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Szenteste közeleg, világosság érkezik

Közmeghallgatás

Az ötödik helyen zárta az őszi idényt me-
gyei II. osztályú csapatunk, a dobogó harma-
dik foka mindössze egy győzelemre, vagyis 
három pontra van a csapatunktól. A 15 mér-
kőzésen 14 gólt kaptunk, ennél kevesebbszer 
(13-szor) csak a listavezető Koroncó kapuját 
vették be az ellenfelek. U19-es csapatunk a 
hatodik helyről várja a márciusi folytatást. 
az U14-es korosztályban szereplő csapatunk 
pedig a 4. helyen végzett az őszi szezonban. 
A legfi atalabbak korosztály csapatai a Bozsik-
tornákon remekül helyt állnak.

- KUNGL ANITA -- KUNGL ANITA -
Advent van, várakozással teli. Állítólag 

szenteste egy kisded érkezik hozzánk. Ház-
ról-házra járva keresi, ki várja őt szeretettel. 
Évszázadok óta semmi sem változott meg az 
emberek hozzáállásában. Kétkedőn nézzük az 
idegent, mit keresne pont nálunk?  Miért pont 
mi segítsünk rajta, mikor magunknak is annyi 
gondunk-bajunk megoldatlan? Pedig ha tud-
nánk, mint Tolsztoj meséjében… 

(…) Panov apó magányosan tölti a kará-
csonyt. A Bibliát olvasgatva arra gondol, ha 
hozzá térne be Mária a csecsemő Kisjézussal, 
ő biztosan befogadná őket. Álmában meg is 
jelenik Jézus, és azt ígéri, meg fogja látogatni 
őt a holnapi nap folyamán. 

Foci: a dobogó reális 
cél lehet tavasszal
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Kunsziget Község Képviselő-testülete no-

vember 24-én közmeghallgatást tartott, ame-
lyen beszámolt a 2016-ban végzett tevékenysé-
géről és a jövő évi tervekről.

Kunsziget nagy utat járt be 1990, az önkor-
mányzati rendszer megteremtése óta. A falu 
mindenkori vezetése, a község lakossága, civil 
szervezetei felismerve a lehetőséget, közössé-
get alkotva érték el a kitűzött célokat: össze-
fogással, takarékos gazdálkodással, pályázati 
lehetőségek felismerésével, gyors döntésekkel 
és kitartó munkával elérni a falu fejlesztését.

Falunk költségvetése és a testület 
munkája

Kunsziget 2016-os költségvetése 688 millió 
forint volt (ez a 2012-es és 2013-as évi költ-
ségvetés kétszerese). Ennek oka az az örömteli 
tény, hogy 2016-ben a 433 millió forintot fej-
lesztésekre fordíthattunk, illetve fordíthatunk. 
Működési kiadásokra 255 millió forintos ösz-
szeg szükséges. 

A bevételi oldalon a legjelentősebb össze-
get az iparűzési adó képviseli, melynek jelen-
tős részét (93,8%-át) a SICK Kft ., a Federal 
Mogul Hungary Kft ., a Federal Mogul Wipers 
Hungary Kft ., és a Zöld Mező Mezőgazdasági 

Termelő Szövetkezet fi zeti.
A kiadási oldalon a város- és községgaz-

dálkodási feladatokra közel 28 millió forintot 
költött október 31-ig az önkormányzat, rá-
adásul erre a feladatra állami normatív támo-
gatás nem jár. A Tündérvár Óvoda működési 
kiadása október végéig 41,5 millió forint volt 
- ebből 33,7 millió az állami támogatás, 3,8 
millió a gyermekétkeztetés támogatása, téríté-
si díjakból 1,4 millió bevétel érkezett, a fenn-
maradó 2,6 millió forintot az önkormányzat a 
költségvetéséből biztosította október 31-ig. 
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Másnap Panov apó izgatottan várakozik, de 
Jézus nem jön. Jön ehelyett egy utcaseprő, né-
hány koldus, valamint egy anya csecsemővel, 
akiknek az öreg cipész enni ad, megengedi, 
hogy megmelegedjenek nála, sőt, a fázós cse-
csemőnek végül odaadja azt a kiscipőt is, amit 
eredetileg Jézusnak szánt. Aki persze egész 
nap nem jön. 

