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Kiváló eredmények
az elmúlt tanévben

Testvértelepülési látogatás
búcsúkor, húsvéttal
- LENDVAI IVÁNNÉ Erdélyi testvérfalunkból barátaink falunk
búcsúünnepére érkeztek. Ekkor nyílt meg a
Kunsziget, Nyárádgálfalva és térsége húsvéti
hagyományait bemutató kiállítás, bemutattuk
a hagyományokról szóló filmeket és a kiadványt.
A húsvéti ünnepkörön túl, melyet közös
pályázattal örökítettünk meg a jelen és az utókor számára, a búcsú ünnepe is fontos volt
testvértelepülésünk számára. A látogatásuk
kiemelkedő eseménye „A nemzeti értékek
és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsí-

Volt oka volt büszkeségre a júniusi évzárón
a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti iskola tanulóinak és pedagógusainak: az iskola diákjai több
térségi és megyei versenyen, és országos megmérettetéseken is részt vettek, kiváló eredményeikkel öregbítették az intézmény és a falu
hírnevét. A Kunszigeti jó tanuló – jó sportoló
díjat a tanév végén egy testvérpár kapta.
RÉSZLETEK A 8-9. OLDALON >>

tésének, megismertetésének, megőrzésének,
gondozásának támogatása” c. pályázat keretében a sikeres „Együtt jövőnkért a múltunk
nyomdokán: Húsvéti ünnepkör értékeinek
kölcsönös feltárása, bemutatása Kunszigeten
és Nyárádgálfalván” című projekt zárása volt.
Ünneppé vált 2016. augusztus 5-e, ezen a
napon a kultúrházban mutattuk be a kiállítás
anyagát „Húsvéti hagyományok Kunszigeten, Nyárádgálfalván és térségében” címmel,
a tárlat ma is látogatható. A projektzárás a
templomban folytatódott, ahol levetítettük a
hagyományokról szóló filmeket.

- BÁBICS NORBERT Remek tavaszi teljesítményének köszönhetően a 8. helyen fejezte be megyei II. osztályú
csapatunk az előző bajnokságot, az U19-es
együttesünk pedig a negyedik helyen végzett.
Elkezdődött az új szezon, öt forduló után első
számú csapatunk a hetedik. A Kunsziget SE
még a megyei kupában is versenyben van.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 15. OLDALON >>

A tabella első fele a
focicsapat célja

További fejlesztéseket lehetővé tevő, bírálatra váró pályázataink
- LENDVAI IVÁNNÉ Öröm számomra, hogy évről-évre nő a kisgyermekek, a családok száma falunkban, mely
újabb feladatotokat határoz meg számunkra.
Ma már az 1-3 éves korú gyermekek számára kevés a férőhely a Manóvár Családi
Napköziben.
Az óvodás korú gyermekek számára a
2014. szeptember 1-jén átadott 75 férőhelyes

Tündérvár Óvoda maximális feltételekkel, 2
és féléves kortól várja a gyermekeket.
A 300 adagos főzőkonyhával is biztosítjuk a
XXI. század elvárásainak megfelelő szolgáltatást. A főzőkonyháról történik a családi napközi, az óvoda, a házi segítségnyújtás (idősek),
a falu lakóinak, az ipari üzemekben dolgozók
ellátása is.
Köszönjük, hogy a főzőkonyha egész nyáron, szünet nélkül biztosítja a szolgáltatást.

Bevezető soraimban utaltam rá, hogy kevés a férőhely a Manóvár Családi Napköziben. Ennek megoldásaként Kunsziget Község
Önkormányzata a képviselő-testület döntése
alapján 2016. március 21-én pályázatot nyújtott be új két csoportszobás (24 férőhelyes)
Tündérkert Bölcsőde építésére.
Pályázatunk elsőként érkezett, hibátlanul a
Magyar Államkincstárhoz. Bírálatra várunk.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON >>
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Testvértelepülési látogatás búcsúkor, húsvéttal

Közösen ünnepeltek a kunszigeti búcsút erdélyi barátainkkal. A csoportkép a hazaindulás előtti percekben készült. Fotó: Horváth Rajmund.
<< FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
A falunkban töltött napok lehetőséget adgondosan készített, sok munkát igénylő film-

A kiállítást dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
néprajzkutató, egyetemi docens, a pályázat
szakértője nyitotta meg. Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt dr. Medgyesy S. Norbert
művelődéstörténész, a Jézuskeresés előénekese.
A több ezer példányban készült kiadvány mindkét település húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó értékeit mutatja be. A
Nyárádgálfalváról és környékének húsvéti értékeiről szóló élménybeszámoló Szalai Béla, a
Települési Értéktár Bizottság Elnökének munkája, a 2016. évi húsvéti ünnepkör kunszigeti
értékeiről szóló írást Szalai Béláné készítette.
A projekt megvalósulását szerkesztő bizottság segítette, tagjai Bábics Norbert, Banga Richárd, Farkas Ferencné, Farkas Liza,
Horváth Rajmund, Karácsony Károly, dr.
Lanczendorfer Zsuzsanna, Lendvai Ivánné,
Szalai Béla, Szalai Béláné, és Tilai Péter voltak.
2016 húsvétjára új kiadásként jelent meg
a „Jézuskeresés Kunszigeten” című kiadvány,
Szalainé Hécz Tünde és Dubi Árpád munkájaként.
Az élő hagyományokról filmek is készültek.
A római katolikus templomban levetítettük a Nyárádgálfalva és a környező települések húsvétját bemutató filmet. Láthattuk
Nyárádgálfalva, Nyárádszentlászló, Szentháromság, Nyomát, Kisadorján, Nagyadorján és
Bede ünnepi készülődését és ünnepét.
Egy másik film párhuzamosan mutatta be
erdélyi testvéreink és a kunszigetiek készülődését, és ünnepét. A Bábics Norbert által,

létrejöttében nagy segítséget jelentettek Horváth Csaba és Horváth Rajmund videó-, valamint Szücs Norbert drónfelvételei.
A filmek megtekintésére zsúfolásig telt a
templom. A nagy érdeklődésre való tekintettel a filmet még több alkalommal levetítjük a
közeljövőben. Az időpontokról meghívót küldünk Önöknek.
A filmvetítéseket a plébánia udvarán a Bekecs Néptáncegyüttes műsora és beszélgetés
követte. Másnap vendégeinkkel és a fogadó
családokkal Zircen az apátságot látogattuk
meg, ahol főapát úr köszöntött bennünket.
A látogatóközpont és a természettudományi
múzeum megtekintése után utunkat Veszprémbe folytattuk, az állatkert és az évszázados
veszprémi városközpont csodálattal töltött el
mindannyiunkat.

tak községünk és a térség megismerésére is.
Augusztus 8-án, vasárnap, a búcsúi ünnepi
szentmisén közösen ünnepeltük Szent Lőrinc,
falu védőszentjének ünnepét, melyet Gáspár
István református lelkész, Győri Imre aranymisés atya és Winkler Zsolt plébános gondolatai emeltek méltó rangra.
Belepillanthattak vendégeink a búcsúi
forgatagba, a családok készülődésébe. Az
este folyamán ismét láthattuk a Bekecs
Néptáncegyüttes műsorát, hallhattuk Karácsony Károly polgármester ünnepi gondolatait, falunknak átadott ajándékát tisztelettel
köszöntem meg.
Köszönöm mindazoknak, akik segítették,
hogy a testvérfalui találkozó nagyszerű élményt nyújthatott vendégeinknek, falunknak
és a fogadó családoknak.

A Bekecs néptáncegyüttes és a szentháromsági fiatalok táncát kétszer is láthattuk. Fotó: Bábics Norbert.
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Szüreti nap kamramustrával és sok muzsikával
- BÁBICS NORBERT A hagyományos szüreti napi rendezvényeket
idén szeptember 24-én rendezzük meg Kunsziget a kultúrházban és a Kossuth téren.

A közönség által legjobbnak ítélt lekvárokat
és savanyúságokat díjazzuk.
A szüreti napi program 15 órakor a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának műsorával kezdődik, aztán a Húsvét Kunszigeten,
Nyárádgálfalván és térségében című filmet vetítjük le, ugyancsak a kultúrházban. Kiss Klaudia énekes műsora következik, majd jó idő

Szeptember 17., szombat
Szeptember 23., péntek
17:00 Krisztus követői Kunszigetről - Tükörcserepek Tóth János karmelita szerzetes életéből (Helyszín: Szent Lőrinc templom)

Szeptember 24., szombat
Szüreti nap

Szeptember 26., hétfő
15:00 Nyugdíjas klub - időskori betegápolás
(Helyszín: kultúrház)

Szeptember 28., szerda
esetén a Kossuth téren, a bolt előtt folytatódik
a program a lekvárok és savanyúságok kóstolásával. Fél hattól a Dunaszegi Színjátszókör
lép fel az általa korábban bemutatott zenés
darabok részleteivel, majd a Kamramustra eredményhirdetése következik. A nyúli
mazsorettcsoport a nap utolsó fellépője, a műsoruk után közösen meggyújtjuk a Szent Mihály napi tüzet.
(Rossz idő esetén a térre tervezett programok is a kultúrházban, illetve az udvaron felállított sátorban lesznek.)
A programokra mindenki szeretettel várunk.

Európai Mobilitási Hét mikrotérségi vetélkedővel
A tavalyi évhez hasonlóan idén is a három település, Kunsziget, Dunaszeg és Dunaszentpál
közösen rendezi meg a mikrotérségi vetélkedőt. A rajtok ugyanúgy mindenkinek a saját
településén lesznek (Kunszigeten a kultúrház
elől), a cél pedig idén is a Csiszlói-tó.
Az Európai Mobilitási Hét vetélkedőjét
szeptember 17-én, szombaton rendezzük.
Mindhárom településen feladat vár a résztve-

Programajánló
Európai Mobilitási Hét - vetélkedő

A szüret általában nem csupán a szőlőre
érthető, hanem minden zöldségre, gyümölcsre is. A leszüretelt terményeket aztán a gondos kezek elteszik későbbre, a gyümölcsöket
lekvárként, a zöldségeket savanyúságnak. E
két kategóriában rendezünk versenyt az idei
szüreti napon.

A Kamramustrára nevezni egy üveg
lekvárral vagy savanyúsággal lehet
szeptember 24-én, szombaton 14 és
15 óra között a könyvtárban.

