényre.

Sikeres TAO-s pályázatnak köszönhetően 
az idei szezonban is jelentős sportfelszerelés 
és sporteszköz beszerzést sikerült egyesüle-
tünknek megvalósítani, melynek keretében 
a felnőtt csapat részére mezgarnitúrákat, ci-
pőket, edző- és meccslabdákat vásároltunk. 
Ezen kívül további edzőkapukkal is bővült 
az egyesület eszköztára: szintén pályázati for-
rásból vásároltunk 2 db 3x2 m-es és 2 db 5x2 
m-es edzőkaput. 

A kapukat nemcsak a felnőtt csapatunk, 
hanem az utánpótlás csapataink is használják 
a mérkőzésekre való felkészülésben. A kapuk 
hazaszállításában nyújtott segítséget ezúton is 
köszönjük az abdai Rábca Agrártechnika Kft -
nek.

Az előző évadhoz hasonlóan az idei sze-
zonra beadott támogatási kérelemben is nagy 
hangsúlyt helyeztünk az utánpótlás nevelésre, 
utánpótlás csapataink sportolási körülmé-
nyeinek javítására. Ennek során az utánpót-
lás csapataink, vagyis mind az U19, mind az 
U14-es, mind pedig az U9-es utánpótlás já-
tékosaink részére melegítőt, sportcipőt, me-
zeket, labdákat sikerült vásárolni a pályázati 
támogatásból. 

Fentieken túlmenően a legkisebbeknek 
tavasztól külön szakedzőt is foglalkoztatunk, 
Pelczéder Zoltán személyében. 

Az U14-es csapat edzője továbbra is dr. 
Csatár Miklós. 

A felnőtt csapatunkat ősztől új edzőt fogja 
irányítani, Novák Péter személyében. Bízunk 
abban, hogy az új szakember sikeresen vezeti 
ki a csapatot a jelenlegi nehéz helyzetéből.

A Kunsziget Sportegyesület nevében ez-
úton köszönjük a támogatást Kunsziget Köz-
ség Önkormányzatának, a SICK Kft -nek, a 
Federal Mogul Kft -nek és a Győri Agroker 
Zrt-nek a pályázatokon elnyert forrásokhoz, 
valamint a megvalósításhoz szükséges önré-
szek biztosításáért.

Foci: 20 ponttal utolsóként zártuk 
a megyei II. osztályú bajnokságot

Mikrobuszt nyert az egyesület
A napokban újabb sikeres pályázatról ka-

pott egyesületünk értesítést. 
A „vidéki gazdaság és lakosság számá-

ra nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2015-től igénybe vehető támogatásokra” be-
adott támogatási kérelmünknek a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal helyt adott, 
melynek keretében egy darab 9 személyes 
mikrobusz beszerzésére nyertünk el 100%-
os támogatást. A mikrobusz beszerzése fo-
lyamatban van, az átadási – azaz a projekt 
megvalósítási – határidő 2015. október 15.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Véget ért a 2014/15-ös bajnoki szezon. A 

nagyok utolsók lettek, U21-es csapatunk a 7. 
helyen végzett.

A tavalyi szezonhoz képest mindenképp 
eredményesebben szerepelt a megyei II. osz-
tályban a csapatunk. A 2013/14-es bajnok-
ságban a mosonmagyaróvári csoportban 
szerepeltünk, és mindössze 4 pontot sikerült 
gyűjtenünk, így utolsóként végeztünk. A júni-
usban zárult bajnokság ismét a megyei II. osz-
tályban játszhatott Kunsziget, ezúttal a győri 
csoportban. Németh Gergely edző irányítása 
alatt húsz pontot szerzett idén a csapatunk, 
ebből 15-öt a tavaszi szezonban - azonban ez 
is csak az utolsó helyre volt elég (a Töltéstava 
jobb gólkülönbsége miatt előzött meg ben-
nünket).