A mese végére természetesen kiderül, hogy 
mindegyik látogató Jézus volt: amikor Panov 
apó az embereken segített, valójában rajta 
segített… (Lev Tolsztoj: Panov apó különös 
napja)

Karácsony közeleg. 

Hírek röviden 
Téli szünet a hulladékudvar 

nyitvatartásában
Az öttevényi hulladékudvar december 17-

én tart nyitva utoljára ebben az évben. A szo-
kásos téli leállás után januártól üzemel majd 
ismét a szolgáltatás.

Helyettes háziorvos rendel 
az év elején

Január 2-tól 6-ig dr. Skapér Beáta rendel 
Kunszigeten, hétfőn 8-tól 10, kedden, szerdán 
és csütörtökön 14-től 16, pénteken 8-tól 16 
óráig. A doktornőt a 20/52-81-756-os telefon-
számon érhetik el.

Szenteste közeleg, világosság érkezik
Nekünk nem kell mese ahhoz, hogy felis-

merjük szeretetre vágyó, és segítségre szo-
ruló embertársainkban Jézust. Lelkiismere-
tünkben bízva kezdjünk el bátran megnyílni 
a kisded Jézus felé, aki meg tudja mutatni az 
utat, hol enyhíthetünk mások nélkülözésén, 
hol nyújthatunk vigaszt, vagy tehetjük szebbé 
mások életét. 

Mert adni jó, tartja a mondás. Adjunk bát-
ran magunkból, fi gyelmünkből, szeretetünk-
ből. 

Akkor észrevétlen elérkezik hozzánk, akit 
annyira várunk. Fogadjuk be őszinte szeretet-
tel, áldja meg karácsonyunkat eljövetelével!

Áldott karácsonyt!

Karácsonyi köszöntő
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Falunk házainak ablakaiban, 
kertjeiben egyre több helyen 
felgyúlnak az adventi fények, jelezve a 
karácsony, az emberiség egyik legszebb, 
legcsodálatosabb ünnepének közeledtét. 
Hirdetve családok összetartozását, 
rég nem látottak érkezését, meghitt 
beszélgetések varázsát. 

Az ünnep szépsége az egymásra 
fi gyelés, a szeretet, a békesség, mely 
nem hiányozhat sehonnét sem. Ez 
a legnagyobb ajándék. Kívánom 
Önöknek, ünnepeiket ragyogja be a 
békesség, a szeretet, legyen sikeres, és 
egészségben gazdag az új esztendő!

szívünkben, hanem az év többi napján is!
Köszönjük a kedves szülőknek a sok segít-

séget, támogatást. Köszönjük, hogy az adventi 
vásárban, forralt borral, forró teával, kürtős-
kaláccsal és zsíros kenyérrel kínáltak minden 
kedves vendéget.

Köszönjük Kuller Tímea tanárnőnek azt 
a csodálatos adventi koszorút, melyet elké-

Közös gyertyagyújtás az adventi koszorúnál
- FARKAS LIZA ERZSÉBET -- FARKAS LIZA ERZSÉBET -

Kunsziget hagyományaihoz híven idén is 
örömmel vettünk részt a falu adventi gyer-
tyagyújtásán a Szent Lőrinc római katolikus 
templom előtti téren. Az ünnepélyt Lendvai 
Ivánné polgármester nyitotta meg ünnepi 
gondolataival. Ezt követően az első osztályo-
sok versei és éneke színesítette az ünnepet. 
A Szigetgyöngye Nyugdíjas Énekkar adventi 
műsora után Gyökér Gyula atya is méltatta a 
várakozás időszakát.