AKTUÁLIS - 3. OLDAL

vőkre, a térkép segítségével meg kell keresni
Edgardot, az Európai Mobilitási Hét figuráját
10-10 eldugott helyen mindhárom településen. A résztvevők között ajándékokat is kisorsolnak a rendezők. A programra kerékpárral,
görkorival, gördeszkával vagy akár futva várják a résztvevőket. Előregisztráció és további
részletek a www.facebook.com/EMHDKOH/
oldalon.

9:00-11:00 Eboltás a tűzoltó szertárnál
16:00-18:00 Véradás a kultúrházban

Október 5. szerda
14:00-16:00 Eboltás a tűzoltó szertárnál

Október 8., szombat
18:30 A Téti fúvószenekar koncertje a templomban

Október 15., szombat
Iskolai kirándulás a Bakonyban

Október 16., vasárnap
11:00 Családi mise a templomban

Október 18., kedd
8:00-9:35 Nyílt tanítási órák az iskolában

Október 19., szerda
8:00-9:35 Nyílt tanítási órák az iskolában
09:30 Mátyás király - mesejáték az óvodásoknak
16:00 Fogadóóra az iskolában

Október 21., péntek
16:00 Október 23-i megemlékezés a kultúrházban

Október 31., hétfő
17:00 Hősök napi mise, megemlékezés a koszorúzás a templomban

Változott a miserend
Mint minden évben, szeptember 1-jétől ezúttal is meváltozott a vasárnapi szentmisék kezdési időpontja a kunszigeti Szent Lőrinc vértanú
tamplomban: 9:30-kor kezdődnek már a szentmisék.

Újabb mérföldkőhöz érkeztünk: építési telkek eladók
- LENDVAI IVÁNNÉ A mindenkori vezetés, a lakosság összefogása, felelős gondolkodása, gazdálkodása,
valamint a lehetőségek gyors felmérése és
megvalósítása érdekében végzett tevékenység
biztosította és biztosítja napjainkban is azokat
a mérföldköveket, amelyek meghatározzák falunk életét, biztosítják további fejlődését.
Az önkormányzati rendszer bevezetése
óta, 1990-től a zöldmezős beruházásokkal
munkahelyeket teremtettünk - melyek száma
napjainkra 1400-ra nőtt -, ezzel párhuzamosan folyamatosan kiépítettük és fejlesztettük a
szolgáltatásokat.
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában nyolc

évfolyamon zajlik az oktató-nevelő munka, 75
férőhellyel működik a Tündérvár Óvoda, létrehoztuk és működtetjük a Manóvár Családi
Napközit, az egészségügyi alapellátást, a szociális szolgáltatásokat, a sport- és szabadidős
létesítményeket, 300 adagos főzőkonyha és
étterem üzemel a faluban. Az épített örökség
védelme, felújítása ugyancsak jelentős része a
munkánknak.
A település komplex fejlesztésében jelentős
a fiatal családok támogatása, a letelepedési támogatás és az ösztöndíjrendszer, mely közel
húsz éve támogatja a fiatalokat.
Célunk, hogy a faluba fiatalok költözzenek, segítsük a vállalkozóka, növekedjen a
munkahelyek száma, valamint biztosítsuk a
szolgáltatásokat, óvjuk a természeti és épített

örökséget, tovább feltárjuk és megvalósítsuk a
turisztikai fejlesztéseket. A fentiek megvalósításához lehetőségeket kerestünk. Egyik legfontosabb mérföldkőhöz érkeztünk.

Falunk dél-nyugati területén az
önkormányzat tulajdonába jelentős
számú építési telek került, melyek
meghatározzák falunk jövőjét.
A telkek értékesítését az önkormányzat
megkezdte, az összközműves telkek egyenként bruttó 4,7 millió forintos áron vásárolhatók meg.
Érdeklődni Lendvai Ivánné polgármesternél lehet a 06-30/226-97-30-as telefonszámon.
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Községgazdálkodási telephely épül a Fő utcán

<< FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Sikeres pályázat esetén az óvoda folytatásaként az Emlékpark helyén épül meg, már
kiviteli tervekkel is rendelkező Tündérkert
Bölcsőde.

Kerékpárút
Az Öttevény és Kunsziget közötti kerékpárút építésére konzorciumi szerződést írt alá
Öttevény és Kunsziget Község Önkormányzata, a pályázat bírálatra vár.

Iskolaépület felújítása

Tervezés alatt álló fejlesztések

Fontos az iskolaépület felújítása is. Megoldásként az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása” című pályázati felhívásra,
önkormányzatunk, mint az épület tulajdonosa nyújtotta be pályázatát a „Kunszigeti Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola energetikai
felújítása” címmel. A projekt az épület külső hőszigetelését (az Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján), akadálymentesítését,
azbesztmentesítését és fűtéskorszerűsítését
foglalja magában. Hozzá kapcsolódik az iskolaudvar korszerűsítése, felújítása (pályázaton
kívül). Köszönöm azoknak, akik önzetlen,
gyors munkájukkal segítették pályázatunk
beadását.

Lehetőség szerint pályázati forrásból tervezzük továbbá a temető kapujának, kerítésének, járdájának és a ravatalozónak a felújítását. Megkezdődött a Szent Antal kápolna
oltárának restaurálásának, valamint a kápolna
kerítésének felújításának tervezése is. Szintén
tervezési fázisban van a „Gyermekekért 2006”
játszótér kerítésének felújítása és egy turisztikai szálláshely kialakítása.

Községgazdálkodási telephely
Önkormányzatunk 2016. évi költségvetése
terhére a közeljövőben megépíti a községgazdálkodási telephelyet. Jogerős építési engedély, közbeszerzési eljárás lefolytatása után

2016 augusztusának végén kezdődött a kivitelezés a Fő u. 24. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanon.
A telephely öt garázsból, szociális helyiségekből, műhelyből és raktárhelyiségből
áll majd. Ezekben a garázsokban a községi
mikrobuszok, az önkormányzati tulajdonú
traktor, fűnyírók és egyéb eszközök kerülnek
elhelyezésre.

Utak, járdák karbantartása
Az aszfaltozott utak védelme, állagmegóvása érdekében a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő útjain a padkák
murvázásáról döntött.
A Bolgányi-hídra vezető úton szükségessé
vált az útszél magassága miatt a padka nyesése, az aszfalt állagvédelme érdekében, melyet
a padka murvázása követ. A kivitelezés megkezdődött.
A Széchenyi utca jobb és bal oldalán a járdák felújítása 2016 őszén történik.

Ebösszeírás lesz november végéig Kunszigeten
- DR. SZIGETHY BALÁZS November 30-ig önbevallásos ebösszeírás
lesz Kunszigeten.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Dunaszegi Közös Önkormányzati
Hivatal a fenntartó települési önkormányzatok
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Dunaszeg,
Dunaszentpál és Kunsziget községek közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2016.
november 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást
végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó
kötelessége. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.
A formanyomtatvány beszerezhető a
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető a hivatal honlapjáról (www.dkoh.hu).
Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt
kötelesek teljes körűen kitölteni és az ebösszeírási
időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2016. novem-

ber 30-ig a Dunaszegi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz a kirendeltségeken történő személyes leadással vagy postai úton visszajuttatni
(9184 Kunsziget, József Attila utca 2.).
Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos
és ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Hivatal ellenőrzi.
Felhívom továbbá a figyelmüket, hogy az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság
legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján 30 ezer forint.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az
ebtulajdonosok és ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező
változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Eboltás
Az ebek veszettség elleni kötelező oltására
2016. szeptember 28-án (szerdán) 9–11 óráig és
október 5-én (szerdán) 14–16 óráig Kunszigeten
a Tűzoltószertár előtti téren kerül sor. A 81/2002.
(IX. 4.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése előírja az ebek évenkénti veszettség elleni oltását és
ezzel egyidejűleg a féreghajtó szerrel való kezelést is. Az oltás díja: ebenként 3.500 Ft, ez a díj
tartalmazza a védőoltás árát, illetve a féreghajtó
tablettát, mely 10 kg-onként 1 db. Az ár egységes,
független a kutya súlyától. A féregtelenítő tabletta
és az oltás díját a helyszínen kell fizetni. Az oltást
dr. Boros István állatorvos végzi (tel: 06-30/2513184). Kérjük az ebek oltási lapját szíveskedjenek
magukkal hozni! Az ebeket érintő mindenféle
változást (vétel, eladás, elhullás) az ebtartó köteles bejelenteni az önkormányzatnál. Minden 3
hónapnál idősebb eb veszettség elleni oltása kötelező. Aki oltási kötelezettségének nem tesz eleget,
szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,
melynek összege 150.000 Ft-ig terjedhet.
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10 dolog, ami bosszúságot okozhat Kunszigeten
- DR. SZIGETHY BALÁZS Sajnos az utóbbi időben Kunszigeten is elszaporodtak a hatósági intézkedéseket szükségessé
tevő szabályszegések, jogsértések, a közösségi
együttélést hátrányosan érintő cselekmények.
Az önkormányzati hivatal munkatársai elsősorban a békés úton történő rendezésre törekszenek, ám gyakran tapasztaljuk, hogy még a
felszólítás hatására sem történik érdemi változás. Rossz hozzáállás ez, hiszen ezt követően
már a legnagyobb jóindulattal sem tudjuk azt
feltételezni, hogy a jogsértő magatartás tévedés vagy a véletlenek összjátékának műve, így
kénytelenek vagyunk a szükséges hatósági intézkedéseket megtenni, ami már jellemzően
közigazgatási bírság kiszabásával is együtt jár.
Ezt elkerülendő felhívjuk a figyelmet az alábbi
problémás területekre:

Ingatlanok és közterületek gondozása
A nyári időszakban jelentős problémát okoznak a gondozatlan, gyomos, gazos ingatlanok,
kertek. A képviselőtestület önkormányzati rendeletben határozta meg az ingatlanok és közterületek tisztántartásának szabályait, amelynek
értelmében mindenkinek kötelessége, hogy az
ingatlanterületét, valamint az ingatlan előtti közterületet gyommentesen tartsa, a füvet lenyírja,
a vízelvezető árkokat gondozza, a járdára belógó
faágakat visszavágja, télen pedig a járdaszakaszokról a havat eltakarítsa, a síkosság-mentesítést elvégezze.