Míg ősszel csak Pért és Töltéstavás sike-
rült legyőznünk, tavasszal komoly skalpokat 
gyűjtött a csapat, főként a márciusi mérkő-
zéseken. Legyőztük a későbbi ezüstérmes 
Győrújbarátot, a későbbi negyedik helyezett 
Tápot, ponttal távoztunk a bajnokságot ötö-
dik helyen záró Abda otthonából, megvertük 
Töltéstavát idegenben is, valamint győzni tud-
tunk Börcsön. 

Fájó viszont a Kóny és a Csikvánd elleni 
döntetlen: ha e két csapat ellen nyerni tud-
tunk volna, akkor a 14. helyen végezhetett 
volna együttesünk.

A védelmünk tavasszal sokkal jobban telje-
sített, mint ősszel: míg az első 15 fordulóban 
51 gólt kaptunk, a tavaszi mérkőzéseken csak 
35-ször vették be a kapunkat. Ősszel 16, ta-
vasszal 22 gólt szereztünk. 

A csapat legeredményesebb játékosa Ko-
lompár Róbert volt 7 góllal, Volner Gábor és 

Molnár Attila 5 gólt szerzett, dr. Csatár Mik-
lós négyet. 

Az eredmény alapján csapatunk kiesett a 
megyei III. osztályba. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy biztosan ott is indul, ugyanis megyei 
II. osztályú utánpótlás bajnokságok átszerve-
zése miatt több csapat nem vállalta a maga-
sabb osztályban szereplést. Kunsziget vállalná 
a megyei II. osztályt, ha felkérnék - mondta 
a Kunszigeti Hírmondónak Németh Péter, a 
labdarúgó szakosztály vezetője. A szövetség 
július végén dönt a megyei bajnokságok cso-
portjainak beosztásairól, ekkor dől el az is, 
hogy csapatunk a megyei II. vagy III. osztály-
ban indulhat-e. Előbbi esetben a fi atalokra az 
eddigieknél is komolyabb szerep hárul, hiszen 
az egy mérkőzésre nevezett játékosok közül 
csupán öt lehet 19 év feletti. 

A döntéstől függetlenül csapatot indítunk 
az U14-es korosztályban is.

U21: jó eredmény a hetedik hely
Az őszi 25 ponthoz 22 pontot gyűjtött ta-

vasszal U21-es csapatunk dr. Csatár Miklós 
irányításával, a 47 pont pedig a tabella 7. he-
lyét hozta az együttesnek. Ahogy ősszel, úgy 
tavasszal is döcögősen indult a bajnokság, ve-
reség vereséget követett, amely sokszor csak a 
balszerencsén múlt. Aztán Abdán nyertek a 
fi atalok 1-0-ra, majd három héttel később re-
kordot jelentő gólzáporral Kónyt is legyőztük 
11-1-re. Meggyőző fölénnyel nyertünk Egye-
den és Kajárpécen is. 

A legtöbbször, 13-szor Stankovics Tamás 
volt eredményes, Nődl Erik 9, Nagy Leven-
te és dr. Csatár Miklós 7, Kopp András és 
Vikidár Márk 6, Szalai Máté és Csala Dávid 4, 
Mészáros Áron, Saru Richárd és Nagy Dániel 
3 találatig jutott a bajnokságban.

U21-es csapatunk Csikvándon 2-1-re nyert, a bajnokságot pedig a 7. helyen zárta. Fotó: B. N.
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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 Önkormányzati 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, Horváth Rajmund.
Készült a  PicArtShow Kft . nyomdájában 

450 példányban. Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tagjai számára az automatikus defi brillátor működését 
Csapó Gábor mutatta be.

Piroska és a farkas című előadás után a Cserefa együtes dallamaira rendeztünk táncházat a gyereknapon.

Az idei majálison bemutatkoztak azok a kunszigeti és környékbeli hölgyek, akik heti rendszerességel 
járnak zumbázni.

Az idei Falu Kupa tekebajnokságot a Suttyók 
csapata nyerte meg kiélezett versenyben előzve meg 

a Lokomótiv és az Öreggolyók csapatait. 

Szalmabábuk fogadják a Kunszigetre látogatókat. 
Az idei Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál 

alkalmából készült kompozíciót a Kunszigeti Pol-
gári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai 

készítették. Fotó: Angyal Mónika