Az első gyertya meggyújtását iskolánkban 
is nagy sürgés-forgás előzte meg. Minden osz-
tály igyekezett a legszebb portékát elkészíteni 
az adventi vásárra. Kicsi szorgos kezek mun-
kálkodtak, hogy szeretteiknek, családtagjaik-
nak a drága ajándékok helyett maguk készít-
sék el meglepetéseiket, melyeket önzetlenül, 
szívből adtak. Hiszen tudjuk, hogy ahol sze-
retet és béke van, ott őszinte, bensőséges kap-
csolatokra épülő közösséget lehet teremteni. 
Nagyon ügyelünk arra, hogy ennek a szere-
tetnek a lángja, ne csak az ünnepek alatt égjen 

szített, és az advent időszakában iskolánkat 
díszíti. A csodálatos jelkép, melynek eredete 
az 1800-as évekre nyúlik vissza, a liturgiá-
nak megfelelően fenyőágakból készült. Négy 
gyertya található rajta, melyből három lila, 
egy pedig rózsaszín, utalva ezzel az adventi 
vasárnapokra. Mindannyiunk számára meg-
hitt, csendes várakozást kívánok!
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Programajánló
december 19., hétfő

17:00 Karácsony az óvoda kis-középső cso-
portjában

december 20., kedd
17:00 Karácsony az óvoda nagycsoportjában

december 21., szerda
6:20 A Nap köszöntése a Mosoni-Duna part-
ján
15:00 Iskolai karácsony a templomban
17:00 Karácsony az óvoda kiscsoportjában

december 24., szombat
16:00 Pásztorjáték a templomban
22:30 Éjféli mise

december 25., vasárnap
9:30 Karácsonyi szentmise

december 26., hétfő
9:30 Mise

december 31., szombat
17:30 Hálaadás a templomban

2017. január 1., vasárnap
00:30 Újévköszöntő tűzijátékkal a Kossuth 
téren
9:30 Szűz Mária Isten anyja ünnepe, szentmi-
se

2017. január 9., hétfő
Délután véradás a kultúrházban

2017. január 13., péntek
16:30 Megemlékezés és koszorúzás a temető-
ben az urivi áttörés emléknapján

2017. január 22., vasárnap
08:00 Szentségimádás

2017. január 23., hétfő
15:00 Évkezdő klubdélután a nyugdíjas klub-
ban

2017. február 3., péntek
13:00 Iskolai farsang a sportcsarnokban

2017. február 6., hétfő
15:00 A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub ven-
dége Erdélyi Lászlóné, az Abdai Vándorbot 
Egyesület elnöke

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Kunsziget Község Önkormányzata ismét 
(1999 óta folyamatosan) meghirdette a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zatot a felsőfokú intézményekben tanuló hall-
gatók részére.

Célunk az esélyteremtés, a szociálisan hát-
rányos helyzetű fi atalok felsőoktatási intéz-
mények nappali tagozatán történő tovább-
tanulásának elősegítése, a lakóhelytől távoli 
felsőoktatási intézményekben való tanulás tá-
mogatása, a hallgatói mobilitás elősegítése, a 

kistelepülések folyamatos gazdasági, kulturá-
lis fejlődésének biztosítása a humánerőforrás 
állandó és minőségi utánpótlásával.

A pályázatok beadásának határidejéig 20 
darab „A” típusú pályázat érkezett, „B” típusú 
pályázatot idén nem adtak be. 

Kunsziget Község Képviselő-testülete no-
vember 24-i ülésén tárgyalta a 2017. évi Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjra be-
adott pályázatokat. A képviselő-testület pályá-
zatot nem utasított el, döntése alapján minden 
pályázó támogatásban részesül. Az „A” típusú 
pályázatot benyújtók 10 hónapon keresztül 

4–5000 forint összegben részesülnek.
Havonta összesen 81 ezer forintnyi támo-

gatást kap a 20 pályázó, vagyis átlagosan 4050 
forintot. Az előző években pályázók, akik „B” 
típusú pályázatuk nyomán ösztöndíjat kap-
nak, öten vannak, összesen havonta 20 ezer 
forintnyi jutattásban részesülnek.

Önkormányzatunk a támogatás átutalását 
csak azon hallgatók részére tudja teljesíteni az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé, akik 
hallgatói jogviszonyukat minden félév kezde-
tén igazolták önkormányzatunk felé.