Parlagfű-mentesítés
Az előző problémakörhöz kapcsolódó, ám
nem önkormányzati rendeletben, hanem országosan szabályozott a parlagfű irtására vonatkozó
kötelezettség. Az idei évben már nagyobb odafigyelést tapasztaltunk a lakosság részéről, a bejelentések száma csökkent, ugyanakkor mindenképpen tudatosítanunk kell, hogy a belterületi
ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttsége esetén nincs mérlegelési jogkörünk, amennyiben
a helyszíni szemle során bebizonyosodik, hogy
a területen parlagfű található, akkor kényszerkaszálás elrendelése és növényvédelmi bírság
kiszabása következik, amelynek jogszabályban
előírt mértéke meglehetősen magas.

Csapadékvíz elvezető és szikkasztó
árkok betemetése
Újabban gyakori probléma, hogy a jelentős
európai uniós támogatással kialakított csapadékvíz-elvezető rendszer részét képező közterületi árkokat a lakosok például a nagyobb gépjárműbeálló kialakítása érdekében betemetik vagy
szakszerűtlenül hidalják át. Probléma az is, hogy
az árkokban a fűnyírást nem végzik el, vagy a
nyesedéket az árokba öntik, így azok nem tudják
ellátni a funkciójukat. Nagyobb esőzések esetén
így is előfordul, hogy egyes árkok megtelnek, hiszen nem extrém terhelésre méretezték őket, de
sajnos tovább tetőzi a problémát a fentebb vázolt
felelőtlen hozzáállás. Külön felhívjuk a figyelmet
arra, hogy az árkok betemetése, gondozásuk elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után.

A rongálás nyomai a játszótéren.

Szemes gabona vetése belterületen

Kóbor kutyák

Egyre kisebb számban, de még mindig találhatók beépítésre szánt, de egyelőre üresen álló
telkek a település belterületén. A tulajdonosok
sok esetben úgy hasznosítják ezeket az ingatlanokat, hogy azokba veteményeznek. Nincs is
probléma egy kis konyhakerttel, néhány gyümölcsfával, azonban az épületek közé a szemes
gabona vetése jelentős kockázatot rejt magában
tűzbiztonsági szempontból. Nem is csoda, ha
súrlódások támadnak a lakóépületek tulajdonosai és a telkükön ilyen formában gazdálkodni
vágyók között.

Sokszor visszatérő téma, hogy elképesztő
módon megszaporodtak a kóbor ebekkel kapcsolatos problémák, bejelentések. A kutyáját
mindenki köteles a saját ingatlanán tartani és
az állat szökését megakadályozni. Közterületen
kutya csak a gazdája felügyeletével és kizárólag
pórázon vezethető. Nem tekinthető elfogadható
kifogásnak, hogy az állat megijedt, más kutya
felhergelte és ezért szökött meg. Gondoljunk
csak bele, hogy mennyi veszélyt jelenthetnek
ezek az állatok például a gyerekekre, de akár
más közlekedőkre is, nem beszélve azokról a
helyzetekről, amikor balesetveszélyt idéznek
elő. Az állatért pedig a gazdája felelős, ahogy az
állat által elkövetett károkozásért is. Külön fel
kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy mindenki
köteles a kutyáját oltatni, transzponderrel (chip)
ellátni, valamint gondoskodni az önkormányzati ebnyilvántartásba történő bejelentésről.

Hulladék elhelyezése
Nem tudjuk, hogy mi késztet valakit arra,
hogy a szomszédos Öttevényen található hulladékudvar helyett a saját utcája végére, jelenleg
használaton kívüli vagy kevésbé használt területekre hordja ki a szemetet. Találtunk már építési
törmeléket, háztartási berendezést, autógumit
- zsákokban, elszórtan, szinte mindent minden
formában. Sajnálatos, hogy valaki hulladékgyűjtőnek nézi a település egyes területeit, mindenesetre ezentúl sem fogunk kesztyűs kézzel bánni
a szemetelőkkel és megtesszük a szabálysértési
feljelentést.

Tűzgyújtás, kerti hulladék égetés
Hulladék elégetése tilos. Legalábbis ez az
alapeset a hatályos országos joganyagok alapján.
Felmentést az önkormányzat rendelete adhat,
ahogy ad is és meghatározza, hogy mely időszakok azok, amikor a kerti hulladék szabályosan
elégethető. Nem győzzük azonban eléggé hangsúlyozni, hogy a kerti hulladék nem műanyagpalack, nem megunt ruhanemű, nem vezeték,
hanem tisztán száraz zöldhulladék, méghozzá
olyan zöldhulladék, amely komposztálással nem
volt kezelhető.

Állattartás
Általánosságban elmondható, hogy a haszonállatok tartása országosan szabályozott, így
a helyi sajátosságok nem feltétlenül érvényesülnek. Mint mindennél, itt is fontos azonban,
hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a közösségi
együttélés írott vagy íratlan szabályaira, legyünk
figyelemmel arra, hogy másokat ne zavarjunk
saját területe használatában, hiszen ez birtokvédelmi eljárást vonhat maga után. Mindez igaz a
haszonállatok tartásán túl a kedvtelésből tartott
állatokra is.

Csendháborítás
Szintén a közösségi együttélés egyik alapszabályára hívnánk fel a figyelmet. Örömteli lenne, ha a kulturált viselkedésnek köszönhetően
megszűnnének azok a bejelentések, amelyek a
szomszédok hangos zaklatására, az éjszakai kutyaidomításra, ittas állapotban való zajongásra
vonatkoznak. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk,
hogy ezek egyike sem az önkormányzati hivatal,
hanem a rendőrség feladatkörébe tartozik.

Rongálás
Végül, de nem utolsó sorban szót kell ejtenünk a sajnálatos egyre gyakoribb rongálásokról. Valószínűtlen, hogy csak azért átjönne a
szomszédos településekről valaki, hogy Kunszigeten rúghassa szét a játszóteret, vagy itt tördelje
szét a frissen ültetett fákat a Duna-parton, így
sajnos feltételezhető, hogy ezeket az egyre szaporodó rongálásokat helyi lakosok követik el.
Tekintettel arra, hogy a rongálás minden esetben rendőrségi eljárást von maga után, így érdemes fokozott figyelmet fordítani a fiatalokra
és már kisgyermekkortól kezdve tudatosítani az
értékek megbecsülésének fontosságát.

A problémás esetekkel kapcsolatos bejelentéseiket, észrevételeiket továbbra is az
önkormányzati hivatalban ügyfélfogadási
időben vagy a jegyzo@dunaszeg.hu e-mail
címen fogadjuk.
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Egy közös projekt személyes ajándékai,

- DR. LANCZENDORFER ZSUZSANNA Húsvét előtt felkérést kaptam a Kunszigeti
Község Önkormányzatától, pontosabban Polgármester Asszonyától Lendvai Ivánnétól, Marikától, hogy legyek szakértője (tréfásan, ahogy neveztek a húsvéti locsolás miatt „szagértője”) „A
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG- 2015 pályázatnak. Bevallom
korábban már elvállalt, számos teendőm miatt
nem annyira örültem a megtisztelő felkérésnek.
Timaffy Laci bácsival és Jáki Sándor Teodóz
atyával való bensőséges kapcsolatom, valamint
a falu hagyományőrzésének tisztelete segítette a
döntésemet, és igent mondtam. Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy miért nyerte el Kunsziget ezt a pályázatot, ezt a nemes feladatot. Jáki
Atya invitálására a kunszigeti Jézuskeresésnek
én is részese voltam többször, tisztelem a falu
vezetésének és lakóinak a tradicionális egyházi szokáshoz való viszonyulását. Tudtam azt is,
hogy a falu húsvéti helyi szokása nem véletlen
került fel 2015-ben a Megyei Értéktárba, a szellemi értékek és kincsek közé. Gyakran emlegetem pozitív példaként Kunszigetet a húsvétról
szóló előadásaim során is. Azt kevesebben tudják ma már, hogy nemcsak a meghitt Jézuskeresés szokása, hanem Kunsziget falucsúfolója is
kapcsolódik a húsvéti ünnepkörhöz, pontosan
a húsvétvasárnapi ételszenteléshez. Más falukkal kapcsolatban vaskosabb, bántóbb rátótiádák
vannak általában, de Kunsziget büszke lehet arra
is, hogy a falucsúfolója is szakrális emléket, szokást őriz. Balázs Líviával közösen gyűjtött Ósdi
állatosdi könyvünkben így szerepel ez a történet:
„Ürgés kunszigetiek .
A kunszigetiek állítólag azért kapták ezt a
jelzőt, mert amikor még nem volt templomuk,
Öttevényre vitték a húsvéti sonkát szenteltetni.
Egy alkalommal az egyik gyerek útközben fogott
egy ürgét, s a szentelnivaló közé dugta a kosárba.

Hanem az ürge addig küszködött a kijutással,
amíg egyszer csak hopp, kiugrott a kosárból –
épp a hússzentelés közepén. Volt nagy riadalom
a templomban. Azóta nagyokat hallgatnak a
kunszigetiek, amikor az ürgét emlegetik nekik.”
A húsvéti ünnepkör értékeinek kölcsönös feltárása és bemutatása projekt másik testvértelepülése Nyárádgálfalva és térsége volt. Többször kutattam Erdélyben, de Nyárád mentén még nem
voltam. Meghatott, ahogy az itteni és a határon
túli falvak lakói elbeszéléseiből kiderült, milyen
bensőséges baráti, családi kapcsolatok alakultak
ki 1990 óta. Csak kapkodtam a fejem a nyomáti,
szentháromsági, nyárádszentszentlászlói barátok, közös szép emlékek felidézése, emlegetése
során. Az ott töltött pár nap rávilágított arra,
hogy Nyárádgálfalván nagyon sok szép húsvéti
rítus, szokás él még ma is.
Azon gondolkodtam, hogy a magyar identitás, a húsvét szép megünneplése, és a megható
emberi kapcsolatokon kívül, van e még valami
közös a falvak között?
Mindkét község zászlajában vár és víz látható. Tudjuk, a Duna Kunsziget határában a
„tündérek várát” rejti, amit már a szájhagyomány, a szép mondák, a mesék is megőriztek. A
nyárádgálfalvai zászlón ábrázolt vár pedig a híres Szentiváni (Szentiványi, ahogy ott mondják)
család „várára” kúriájára emlékeztet. Mindegyik
falu vízhez kötődik. Kunsziget mellett folyik a
„Kisduna”, ahol a szájhagyomány szerint tündérek éltek, mint Erdélyben, Tündérországban.
Nyárádgálfalvát Nyárád vize öleli át, amelyről
több népdalváltozatot is hallottam. A legkedvesebb ezek közül nekem az volt, amelyet húsvétkor egy helyi kislány ajkáról hallottam: „Zavaros
a Nyárád vize nem tiszta/ Rávezetem fakó lovam, megissza”.
Egy másik variáns így szól: „Zavaros a Nyárád
nem akar megszállni/ Haragszik a rózsám/ Nem
akar szólani/ Majd megszáll a Nyárád/ S a lovam
megissza/ Ha megbékélsz rózsám/ hozzám gyere vissza”. Szalai Bélánétól, Tusitól megtudtam,