Tanulmányaikhoz sok sikert kívánok.

Októberben a betelepítésről szavaztunk
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Október 2-án népszavazás volt Magyaror-
szágon. Kunszigeten 55,92 százalékos volt a 
részvételi arány.

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Or-
szággyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa 
nem magyar állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését?” - így szólt az 
a népszavazási kérdés, amelyről október 2-án 
tartott szavazást az ország.

Mivel országosan a választásra jogosultak 
a 44,08 százaléka jelent meg az urnáknál, és 
az összes választónak csupán 41,32 százalé-
ka szavazott érvényesen, ezért a népszavazás 
érvénytelen lett. Az érvényességhez arra lett 
volna szükség, hogy az összes választásra jo-
gosult választópolgár legalább 50 százaléka 
érvényesen szavazzon (hogy igennel vagy 
nemmel, az az érvényesség szempontjából lé-
nyegtelen). 

Országosan az érvényesen szavazók 97,89 
százaléka válaszolt nemmel a feltett kérdésre, 
az igenek aránya pedig 2,11 százalék lett.

Kunszigeten a 989 szavazásra jogosult vá-
lasztópolgárból 553-an jelentek meg a kul-
túrházban kialakított szavazókörben, hogy 
leadják voksukat, ez 55,92 százalékos rész-

vételi arányt jelent (ez azt is jelenti, hogy ha 
Kunszigeten múlt volna a népszavazás érvé-
nyessége, akkor a referendum nem lett volna 
érvénytelen). 

Falunkban 530 szavazat volt érvényes, va-
gyis az érvénytelen szavazatok aránya 4,16 
százalék volt a kvótanépszavazáson. Az érvé-
nyes szavazatok közül 5 volt az „igen” (ez 0,94 
százalék) és 525 a „nem” szavazat (ez 99,06 
százalék).

Kunszigeten a szavazásra jogosultak közel 56 száza-
léka vett részt a szavazáson.
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A Kunsziget Gyermekellátó Társulás 6,1 
millió forintos kiadási oldalához a 2,4 millió 
forintos állami normatíván és a 407 ezer fo-
rintos térítési díj bevételen túl az önkormány-
zat 3,2 milliót biztosított október 31-ig. A házi 
segítségnyújtás 3,6 milliós támogatásához ön-
kormányzatunk 3,8 millió forintot tett hozzá. 

A település fenntartása, működtetése, fej-
lődése a problémák megoldására, az állandó 
változás kezelésére a képviselő-testület 2016. 
október 31-ig 22 ülést tartott, 288 határozatot 
hozott és 9 rendeletet alkotott.

Munkahelyek
Az ember alapvető értéke és igénye a mun-

ka – a munkahely, melyben községünk a tér-
ségben meghatározó szerepet tölt be.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
megkezdte működését az újabb ipari üzem, 
kunszigeti vállalkozói beruházással. CNC for-
gácsoló gép bemutatóteremben láthatják az 
érdeklődők a legmodernebb gépeket.

Községünk további fejlődésének meghatá-
rozó alappillére a lakosság létszámának eme-
lése, az építési telkek biztosítása, a letelepedési 
támogatás biztosítása és  a szolgáltatások (in-
tézményi, szociális, sport és szabadidő) magas 
színvonala.

Településfejlesztés a falu délnyugati 
részén

Kunsziget Község Képviselő-testülete 1999-
től dönt és tárgyal a település alatt levő ter-
málvíz hasznosításáról (mely 1970 óta ismert 
a község lakossága előtt). Projektcég alakul rá, 
melyhez az önkormányzat minden tőle telhe-
tő lehetőséget megad, mert a megvalósulása 
a falu nagyarányú fejlődését biztosítja. A pro-
jektcég 2006-ban megfúratta a termál kutat, 
mely 59 °C-os gyógy jellegű vizet ad. Kialakí-
tásra került közel 100 db összközműves építé-
si telek (műszaki átadása csak részben történt 
meg) járda, csapadékvíz elvezető árok, aszfal-
tozott út épült. Elkészült a termálfürdő terve, 
a terület hasznosítására különböző elképze-
lések voltak A beruházások fi nanszírozása az 
építési telkek árából, pályázati támogatásból, 
befektetői tőkéből valósult volna meg. A 2008-
as gazdasági válság ezt nem segítette. Befekte-
tői tőke nem jelent meg. A terület különböző 
gazdasági társaságok tulajdonába került.

A képviselő-testület éveken át kitartó mun-
kával a megoldás érdekében dolgozott. A 
közműveket felülvizsgáltatta, üzemeltetésére 
szerződést kötött.

Az önkormányzat 2016-ban jelentős szá-
mú építési telek teljes arányú tulajdonosa lett, 
melynek értékesítését megkezdte. A telkek 
beépítetlen területek, nagyságuk 750-1500 
négyzetméter, közműellátása teljes (ivóvíz- és 
szennyvízhálózat, elektromos áram, közvilá-
gítás, földgáz, csapadékvíz elvezető árok, jár-
da, aszfaltozott út, gondozott terület). A ren-
dezési terv módosítása megtörtént.

Tíz éve vetődött fel a Kunsziget és Pinnyéd 
közötti kerékpárút és lassú forgalmú út ki-
alakításának lehetősége. Győr Megyei Jogú 
Város és Kunsziget Község Önkormányzata 
2008-ban elkészíttette pályázati forrásból az 
út Kunsziget–Abda–Győr kerékpárút tervét, 
ez részben érintette a lassú forgalmú út kiala-
kítását. Pályázati lehetőség esetén valósulhat 
meg ez a fejlesztés. 

2016 októberében társadalmi egyeztetésre 
került a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódjelű pályá-
zat, mely lehetőséget adhat a Győri út Rendeki 
zsilipig terjedő felújítására. A Duna utca és a 
gátőrház közötti, valamint a József A. utca és 
a Duna utca között 4 méter széles aszfaltozott 
út építésére szintén adódik 100 millió forint 
értékű, 75 százalékos intenzitású pályázat a 
projekt részeként. A képviselő-testület dön-
tött az engedélyezési szintű tervek elkészítte-
téséről. A pályázatot azonban még nem írták 
ki. A tervek szakhatósági egyeztetése folyik.

Kunsziget, Öttevény és Mosonszentmiklós 
között kerékpárút megépítéséről döntöttünk 
néhány éve. Kunsziget és Öttevény önkor-
mányzatai konzorciumi szerződést írtak alá 
az Kunsziget–Öttevény kerékpárút II. ütemé-
nek megvalósítására. A két település együtt 
adta be a pályázatot, amely bírálatra vár.

A közlekedés biztonsága érdekében önkor-
mányzatunk megvásárolta és lebontatta a Fő 
utca 24. számú ingatlant. 

Energiafelhasználás, takarékos 
gazdálkodás, klímavédelem

2015-ben megvalósult az önkormányzati 
hivatal, az iskola, a sportcsarnok és a kultúr-
ház épületére - pályázati forrásból - 121 nap-
elemet napelemet helyeztünk el, hogy meg-
újuló energiaforrás használatával csökkentsük 
a villanyszámlát. 

A telkek jellemzői adatai: 30 százalékos 
beépíthetőség, 40 százalék zöldfelület, 10-15 
méter mélységű előkert, jobb oldali épület el-
helyezés a telek határon. Az eladási ár bruttó 
4,7 millió forint, mely tartalmazza a közmű-
fejlesztés összegét is.

Építkezéskor sikeres pályázat alapján 700 
ezer forint vissza nem térítendő támogatást 
nyújt az önkormányzat az építkező családok-
nak. A telkek értékesítésére önálló honlapot 
készül, a tájékoztatás a kunsziget.hu oldalról 
is elérhető. Továbbiakban is dolgozunk lehe-
tőség szerint a legjobb fejlesztési megoldáson.