hogy nemcsak a falu lakóinak kedves ez a népdal, hanem Jókai feleségének, Laborfalvy Rózának is ez volt a kedvenc dala.
A falu híres szülöttje Szentiváni Mihály versét
is szerette és megénekelte a nép. Folklorizálódott,
mint például kortársainak, Kisfaludynak, Petőfinek versei is. Így például a Nyárádmelléki
címmel írt „Bekecs alatt Nyárád tere…” kezdetű verse. A vers szövege Fazakas Tünde egykori nyárádgálfalvi igazgatónő tanulmányában is
szerepel, ahol megemlékezik Szentiváni Mihály
költőről és politikusról. Azt is megtudtam, hogy
a kunszigetiekhez is kötődik ezzel kapcsolatosan
egy szép emlék. „Néhai Náznán Ildikó tanárnő
– akinek, mint hallottam gyönyörű hangja volt –
a nyárádgálfalvi iskolásokat tanította erre a szép
dalra és kórustalálkozón Nyárádszeredán sok
százan énekelték közösen. Utolsó sorait erőteljesen, kihangsúlyozva énekelte akkor a tömeg:
„Jobb idő fog virradni Rád”. Szentiváni Mihály egy másik verse pedig bekerült a KacsóhPongrácz féle dalműbe, a János vitézbe. Jancsi
belépőjeként csendül fel A napszámos című
verséből: „Én vagyok a bojtárgyerek / Napszám
után éldegélek /Napsütött víz az italom /Kopasz
föld a derekalom”.
A közös projekt, kutatás értékes hozadéka,
az itt látható fotókiállítás, a kiadvány, a filmek
és nem utolsó sorban, a megtapasztalt vendégszeretet. Néprajzosként is köszönöm, hogy
megismerhettem a még élő húsvéti hagyományokat Nyárádgálfalván, Nyárádszentlászlón,
Szentháromságon megélhettem más felekezetűek, például a „magyar vallásként” emlegetett
unitárius testvérek szakrális húsvéti ünneplését,
az ekkor készített ételeket: a „rántottás bárányt”
– ami miatt gyónnom is kellett itthon katolikus
lévén – a „törtfuszulyt”, a „kőttes lapotyát”, a
„szalonnás rántottát”. Megnézhettem Léta Zsolt
unitárius lelkész segedelmével a csodálatos
szentlászlói templomot, kipróbálhattam akusztikáját. Megríhattam az Agnus Dei néma földi
áldozatát, a bárányvágást a Kilyén család jóvoltából. Fotózhattam a világi szokásokat: a „juhbefejést”, a fenyőcsúcs-ág díszítését, a „virágozást”,
a húsvéti tojásfestést. Láthattam a piros és fehér
szegfű felvarrását az „öntöző legények” zakójára,
hallhattam a „vőfélytől” a szép archaikus öntőző verset. Köszönöm, hogy megtapasztalhattam
a forrástisztításhoz vezető szekér rázkódásának élményét, láthattam a szokás résztvevőit: a
„hamubucskást”, a „kokóst”, és megismerhettem az ott élő gyerekeket, pedagógusokat (Tamás Csilla tanítónőt). Megnézhettem a székely viseletbe öltözött, szépen éneklő fiatalok
nyárádmenti táncát, ünneplését. Köszönet a fogadóknak, és köszönet, – bár korábban mást értettem a rocki név alatt, – hogy az igazi Rockyt is
megismerhettem, megszerethettem. Köszönet a
falu vezetőinek, Karácsony Károly polgármester
úrnak, Szalay Győző alpolgármester úrnak, Tóth
Ferenc jegyzőnek, és Márton Ferencnek, az ott
élő családoknak (Dósa, Cseh, Kilyén, Szilágyi)
segítségét, szeretetteljes fogadtatását, kalauzolását. Köszönöm Csécs Albertnek, Fekete Karcsi
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tapasztalatai
bácsinak, Edit néninek, Fekete Lórándnak elbeszéléseit, értékes néprajzi adatait. Köszönöm,
hogy a Szilágyi családnál sütött, majd ajándékba
kapott krumplis kovászos kenyérrel szebbé tehettem az Apácán élő evangélikus testvéreink
húsvéti úrvacsoráját. Köszönöm, hogy a Pásztortűz panzió hajlékában megszállhattunk, pihenhettük ki az erdélyi pálinkás vendégszeretet.

Remélem erdélyi testvéreink is épültek a
helyi pedagógusok, gyerekek, valamint a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub húsvéti készülődésével, programjaival. Bízom abban, hogy az itt
élő húsvéti (húsvéti ház, hímes tojás, írókázás,
locsolóversek) gyerekek szerepléseivel töltődtek
ők is, és ízlett a kisalföldi „csiripiszli” is. Bizonyára számukra is érdekes volt a kunszigeti Tóth
család és Keller Alajosné Ilus néni emlékezése
a régi kisalföldi ünnepekről. Remélem meghittebbé tették húsvéti ünnepüket az itt élő egyházi
rítusok (passióéneklés, oltárfosztás, keresztútjárás, feltámadási körmenet, új tűz gyújtás, Jézuskeresés) – Medgyesy Schmikli Norbert előénekes és Winkler Zsolt plébános úr szolgálatának
köszönhetően – és szakrális élményt nyújtott
Győrben a torinói lepel másolatának megtekintése, és örömmel vettek részt Győrújbaráton
a helyi viseletbe öltözött Csobolyó tánccsoport
locsolkodásán.
Köszönöm, hogy megismerhettem jobban
Kunszigetet, hagyományait, az itt élő embereket!
Végezetül egy helyi, szigetközi népdalcsokorral, Kunsziget falucsúfolóját is tartalmazó könyvemmel és egy CD-vel, – melyen helyi népdalokat is énekelek – szeretném kifejezni hálámat
a szigetközi településnek. Erdélyi magyar testvéreinknek pedig egy kisalföldi búzából készített
szív koszorúval és helyi borral köszönöm meg a
sok élményt, szeretetet.
Elhangzott 2016. augusztus 4-én Egy közös projekt személyes ajándékai, tapasztalatai címmel a
Húsvéti ünnepkör értékeinek kölcsönös feltárása,
bemutatása Kunszigeten és Nyárádgálfalván című
kiállítás megnyitóján Kunszigeten.
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Húsvéti értékek Nyárádgálfalván és Kunszigeten
- LENDVAI IVÁNNÉ Sikeres pályázatunknak köszönhetően erdélyi testvértelepülésünkkel közösen felmértük
és bemutattuk a húsvéti hagyományainkat.
Kunsziget Község Önkormányzata a Földművelésügyi Minisztérium a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására” közzétett felhívására pályázatot nyújtott be. Sikereként lehetőséget kapott falunk, hogy fokozottan ráirányítsa a figyelmet értékeinkre, bemutassa,
rögzítse, hogyan élnek a húsvéti ünnepkörhöz
kapcsolódó hagyományok 2016-ban
Munkánk alapjául szolgált a legfontosabb,
hogy léteznek értékeink. Köszönjük. Elhívatott néprajzgyűjtőknek, kutatóknak, hívő embereknek, falunk lakosságának, zarándokoknak, hogy voltak, és vannak akiknek fontos
volt, napjainkban is fontos, értékeink bemutatása, őrzése. És nem csak a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan.
A pályázat lehetőséget adott arra is, hogy
szorosabbra fonjuk az összetartozás szálait
Erdélyben lévő testvértelepülésünkkel.
Őseink léptein járunk.
Értékeik, értékeinkké váltak, örökségünk
meghatározza napjainkat, létünket.
A pályázat alkalmat adott arra, hogy az európai hírű Jézuskeresés, Győr-Moson-Sopron
Megye Hungarikumaként, megkülönböztetett figyelmet kapjon, előkészítse az országos
hungarikummá válást.
Azonban mindannyian tudjuk, hogy a húsvéti ünnepkörnek számos értéke van, melyből
néhányat említenék, pl.: virágvasárnap, barkaszentelés, nagycsütörtök-péntek, húsvéti
feltámadási körmenet, víz – és tűzszentelés…
Községünk nagyrészt szakrális, kisebb
mértékben kulturális és gasztronómiai hagyományokkal
rendelkezik.
Erdélyben,
Nyárádgálfalván és környékén a természethez, a mindennapi munkához, megélhetéshez
kapcsolódnak az értékek, nem kisebbítve a római katolikus, unitárius, református és evangélikus egyházhoz kötődő értékeket.
A pályázat keretében 2016 húsvétján delegációk keresték fel a két községet, hogy kölcsönösen átéljék és megfigyeljék az értékeit,
keresték a hasonlóságot, a gyökereket.
A kunszigeti delegáció vezetője Szalai
Béla, a Települési Értéktár Bizottság elnöke
volt, tagjai Banga Richárd, Tilai Péter, Bábics
Norbert voltak. Köszönjük dr. Lanczendorfer
Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens
segítségét, aki szakértőként szintén tagja volt
a kunszigeti delegációnak.
Az Erdélyből érkező delegáció tagjai Gáspár Ildikó iskolaigazgató, Havadtői Ildikó,
Németh Zsolt és Kolozsvári Zoltán voltak.
Óriási élmény volt, hogy a két delegáció a Királyhágón találkozott utazásuk során.