Településfejlesztés, üzemeltetés és 
községgazdálkodás

A képviselő-testület döntése nyomán a 
Dózsa és Széchenyi utcai járdákat önerőből 
újítjuk fel. Tavasszal megtörtént a Dózsa utcai 
járdák felújítása, a Széchenyi utcában a járda-
építés rövidesen megkezdődik.

A csapadékvíz-elvezetés problémáját a Hu-
nyadi utcában a járda felújítással egyidejűleg 
megoldottuk.

Az úthálózat Kunsziget belterületén aszfalt 
borítású. 2016-ban költségvetésünk terhé-
re elvégeztettük az utak padkázását, mely-
nek célja az aszfaltút állagának megóvása. A 
padkanyesés, murvázás a szükséges helyeken 
megtörtént.

A Bolgányi hídra vezető út padkajavítása 
teljes hosszúságban megtörtént (nyesés, mur-
vázás), az utat és a hidat jelzőtáblák is védik. 
Tükröt helyeztünk el a Fő utca és Kertes utca, 
valamint a Fő utca és a Rákóczi utca kereszte-
ződésében, a Duna utca végére forgalomsza-
bályozó tábla került. Az Öttevény és Kunszi-
get közötti 14101. számú állami tulajdonú út 
teljes hosszának felújítására törekszünk. Né-
hány alkalommal kátyúzás történt.

Közmeghallgatáson számolt be a 2016-os tevékenységéről 

Kunsziget költségvetésének kiadási és bevételi oldala 2016-ban, ezer forintban.
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A cél az volt, hogy a korábbi éves díj tizen-
ketted részét (8,3 százalékát) kelljen csak fi zet-
ni a beruházásnak köszönhetően. Az önkor-
mányzati hivatal elektromos áram számlája a 
korábbi 5,7 százalékára csökkent, a kultúrhá-
zé 7,1-re (mindkét helyen 47 340 forint lett az 
éves díj), a másik két intézménynél is jelentős 
a megtakarítás, sportcsarnoké a korábbi díj 
15,6-ára, míg iskoláé 33 százalékra mérséklő-
dött a fi zetendő éves áramdíj. A sportcsarnok 
épületén napkollektor is üzemel, amely a me-
legvíz-ellátást teszi költséghatékonyabbá. 

2015-ben önkormányzatunk pályázatot 
adott be az iskola fűtés-korszerűsítésére és 
külső felújítására, a pályázatot forráshiány 
miatt elutasították (a terv várhatóan KEOP 
vagy TOP forrásból megvalósulhat).

Több alkalommal szerveztünk hulladék-
gyűjtést. Napi gondot jelent a hulladékszige-
tek környékének rendbetétele, a tárolók nem 
megfelelő használata miatt.

Levegő- és zajvédelem érdekében fórumon 
tájékoztatta a Federal Mogul Hungary Kft . 
üzemvezetése a lakosságot az üzemelő beren-
dezésekről, a mérések eredményéről.

Községgazdálkodás, közterületek 
gondozása

A közterületek gondozását, a fűtést, a kis 
léptékű karbantartási munkákat a falugond-
nok és munkatársai látják el (2 fő 8 órás, 1 fő 
4 órás). A feladatellátást 1-2 fő közcélú mun-
kavállaló segíti.

Köszönöm a falu lakosságának a közterüle-
tek gondozásában végzett munkáját.

Ismételten tárgyalja a képviselő-testület a 
„Kunszigeti Községgazdálkodási Kft .” létre-
hozását és pályázatot ír ki az ügyvezetői állás 
betöltésére. 

A hatékony munkavégzés érdekében ön-
kormányzatunk munkagépeket vásárolt (FO-
TON 50 traktor, pótkocsival, önjáró fűnyíró, 
kézi fűnyírók, targonca villa).

Mivel nem megoldott a munkagépek tá-

rolása, karbantartása, önkormányzatunk 
községüzemeltetési gazdálkodási telephelyet 
épít önerőből, a Fő utca 24. szám alatt. Jog-
erős építési engedéllyel közbeszerzési eljárást 
hirdettünk, a kivitelező az Energiagépész Kft . 
lett. A beruházás befejezési határideje: 2016. 
december 31. Öt beállós garázs épül, a szociá-
lis épületben iroda, műhely, mellékhelyiségek 
és irattár is helyet kap. Beruházás költsége (áfa 
nélkül) 35 millió forint. 

A temető felújítása a terveink között szere-
pelt az elmúlt évben. Önkormányzatunk „Az 
adósságkonszolidációban nem részesült tele-
pülések támogatása” című pályázati felhívásra 
benyújtotta kérelmét a temető felújítása tár-
gyában. Kapu és kerítés építése, az út (járda) 
és a ravatalozó térkövezése, utak kialakítása 
és urnafal építése szerepel a pályázat műszaki 
tartalmában, amelynek megvalósítására 19,8 
millió forintot kértünk. Örömmel tájékozta-
tom Önöket, hogy pályázatunk sikeres, a tá-
mogatói okirat aláírása megtörtént.

Az épített örökség és környezet 
védelme

Az elmúlt öt év jelentős összegű pályázati 
támogatásokból megvalósult felújításainak 
hatására településünk értéke nőtt, szakrális, 
kulturális értékek bemutatására lehetőség 
adódik. 

A falu határában található római kori őr-
torony a Római Birodalom határának, a li-
mesnek a része. Magyarország Kormánya 
2018. január 1-ig benyújtja pályázatát a Duna 
mentén 417 kilométer hosszúságban elterülő 
limes világörökségi cím nevezésére Ausztriá-
val, Németországgal, Szlovákiával közösen. 

Törekedni fogunk arra, hogy a program 
eredményeképpen Kunsziget világörökségi 
helyszínné válhasson. 

Ennek érdekében a Győri Xantus János 
Múzeum Forster Gyula Nemzeti Örökségvé-
delmi és Vagyongazdálkodási Központjának 
régészeivel kutatásokat végeztettünk (köz-
ségünk költségvetéséből biztosította ennek 
költségeit), konferenciákon, egyeztetéseken 
rendszeresen részt vettünk.

Közrend, közbiztonság
A térfi gyelő kamerarendszer bővítésével, 

valamint a rendőrség és Kunsziget Község 
Polgárőrségének munkájával biztosítjuk Kun-
sziget közbiztonságát.

Turisztika célú beruházások
A Szigetköz - Felső-Duna Mente Térség-

fejlesztési Társulás tagjaként együttműködési 
megállapodást írtunk alá Mosonmagyaróvár-
ral, melynek értelmében részt veszünk a ha-
táron átnyúló, „A Dunára és mellékfolyóira  
alapozott fenntartható turisztikai infrastruk-
túra-fejlesztéseknek” projekt-előkészítésében 
és megvalósításában. 

Fejlesztési lehetőség községünk számára: 
kajakok, kenuk beszerzése, kishajó kikötő lé-
tesítés, kajak- és kenutárolók, pihenőhelyek 
kialakítása. 

A becsült költség 13 millió forint, melynek 
várhatóan 95 százalékát fedezi a pályázati 
támogatás. Első ütemben alacsony kiállású 
úszóműállás valósul meg.

A Rábcatorok Regionális Partnerség tele-
püléseinek közös munkájával valósult meg 
a „Múlttal a Jövőért” projekt, melynek ered-
ményeképpen rövid ellátási rendszert alakí-
tottunk ki  (helyi és térségi termék), valamint 
bemutattuk a Rábca Partnerségi Társulás épí-
tészeti és természeti értékeit kiadvány formá-
jában. 

Községünk csatlakozott a „Sacra – Velo” tu-
risztikai útvonal kiépítése című pályázathoz, 
a program keretében pihenőhelyek kialakítá-
sára adódik lehetőségünk. Kiemelt helyszínei 
a projektnek a Szent Lőrinc római katolikus 
templom és a Szent Antal-kápolna. 

Terveink között szerepel a Szent Antal-za-
rándokút kialakítása.