Élményeinkről, értékekről kiadvány, film,
kiállítás készült.
Mit adott a községeknek, közösségeknek a
sikeres pályázat?
Megtisztelő lehetőséget, a múlt értékeinek
őrzését, erősítését a jelen és a jövő számára,
rengeteg munkát, folyamatos, körültekintő
egyeztetéseket, melyek éjszakába nyúltak.
Nem kis dolog és felelősség a húszórányi
videófelvételből, több mint háromezer fényképből azt a néhányat kiválasztani, mely idézi
múltunkat, jelenünket és megőrzi az utókornak, 2016 húsvétjának segítségével.
A Húsvét Kunszigeten, Nyárádgálfalván és
térségében című kiadvány bemutatja a közösségek értékeit. Az élménybeszámolót Szalai
Bélának, a 2016-os húsvét eseményeiről szóló
írást Szalai Bélánénak köszönöm.
Köszönöm a szerkesztő bizottság munkáját, akik részt vettek a kiadvány, a kiállítás
anyagának összeállításában: Bábics Norbert,
Banga Richárd, Farkas Ferencné, Farkas Liza,
Horváth Rajmund, Karácsony Károly, dr.
Lanczendorfer Zsuzsanna, Lendvai Ivánné,
Szalai Béla, Szalai Béláné, Tilai Péter.
Új formában jelent meg a „Jézuskeresés
Kunszigeten” című kiadvány, melyet Szalainé
Hécz Tündének és Dubi Árpádnak köszönök.
Kiemelkedő alkotás, a két település értékeiről szóló film készült Bábics Norbert nagyszerű munkájával. A fotók és videók készítői
Bábics Norbert, Banga Richárd, Csapó Márk,
Horváth Csaba, Horváth Rajmund, Laczkó
Gergely, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna,
Szalai Béla, Tóthné Szalai Veronika voltak, a
drónfelvételeket Szücs Norbert készítette.
Köszönöm a Római Katolikus Egyházközség, a Települési Értéktár Bizottság, a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub, a Polgári Hagyományőrző, Kulturális Egyesület, a Kunszigeti
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI,
a Tündérvár Óvoda, a hivatal, a Rábakész Kft.
konyhája és az IKSZT dolgozóinak, valamint
a falu lakosságának segítségét, munkáját.
Köszönöm Nyárádgálfalva polgármesterének, jegyzőjének, intézményeinek, lakosságának, hogy közösséget alkotva, egymást
segítve dolgozhattunk.
Kiadványokon, filmeken, kiállításokon
Kunsziget és Nyárádgálfalva értékeit nyújtjuk
át Önöknek és a jövő nemzedékének, Szent
István gondolatával:

„Őrizd meg mindazt, ami magyar
és ne feledd el,
amely nemzetnek nincs múltja,
jövője sem lehet!”
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Büszkeségeink
- FARKAS LIZA ERZSÉBET Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk diákjai között idén is szép számmal akadnak olyan
tanulók, akik minden tárgyból jeles eredménynyel zárták a 2015-2016. tanévet.

Diákcsoport járt Erdélyben
- BALAZSI BRIGITTA 1990-ben kezdődött az a mára már igen
szorossá vált hagyományőrző testvérkapcsolat
Nyárádgálfalva és Kunsziget község között,
melynek keretében diákjaink minden évben
egy hetet tölthetnek el a Nyárád mentén cserediákprogram keretében. Idén július 18-án
indult el a 12 fős diákcsoport, hogy Erdélyben,
gyönyörű tájakon tölthesse a szünidőt.
Bár az időjárás nem volt éppen barátságos
az indulás napján, a Nyárád mentét megközelítve kisütött a nap, és eltűnt a hosszú út miatt
érzett fáradság. A megérkezés pillanataiban
tudtuk, „itthon vagyunk”. A gyermekek többsége évek óta ismerte egymást, a viszontlátás
örömétől visszhangzott a nyárádgálfalvai iskola környéke.
A diákok az őket fogadó családoknál töltötték az első napot, szabadprogram keretében ismerkedtek a környék nevezetességeivel.
Sokan jártak Szovátán, a Székely-Sóvidék
központjában, sétáltak a város legnagyobb
tava, a Medve-tó körül. Megcsodálhatták a
helység nevezetes sóstavait és sószikláit. Népszerű úti cél volt a Parajd település sóbányájának hatalmas csarnoka. A következő nap
gyorsan eltelt. A nyárádgálfalvi sportpályán
kézműveskedtünk, mézeskalácsot készítettünk. A focizás után megéhezett csapatnak a
gálfalvi tanárok bográcsban készítették el a
finom ebédet.
Másnap felkerestük Kőrispatakon a Szalmakalap Múzeumot, mely egyedi az egész
világon. A hagyományos parasztházban berendezett kiállítás első szobájában az ország

összes szalmakalap típusa megtalálható. Megtudhattuk, hogy a magyar ember kalapján bal
oldalon, a szív oldalán van díszítés, a kalap
mérete függ a viselője által megművelt föld
nagyságától, és a karimát lehajtja, aki már
eléri az idősebb kort. Megismerkedhettünk
a kalapkészítés folyamatával, készíthettünk
szalmából kisebb tárgyakat. Felpróbáltuk az
ország legnagyobb szalmakalapját, melynek
átmérője 2 méter. Készítésekor 500 méter
szalmafonatot használtak fel és másfél kilométernyi cérnát. A múzeum udvarán a patak
által formált kövekben gyönyörködhettünk.
Kipróbáltuk a helyi malom bioliftjét, és a frissen sült cipó ízeit.
Délután meglátogattuk Fehéregyházán a
Petőfi Múzeumot, majd Segesvár nevezetességeit is megismerhettük. A következő napon
kirándultunk a Bekecs-hegyre, melynek legmagasabb pontja 1080 méter. A tetőről látni
a Déli-Kárpátok vonulatait és a Görgényihavasokat. Az erdei számháború után természetesen szalonnasütés következett. A hegyen
megpihenve fájó szívvel gondoltunk arra,
hogy már csak egyetlen napot tölthetünk barátainkkal.
Az utolsó napon Marosvásárhely főterét, a
Kultúrpalotát, a belváros nevezetes épületeit,
a négybástyás vár látnivalóit és a Somos-tetőn fekvő állatkertet tekintettük meg. Az élményekben gazdag nap végén a helyiek pizzával várták a csoportot a sportpályán. Eljött
a búcsúzás ideje, de tudtuk, rengeteg értéket
hozunk haza magunkkal. A közös gyökerek,
a hagyományok, a tiszta emberi kapcsolatok
megőrzésének fontosságát.

A tanévzáró ünnepélyen legeredményesebb
diákjaink pedagógiai programunk alapján
könyvjutalomban részesültek, sok kisgyermek pedig oklevelet vehetett át Farkas Liza
Erzsébet intézményvezetőtől.
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Érdemes
diákja címet a 2015-2016. tanévben Szabó
Péter Roland 8. osztályos tanulónak adományozta iskolánk. Ezúton is gratulálunk neki
tanulmányi eredményéért, szorgalmáért!
Kitűnő tanulmányi eredményű tanulóink a
2015-2016. tanévben: Pátkai Réka és Tánczos
Áron (1. osztály), Angyal Borbála, Fajkusz
Viktória, Nagy Benedek, Rebenek Máté, Szabó Viktor, Szücs Dorina, Tengelics Márk, Vajda Gergő és Virág Liza (2. osztály), Borbély
Dominik Péter, Gerzsabek Dominik, Kovács
Levente, Reizinger Krisztofer, Romsics Simon
Zoltán és Tóth Emese (3. osztály), Strobli Rebeka (4. osztály) valamint Varga Petra és Virág Anna (6. osztály).
Az 1. osztályosok közül jó tanulmányi
eredményéért oklevelet kapott Nagy Dorka,
Pusztai Samu, Rózsa Szabina és Völgyi Viktória. Az ugyancsak 1. osztályos Tamás Anna
jó tanulmányi eredményéért és példamutató
magatartásáért vehetett át oklevelet. A 2. osztályból Bíró Evelin és Szalai Sarolta jó tanulmányi eredményéért és szorgalmáért, Csala
Máté jó tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért és szorgalmáért kapott
jutalmat. Ugyancsak három tanuló vehetett át
oklevelet a 3. osztályosok közül: Szücs Viktória jó tanulmányi eredményéért, Kozma
Jázmin és Losonczi Mira jó tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért és
szorgalmáért. A 4. osztályos Kovács Kitti jó

A Janikovszky Éva emlékére a Budapesti Szabó
Ervin Könyvtár által kiírt meseíró pályázaton
Farkas Eszter 4. osztályos tanulónk Az új húsvéti
nyúl című meséjével pályázott. Eszter meséjét több
mint 700 pályamű közül a döntőbe választották.
Dr. Fodor Péter főigazgató úr gratulációjával és az
ajándékkönyvvel boldogan hagytuk el a fővárost. A
képen a főigazgató mellett, középen Farkas Eszter
és mellette felkészítő tanára, Varga Péterné.
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és kiváló eredményeink a 2015/16-os tanévben

A XXVI. Moson Megyei Színjátszó Találkozón a kunszigeti iskola színjátszó tanszakának tanulói, a Kunszigeti Gézengúzok Erich Kästner: Emil és a detektívek című regényének színpadi adaptációját mutatták be. A
zsűri értékelésében kiemelte a színpadi látvány ötletességét és a gyerekek összehangolt játékát. A díjátadáson a címszereplőt – Emil Tischbeint – alakító Romsics Simon kiemelkedő alakításáért színészi különdíjban részesült. Az idei Petrezsirom Fesztiválon a tanszak növendékei vizsgadarabként adták elő fergeteges
hangulatú előadásukat (képünk ezen az előadáson készült). Szereplők: Romsics Simon, Nagy Benedek,
Farkas Döniz, Virág Anna, Tengelics Márk, Virág Gabriella, Forró Dorina. Farkas Eszter, Keller Noel, Virág
Károly, Venesz Dániel, Bézi-Kovács Édua, Stróbl Ármin. Színpadra alkalmazta és rendezte: Hegedűs Ildikó.

tanulmányi eredményéért, Dömötör Richárd
Krisztián pedig példamutató magatartásáért
és közösségi munkájáért részesült oklevélben.
Példamutató magatartásáért és szorgalmáért jutalmaztuk az 5. osztályos Varga Rékát,
jó tanulmányi eredményéért és példamutató
magatartásáért és szorgalmáért a 6. osztályos
Tóth Boglárkát. Négy nyolcadik osztályos tanulónk, Beke Laura, Róka Dávid, Fodor Norbert és Szabó Péter Roland a Spring Festivals
angol nyelvi versenyen országos 14. helyen
végzett, ebből az alkalomból ugyancsak oklevelet vehetett át az évzárón.

Versenyeredmények
A tavalyi tanév folyamán tanulóink folyamatosan megmérettették tudásukat, képességeiket. Korosztályuknak és érdeklődési körüknek megfelelően számos kistérségi, megyei
és országos tanulmányi vagy sportversenyen
vettek részt, és értek el kiváló eredményt ezzel
is öregbítve iskolánk hírnevét. Gratulálunk diákjainknak kitartásukhoz, kimagasló eredményeikhez, és ezúton szeretnénk megköszönni
felkészítő tanáraik áldozatos munkáját is.
„A nyelvek európai napja” versenyt Győrben rendezték, Beke Laura, Szabó Péter Roland és Róka Dávid a 6. helyen végzett (felkészítő tanáruk Pappné Kuster Klára volt).
Győrladaméron anyanyelvi versenyen Virág Liza 1., Angyal Borbála, Varga Petra és
Bencsics Evelin 2., Romsics Simon és Jagadics
Szabina 3. helyen végzett (felkészítő tanáraik Gyurkovits Péterné, Bézi-Kovács Monika,
Varga Péterné és Sallay-Selmeczi Anikó).
Horváth Cserne tanárnő készítette fel a gyermekeinket a pannonhalmi mezei futóversenyre, ahol Szalai Barnabás 4. helyen ért célba. A ménfőcsanaki szövegértési versenyen
Reizinger Krisztofer 3. helyen végzett (BéziKovács Monika készítette fel a versenyre). A

Láss zölden! Környezetismereti versenyen
Vámosszabadin Gerzsabek Domik, Kovács Levente és Tóth Emese különdíjat kapott, Strobli
Rebeka, Takács Levente és Szalai Adrián a 3.
helyezést szerezte meg (Bézi-Kovács Monika
volt a felkészítő tanítójuk). Kunszigeten a hagyományos angol mondókaversenyen Virág
Liza, Ramm Regina Kata és Pátkai Réka különdíjasok lettek (felkészítőik Kóczán Szilvia,
Pappné Kuster Klára és Kopócs Viktória voltak). A kunszigeti versmondó versenyen Varga Dóra és Tengelics Márk különdíjat kapott
(felkészítő tanáruk Gyurkovits Péterné volt),
Farkas Kevin, Németh Csenge és Farkas Döniz

1., Forró Dorina, Varga Réka és Bencsics Evelin 2. helyen végzett (mindannyiuk felkészítő
tanára Sallay-Selmeczi Anikó volt). A tavaszi
versmondó versenyen Sokorai Olivér és Farkas Kevin a 3. helyezést érte el (Varga Péterné
illetve Sallay-Selmeczi Anikó készítette fel a
diákokat). Rédén szóló táncversenyen bronz
minősítést ért el Szücs Dorina és Virág Liza (a
lányokat Samu Erzsébet készítette fel a minősítőre). A Moson Színjátszó Találkozón Mosonmagyaróváron különdíjat kapott Romsics
Simon Zoltán (felkészítője Hegedüs Ildikó
volt). A 2015/16. évi Magyar Iskolai Egyéni
Tekebajnokság megyei 1. és területi 3. helyén
végzett, így a budapesti országos döntőn is
képviselte iskolánkat Virág Anna (felkészítője
Farkas Liza Erzsébet volt). Anna az országos
versenyen a 6. helyen végzett. A Cziráki Lajos
komplex képzőművészeti egyéni tanulmányi
verseny megyei díjazottjai voltak Rózsa Szabina, Angyal Borbála, Kovács Levente és Stróbli
Rebeka (Priskinné Tuller Marianna készítette
fel a tanulókat). A győri körzeti történelem
versenyen 9. helyen végzett Tóth Boglárka
(felkészítette Varga Péterné). A Janikovszky
Éva meseíró pályázat budapesti döntőjében
Farkas Eszter képviselte iskolánkat (Varga
Péterné készítette fel). A Spring Festivals
angol nyelvi levelező versenyen a korábban
említett nyolcadikas tanulókon kívül egy másik csapatunk is részt vett, Csepregi Enikő,
Gessner Mandy, Ramm Regina Kata és Tóth
Emese a 16. helyen végeztek.
Iskolánknak ítélte az EMMI a „Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 2015.
évi díját”.

A Kunszigeti jó tanuló – jó sportoló díj célja olyan gyermekek jutalmazása, akik iskolánk tanulói és a Kunsziget SE igazolt játékosai, jó tanulmányi eredményt érnek el, és a kunszigeti futballcsapat kiváló játékosai. Tudatosítani szeretnénk a tanulás és a sport fontosságát. A céltudatosan felépített élet és az egészséges életmód
szerepét. A 2015/16-os tanévben a tanulók kiválasztásában sok segítséget kaptunk Németh Péter szakosztályvezetőtől és edző kollégáitól. Így jutott a választás Virág Károly 2. osztályos, és Virág Anna 6. osztályos
testvérpárra. Anna és Karcsika szorgalma és igyekezete nem csak a tanulásban és a fociban, de az iskolai
színjátszó tanszakon nyújtott fergeteges előadásban is példaértékű volt. Anna immáron harmadik alkalommal veheti át a díjat, ami azt igazolja, hogy össze lehet egyeztetni a tanulást és a sportot. Képünk két szélén a
díj alapítói, Farkas Liza Erzsébet és Kopp András. Középen a díjazott testvérpár, Virág Károly és Virág Anna.
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Büszkén mutatják az óvodások a Biztonságos Óvoda címet jelentő oklevelet.

Biztonságos óvoda cím a Tündérvár Óvodának
- FARKAS FERENCNÉ Az elmúlt tavaszi-nyári időszakban sok-sok
programról, eseményről tudunk hírt adni óvodánk életéből.
Biztonságos óvoda pályázatot adtunk be a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívására.
Pályázatunk sikeres volt és elnyertük a megtisztelő Biztonságos Óvoda címet. Várjuk az
eredményét a Zöld Óvoda pályázatunknak,
reményeink szerint a cím elnyerésével még
hangsúlyosabb lesz a környezettudatos kisgyermeknevelés intézményünkben.
Minden óvodai év végén kicsi és nagy gyermek izgatottan készül az évzáróra. Május 27én, pénteken a kiscsoportosok az óvoda aulájában adtak ízelítőt vendégeinknek az egész
évben tanultakból. A gyermekek nagyon
ügyesen és bátran adták elő szerepeiket, mindenkit nagy-nagy dicséret illett. A kicsik műsora után a nagy-középső csoportosok évzáró
bemutatója következett. A nagycsoportosok
mesejátékot mutattak be a délután zárásaként.
Köszönöm kollégáim felkészítő munkáját.
Középsőseink elbúcsúztak a „nagyoktól”, hisz
ők szeptembertől már iskolások, játék helyett
a betűkkel, számokkal ismerkednek az iskolapadban.
Az idei tanév végén 21 kisgyermek búcsúzott az óvodától, ők szeptembertől már első
osztályosok.
Az ünnepély zárásaként megható versöszszeállítással búcsúztak az óvoda dolgozóitól
nagycsoportosaink. Köszönjük az elköszönő
szép szavakat, kívánjuk, hogy az iskolába is
szeressetek járni és tanuljatok szorgalmasan.
Május utolsó hetében szülőknek szóló bemutató órákat szerveztünk, balettet és „okosító tornát”.

A 2016/2017-es óvodai tanévtől változás
történt nevelőtestületünkben. Távozott Németh Attiláné, Márti óvónéni, aki húsz évig
foglalkozott a gyermekekkel a kunszigeti óvodában. Köszönjük nevelőmunkáját, kívánunk
további sok sikert az abdai Mézeskalács óvodában, munkájához pedig jó egészséget. Szeptember elején Forrás-Nagy Rita óvodapedagógus kért áthelyezését egy másik óvodába,
neki is kívánunk további sok sikert az óvodai
nevelés területén.
Az augusztusi kéthetes nyári szünetben
karbantartási, felújítási munkák zajlottak intézményünkben.
A nyári szünetet követően szeptemberben
új nevelési év kezdődött a Tündérvár Óvodában. A kiscsoportba már akár két és fél éves
koruktól érkezhetnek folyamatosan a gyer-

mekek, ha kicsit megszeppenve, kicsit néha
sírva is.
Óvodánk alapító okirata lehetővé teszi,
hogy szabad férőhelyek esetén más településről is fogadjon gyermekeket.

Csoport létszámok alakulása
2016/2017. nevelési évben
Kiscsoport: 31 fő (óvónő: Farkas Ferencné,
pedagógiai asszisztens: Varga Bianka, dajka:
Mezeiné Sipos Szilvia)
Kis-középső csoport: 20 fő (óvónő: Jandó
Árpádné, dajka Vargáné Frank Tünde)
Nagycsoport: 16 fő (óvónő: Horváth
Árpádné és Frank Gyuláné, dajka: Dubi
Sándorné)

Az évzárón elbúcsúztak az óvodától az iskolába menő gyerekek - a képen egy részük látható.
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Minden korosztályban volt ok örömre
- BÖRZSEINÉ MAJOR EMŐKE Május 21-én került rendezték az 1-es fokozatú tűzoltó versenyt Dunaszentpálon.
Az eddigieknél sokkal több jelentkező volt,
72 csapat indult idén a trófeákért.
Junior csapatunk az első helyen végzett.
Az iskolás lányok szerelése első, összetettben
harmadik helyezést jelentett. Az ifjúsági fiúk
stafétában harmadik, összetettben ugyancsak
harmadik helyezést értek el. A felnőtt nők között két csapatot is indítottunk, az 1-es csapatunk összetettben harmadik, a 2-es csapatunk
stafétában második, összetettben ugyancsak
második helyezést tudhat magáénak. A felnőtt
férfiak stafétában értek el harmadik helyezést.
Idén sikerült senior csapatot is indítanunk,
akik bizonyították, hogy még tudnak valamit:
800-as szerelésük a második legjobb volt, öszszetettben pedig a harmadik helyet szerezték
meg.
Úgy érezzük, hogy csapataink felkészültek,
jól edzettek, fegyelmezettek voltak. A motor
hibája miatt azonban a 800-as szerelések nem
sikerültek. A csapatok mindent megtettek a
győzelemért, büszkék vagyunk rájuk, hogy
így is állták a sarat és hogy sikerült néhány
kupát hazahozni.
Köszönetet mondunk Lendvai Ivánné polgármester asszonynak a támogatásért, Szalay

Győzőnek, a kunszigeti Zöld Mező Termelőszövetkezet elnökének a felkészülési helyszín biztosításáért, Kuller Imre elnök úrnak
a versenyre való előkészületek segítésében.
A csapatok felkészítését Rebenek Árpád parancsnok, Börzsei Arnold, Börzseiné Emőke
és Gintliné Szalai Anita végezte, az egyesület köszöni a munkájukat. Külön köszönetet
mondunk Börzsei Arnoldnak, aki mindent
megtett azért, hogy a versenymotorjaink működőképesek legyenek.

Országos verseny volt Kunszigeten
A VI. Országos Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság 7. fordulójának Kunsziget
adott otthont augusztusban. Az ország számos pontjáról, sőt Felvidékről is érkeztek
tűzoltócsapatok a versenyre. A nők versenyében retro kategóriában a kunszigeti csapat a újoncként a bravúros harmadik helyen
végzett (képünkön). A verseny utolsó fordulójában a Somogy megyei Böhönyén szintén
harmadik lett a kunszigeti csapat.

Megyei elismerés Németh Csabának
- KUNSZIGETI HÍRMONDÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés
a „Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért
Díjat” adományozta Németh Csabának, Kunsziget Község Polgárőrségének elnökének, a
megyei polgárőr szövetség titkárának. Az elismerést Németh Zoltán, a megyei közgyűlés
elnöke adta át.
Győrasszonyfán rendezték a megyei polgárőr napot július 2-án. Ezen a napon adta át
a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés a
megye szolgálatáért végzett munka elismeréseként Németh Csabának a díjat.
A Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj Védelmi-Rendészeti Tagozata elismerő
cím indoklásból idézünk:
„Németh Csaba 1997 óta a megyei polgárőr szövetség elnökségének tagja, négy éve a
szervezet titkára. Munkáját nagy odaadással
végzi. Önzetlenül nyújt szakmai segítséget a
megalakuló települési polgárőr egyesületek
szervezésében, valamint a már működő polgárőr egyesületek működési körülményei, feltételei fejlesztéséhez.
Az évente ismétlődő „Te szedd” mozgalomhoz is mindig lelkesen kapcsolódik, és erre
ösztönzi polgárőr társait is.

Tevékenységével nagyban hozzájárul a megye fiataljainak környezettudatos neveléséhez.
Aktív, tevékeny résztvevője volt a megyénket
ért természeti katasztrófák felszámolásának,
mindvégig az emberi élet védelmét szem előtt
tartva.

Munkáját társadalmi munkában, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül végzi, a lakosság, a
társak és a felettes szervek nagy megelégedésére.”
A díjhoz ezúton is gratulálunk Kunsziget
Község Polgárőrségének parancsnokának.
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Színes félév van a nyugdíjas klub mögött
- SZALAI BÉLÁNÉ Az idei évben 24. évet kezdett meg a nyugdíjas klub 35 fős taglétszámmal. A tavalyi év végén közösen alakítottuk ki az éves programot,
melyen kívül sok más esemény színesítette még
az életünket.
A falu hírnevét öregbítik azok a kapcsolatok,
amelyek az Életet az éveknek nyugdíjas klubszövetségen belül vagy más módon történnek.
Az idei évben farsangkor az Öttevényi Őszidők
Nyugdíjas Egyesület tagjai polgármesterükkel,
Bíder Zsolttal közösen kaptak meghívást. Ugyancsak elfogadta meghívásunkat Lendvai Ivánné
kunszigeti polgármester is. A falvak vezetői röviden felvázolták a legfontosabb teendőket, terveket,
elképzeléseket - közös célt is kitűzve. Ezt követően
Szeghalminé Hittner Zsuzsanna és Szalai Béláné a
klubok működéséről számolt be. A délután zenés
szórakoztató műsorral és közös vacsorával ért véget.
A Magyar Kultúra napján Fülöp Anna klubvezető meghívásaként a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas
Egyesület jóvoltából Bende Ildikó és Takács László
szép irodalmi összeállítását élvezhették tagjaink.
Tavaszi vetélkedőre hívta viszont az öttevényi
nyugdíjas klub a kunszigeti csoportot - más klubokkal együtt. Jó és tartalmas időtöltés volt.
Június mozgalmas hónap volt, mert két helyet
látogathattak meg a résztvevőink. Ménfőcsanakon
látogatást tehettünk tárlatvezetéssel Galgóczi Erzsébet írónő emlékszobájában és Sulyok Vince író,
költő emlékkiállításán. A Ménfőcsanaki Nyugdíjas
Klub félévzárójára Lendvai Ivánné polgármester
meghívást és felkérést a faluval kapcsolatos rövid
beszámolóra. Nagy Emilné és a kunszigeti klubvezető ismertették a programjaikat, céljaikat - majd
közös vacsora követte és ezt követően zene, tánc és
közös éneklés.
Téten az Életet az éveknek nyugdíjas klub tagjai
Giczi Sándorné klubvezető a tagjaival várt bennün-

ket az a autóbusz megállóhelyen és elkalauzolt bennünket a római katolikus templomba és a Helytörténeti gyűjtemény megtekintésére. Nagyon szép
kiállításban és bemutatásban gyönyörködhettünk,
melynek fontos része a Kisfaludy Károlyról szóló
kiállítás. Helyi séta után a sportpályára szállítottak
bennünket, ahol a maguk készítette ebéddel, süteményekkel, frissítőkkel kínáltak meg bennünket.
Az alkalom lehetőséget teremtett a két klub munkájának megismerésére is.
Tavasszal két kézműves foglakozást tartottunk
Kungl Anita és Horváth Lászlóné vezetésével. Lehetőség nyílt a húsvéti díszek elkészítésére, melyekről fotók is készültek. Tolnai Mihályné otthonában
búzacsíráztatást követően elkészítette a régi hagyományos, böjti időszaki ételt, a csiripiszlit, melyet
filmfelvétel rögzített.
Április 4-én a költészet napja alkalmából P. Nagy
Gabriella és Olasz Valéria előadóművészek szép
műsort adtak, melyen részt vettek tanárnőjükkel az
iskola 6. osztályosai is.
Április 10-én a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub

tagjai őrségi kiránduláson vettek részt családtagjaikkal, falubeliekkel együtt. Az utazás célja Körmend
- Velemér - Magyarszombatfa - Őriszentpéter Szalafő értékeinek, gyönyörű tájainak megismerése
volt.
Előadásaink közül Tóth László idegenvezető
Lengyelország és Krakkó idegenforgalmi nevezetességeivel, helyi sajátosságaival és magyar vonatkozású emlékeivel nagy érdeklődésre tartott számot.
Balázs Lívia néprajzkutató, tanár Koldulók a Rábaközben címmel élvezetes előadást tartott, melynek folytatásaként kunszigeti vonatkozást is gyűjthetett a klubtagok által.
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az
Örökség zenekar zenés műsorának és a Kisalföld
Szolgálómestere, dr. Timaffy László Vándorkiállítás szervezésében részt vállalt és jelen is volt a
nyugdíjas klub tagjainak döntő többsége és énekkarának tagjai.
Félévzárót a kunszigeti Kisduna étteremben tartottunk közös vacsora keretében.

Győri Imre székesegyházi kanonok, esperes, plébános hálaadó aranymisét mutatott be Kunszigeten a falu búcsúünnepén, augusztus 7-én. Imre atya szívesen tért
vissza egykori szolgálatának helyszínére, a kunszigeti templomba. A híveknek kiosztott szentképeken Győri Imre fél évszázaddal ezelőtt választott jelmondata
szerepelt: „Taníts meg arra, hogy akaratodat megtegyem.” (142. zsoltár).
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A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának félévi eseményei
- SZALAI BÉLÁNÉ Az énekkar életében változást jelentett az
első félév az új tagok belépése kapcsán - különösen a férfiak esetében. Várható volt olyan
események bekövetkezése, melyekre csak sok
próbával lehet felkészülni. A nemzeti-, vallásiés a települési ünnepek, a vendégek fogadása
mind-mind külön műsorokat, énekeket igényelnek, így a felkészülés erre összpontosul.
Hagyományosan, közösen énekelték tagjaink
a többi szereplővel együtt a templomban a virágvasárnapi passiót. A Szent Antal hagyományához
kötődő énekek dallamának rögzítéséhez szintén
hozzájárultak énekekkel. Májusban a Petrezsirom
fesztiválon léptünk fel.
Május 29-én Dunaszegen a kultúrotthonban
került sor a KÓTA Országos Népzenei Minősítő
Hangversenyre, melyen 14 énekkar mutatkozott
be. A színpompás viseletben, gyönyörű dalcsokrokkal, zenékkel vált valósággá mindaz a népzenei
kincs, amellyel mi magyarok rendelkezünk.
A zsűri elnöke Birinyi József, a KÓTA társelnöke, tagjai Berta Alexandra előadóművész és Kovács László népzenész voltak. Az órákon át tartó
hangverseny után sor került az eredményhirdetésre. Valóságos díjeső következett, jobbnál jobb helyezések, feljebbjutások az eddigi szinthez képest.
Kunsziget ezüst fokozatot ért el országos szinten,
melynek nagyon örültünk. Két dalcsokrot énekeltünk tanárnőnk, Horváth Krisztina betanításá-

val és citera kíséretével: Rábaközi és Galga menti
népdalokat. Tanárnőnk neve sokszor hangzott el,
mert a szereplő együttesek, szólóénekesek fele az ő
segítségével ért el nagyon jó eredményeket. A zsűri
elnökétől nagy dicséretet kapott áldozatos, eredményes munkájáért.
A versenyre az énekkar férfi tagjai egységes, új
felsőt kaptak, fehér parasztinget és fekete zsinóros
mellényt, melyet Bagaméri Anikó viseletkészítő
varrt számukra. Köszönetünket fejezzük ki Kunsziget Község Önkormányzatának az anyagi támogatásáért és Lendvai Ivánné polgármester köszönő

    





 



szavait, virággal való köszöntésünket a verseny
színhelyén.
Június 4-én nagy élmény volt számunkra a
Nemzeti Összetartozás Napján együtt énekelni
Gulyás Ferenccel és Géczi Erikával a Házi áldást a
kultúrházban. A mű megzenésítése, szövegváltozata Gulyás Ferencnek köszönhető.
Hálás köszönet illeti tanárnőnk, Horváth Krisztina munkáját, mely számunkra nemcsak közösséget, jó hangulatú próbákat, jó eredményeket jelent,
hanem életünk szebbé tételét is jelenti és értelmet
ad mindaddig, amíg tehetjük.
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Kunszigeti Kisokos

Anyakönyvi hírek

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.

Születés:

EGÉSZSÉGHÁZ, Kunsziget Petőfi tér 14.
Orvosi rendelő
Telefon: (96) 495-029
Dr. Póda István rendelési ideje: hétfőn 8:00-tól
11:00-ig és 14:00-tól 16:30-ig, kedden 8:30-tól 11:30ig, szerdán 8:00-tól 11:00-ig és 14:00-tól 16:00-ig,
csütörtökön 8:30-tól 11:30-ig, pénteken 10:00-tól
13:00-ig. Tel.: (30) 278-9221. Ápoló Némethné Frank
Tímea, tel.: (20) 428-6103.
Gyógyszertár
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től - 11 óráig, kedden 9-től - 11 óráig, szerdán 16-tól 17 óráig, csütörtökön 9-től - 11 óráig, pénteken pedig 10-től - 11 óráig.
Védőnői szolgálat
Rammné Domján Katalin védőnő. Csecsemő tanácsadás hétfőn 8-10, kedden 8-11 óráig. Várandós
és nővédelmi tanácsadás szerdán és pénteken 8-9
óráig. Tel.: (20) 441-1353.
Családgondozás
Molnár Veronika fogadási ideje csütörtök 9-11
óráig. Tel.: (20) 574-2283.
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.
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 17 órakor, valamint vasárnap 9:30-tól.
Önkormányzati Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Pátkai Szabolcs 2016.04.14.
anyja neve: Keresztély Éva
Jankovics Kátya 2016.05.04.
anyja neve: Lévai Etelka Veronika
Mészáros Ádám 2016.06.11.
anyja neve: Papp Renáta

Állampolgári eskütétel
Halász József, Halász Zoltán és Halász Kira
2016.09.01.

Rafael Melissza 2016.06.13.
anyja neve: Rafael Zsanett
Gödri Marcell 2016.06.14.
anyja neve: Horváth Éva
Boross Olivér 2016.08.17.
anyja neve: Tilai Laura
Venesz Dominik 2016.08.23.
anyja neve: Kováts Adrienn
Varga Enikő 2016.09.07
anyja neve: Udvardi Eszter

Házasságkötés

Haláleset:

Virág Margit – Bélavári Ferenc
2016.04.09.

Dúl Béla István 2016.03.02.
Galián Árpád Ferenc 2016.04.20.

Nagy Noémi – Keller András István
2016.05.14.
Kovács Lívia – Tóth Sándor
2016.06.24.

Adorján Gyuláné (Hodossy Piroska)
2016.05.06.
Gál Csaba József 2016.06.22.

Babos Anett – Szalai Tibor
2016.08.19.

Farkas Lászlóné (Kövecses Erzsébet)
2016.07.13.

Varga Bernadett - Molnár Attila
2016.09.02.

Horváth Péter 2016.07.26.

Köszönetnyilvánítás
„Már nincs holnap, ennyi volt az élet”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, drága jó
édesapánk, nagypapánk és apósunk,
Gál Csaba József
elhunytával gyászunkban osztoztak, és együttérzésüket kifejezték.
Gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, akik
Galián Árpád Ferenc
temetésén részt vettek, hogy családunk fájdalmában és mély gyászában velünk éreztek.
Köszönjük a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának búcsúzó énekeit, és a Kunsziget
Sportegyesület megemlékezését.
Gyászoló család

IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010
Tündérvár Óvoda
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143
www.tundervarovoda.hu
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 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

Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki
Farkas Lászlóné
(sz. Kövecses Erzsébet)
temetésén részt vett és mély gyászunkban
osztozott. Köszönjük a Szigetgyöngye
Nyugdíjas Klub énekkarának búcsúztató
énekeit.
Gyászoló család

„Megőriz az Úr minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.”
(Konfirmáció áldó igéje)
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett testvérem,
rokonunk,
Dúl Béla
temetésén részt vettek és együttérzésüket
kifejezték.
Gyászoló család
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Sportprogramok
Szeptember 16. (péntek)
16:00 Tatabánya - Kunsziget TE megyei területi
bajnoki tekemérkőzés
17:00 Öttevény - Kunsziget U14-es bajnoki labdarúgó mérkőzés

Gólöröm cipőpucolással Szeredi András gólja után a Győrzámoly elleni mérkőzésen. Fotó: B. N.

Labdarúgás: A tabella első fele a cél
<< FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

kőzés nélkül továbbjutottunk, várjuk a következő ellenfelet.

Megyei II. o.
Az első őszi fordulóban a győri csoportba
átsorolt Győrzámoly volt az ellenfél, nagyon
simán, 4-0-ra nyertünk ellenük. Góljainkat
Tilai Ákos, Strobl Balázs, Molnár Balázs és
Szeredi András szerezték.
Nagyszentjánoson sajnos balszerencsés
meccset játszottunk, nem elég, hogy 2-1-re
kikaptunk, egy súlyos sérülés miatt csapatunk
egy játékosát is hónapokra elveszítettük. Béres Tamásnak ezúton is mielőbbi gyógyulást
kívánunk! (A gólunkat Nagyszentjánoson
Strobl Balázs szerezte.)
A második hazai meccsen Pannonhalma
ellen is vereséget szenvedtünk. 3-1-re nyerte
a vendégek, szépítő gólunk Szalai Henrik találata volt.
A következő héten Abdán gól nélküli döntetlent játszottunk, legutóbb pedig hazai pályán 4-2-re vertük Kajárpécet (Németh Márton, Molnár Balázs, Volner Gábor és Szeredi
András lőtték a góljainkat).
A Keglovich László megyei kupában az
első fordulóban a lipóti Sport 36 csapatát vertük 8-0-ra, a második fordulóban Győrságon
nyertünk 3-1-re. A harmadik fordulóból mér-

U19-es csapat
Az előző bajnoksághoz képest a versenykiírás miatt szűkebb kerettel vágott neki a
szezonnak az együttes (22 évesnél idősebb játékosok már nem játszhatnak). A nehézségek
ellenére remekül állunk, öt forduló után 10
ponttal a negyedik a kunszigeti csapat.
Az első fordulóban Mészáros Áron, Nagy
Dániel és Csala Dávid góljaival 3-0-ra vertük
Győrzámolyt, aztán gólgazdag meccsen 4-3ra alulmaradtunk Nagyszentjánoson (Mészáros Áron, Csala Dávid és Nődl Erik voltak a
gólszerzők). Az utóbbi három fordulóban gólt
sem kaptunk: Pannonhalma ellen gól nélküli döntetlennel ért véget a mérkőzés, aztán
Abdán 6-0-ra nyertük (Hécz Armand, Nagy
Dániel egy-egy, Nődl Erik négy gólt szerzett),
legutóbb pedig Kajárpéc ellen játszottunk volna, ám az ellenfél hibájából az a mérkőzés elmaradt, a 3 pontot 3-0-ás gólkülönbséggel mi
kaptuk.

U14-es csapat
A legfiatalabb, bajnokságban szereplő korosztály egy mérkőzést játszott eddig, Lébénytől
súlyos, 12-2-es vereséget szenvedtünk.

Bözsi Boltja
Nyitva tartás szeptember 1-től
hétfőtől péntekig 5:30-18:00
szombaton 5:30-12:00, vasárnap 7:30-11:00

Kunsziget, Ifjúság u. 35. Tel.: 30/959-23-50

Folyamatos akciók
az év minden időszakában!
Szeretettel várjuk minden régi és új vásárlónkat!
Tiszteljen meg bizalmával! Kérésével, panaszával forduljon hozzám bizalommal!
Bankkártyával is fizethet, továbbá minden fajta étkezési jegyet, utalványt, fizetőeszközt elfogadunk,
Erzsébet utalványt és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is.

Bözsi boltja a Reál hálózat tagja

Szeptember 18. (vasárnap)
10:00 Mosonmagyaróvári TE - ESK Ménfőcsanak
NB II Észak-nyugat csoport bajnoki tekemérkőzés (A Mosonmagyaróvári TE hazai pályája
továbbra is a kunszigeti tekepálya).
16:00 Téti Sokoró - Kunsziget SE megyei II. o.
bajnoki labdarúgó mérkőzés (U19-es mérkőzés
14 órától)
Szeptember 20. (kedd)
17:00 ESK Ménfőcsanak B - Kunsziget TE B
bajnoki tekemérkőzés, Győr városi bajnokság
Szeptember 24. (szombat)
16:00 Kunsziget TE - Bősárkány teke
Szeptember 25. (vasárnap)
10:00 Csór - Mosonmagyaróvári TE teke
16:00 Kunsziget SE - Enese megyei II. o. foci
(U19 14 órától)
Október 1. (szombat)
10:00 Üstökös Dunaszeg - Kunsziget foci U14
13:30 Mosonszentmiklós - Kunsziget TE teke
Október 2. (vasárnap)
10:00 Mosonmagyaróvári TE - Úrkút TK teke
16:00 Koroncó - Kunsziget SE megyei II. o. foci
(U19 14 órától)
Október 6. (csütörtök)
18:00 Kunsziget TE B - Ipartechnika B teke
Október 9. (vasárnap)
15:00 Kunsziget SE - Dunaszeg megyei II. o. foci
(U19 13 órától)
Október 16. (vasárnap)
15:00 Börcs - Kunsziget SE megyei II. o. foci
(U19 13 órától)
Október 20. (csütörtök)
16:30 Győrújfalu C - Kunsziget TE B teke
Október 22. (szombat)
15:00 Kunsziget SE - Kóny megyei II. o. foci
(U19 13 órától)
Október 27. (csütörtök)
18:00 Kunsziget TE B - Komszol B teke
Október 29. (szombat)
10:00 Nyergesújfalu - Mosonmagyaróvári TE
teke
16:00 Kunsziget TE - Mosonszolnok teke
Október 30. (vasárnap)
14:00 Győrújbarát - Kunsziget megyei II. o. foci
(U19 12 órától)

16. OLDAL - HÍREK KÉPEKBEN

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2016. 2. SZÁM

Az Élő Zenéért Egyesület Kunsziget Község Önkormányzatának támogatásával augusztusban ismét megrendezte a hagyományos kunszigeti Rock Cirkuszt. Az
eseményen, ahol négy zenekar lépett fel, szkanderversenyt is rendeztek. Bal oldali képünkön a Rolyál Flöss, a jobb oldalin a Kati és a FaSICK zenekar.

Képek a IV. Petrezsirom Fesztiválról

Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground énekese.

Rúzsa Magdi nagyszerű hangulatot varázsolt Kunszigetre.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: ikszt@kunsziget.hu
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.

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara és Lendvai Ivánné polgármester.