és ismertette terveit Kunsziget Község Képviselő-testülete

Kunsziget bevételeinek alakulása 2016-ban. Ebben 
az évben is az iparűzési adó tette ki a legnagyobb, 

több mint 90 százalékos részét a költségvetésbe 
befolyó adóbevételeknek.
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Intézményhálózat
Manóvár Családi napközi

A Manóvár Családi Napközi 2010 áprili-
sa óta működik. Ez idő alatt bizonyossá vált, 
hogy szükség van az 1-3 éves gyermekek elhe-
lyezését biztosító intézményre. Törvényi lehe-
tőség szerint az édesanyák munkát vállalhat-
nak, melynek alapja a gyermekintézmény.

Működése során a jogi formája változott 
2013-ban, azóta új alapító okirattal, műkö-
dési engedéllyel működik. 2017. január 1-től 
újabb törvényi változás lép életbe, a Manóvár 
Családi Bölcsődeként működik. A jogerős 
működési engedélyt sikerült alapos, kitartó 
munkával megszerezni. Az intézmény ellátási 
körzete nem változott: Kunsziget, Dunaszeg, 
Dunaszentpál, Győrladamér és Győrzámoly, 
formája Gyermekellátó Társulás. A gyerme-
kek gondozását vezető gondozó, egy gondozó 
és egy helyettesítő gondozó látja el. A Manó-
vár Családi Napközi étkeztetése az óvoda fő-
zőkonyhájáról biztosított.

Kunsziget Község Képviselő-testületének 
döntése értelmében törvényi megfelelőség 
esetén biztosítja a gyermekek részére az in-
gyenes étkezést, nem megfelelőség esetén 50 
százalékos támogatást biztosít az önkormány-
zat a napi térítési díjból (ez összesen 623 ezer 
forint 2016-ban). Az udvarra játékot vásárol-
tunk 600 ezer forint értékben.

A működési engedélyben meghatározott 
gyermeklétszám napi hét fő, az igény viszont 
ezt a létszámot meghaladja, ezért szükség van 

a lehetőség megkeresésére a gyermekek elhe-
lyezése érdekében. A három évesnél fi atalabb 
gyermekek száma alapján 2015-ben a képvi-
selő-testület döntött arról, hogy elkészítteti a 
kétcsoportos bölcsőde tanulmánytervét. Még 
abban az évben elkészült a Tündérkert Böl-
csőde engedélyezési terve, majd 2016-ban a 
kiviteli terve is.  

Önkormányzatunk folyamatosan kereste 
megoldást a megvalósítására, 2014 őszén az 
önkormányzat által beadott közel 100 projekt-
ötletben szerepel a bölcsőde építése is. Ennek 
érdekében önkormányzatunk 2016 tavaszán 
hibátlan pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-
15 kódjelű pályázati felhívásra. Pályázatun-
kat támogatásra alkalmasnak ítélte a Magyar 
Államkincstár. Sajnos a bírálatra a mai napig 
várunk.

Pozitív döntés esetén az építkezés megkez-
dődhet, amire nagy szükség van a fi atalok, 
családok, helyi munkahelyek összefüggésé-
ben. Az ellátható gyermekek száma 24 főre 
emelkedik. Lehetőséget kínálunk a faluban, 
a térségben élő, az ipari üzemekben dolgozó 
családoknak gyermekük elhelyezésére.

A beruházás költsége 130 millió forint. A 
Kossuth térre tervezett bölcsőde megépítésé-
nek tervezett ideje - a pályázat függvényében 
- 2017. Szükség volt Kunsziget Község Ren-
dezési és Szabályozási Tervének módosításá-
ra, mely egyszerűsített eljárással megtörtént. 
A bölcsőde épülete a főbejáraton túl az óvo-
da folyosóján keresztül is megközelíthetővé 
válik. A megépült 300 adagos főzőkonyháról 

történik a bölcsődés gyermekek ellátása.
Az emlékpark más helyet kap, ha megépül a 

bölcsőde, a tervezett helyszín kultúrház előtti 
tér.

Tündérvár Óvoda
Jelentős beruházással elkészült egy sikeres 

pályázat eredményeként új, három foglalkoz-
tatós Tündérvár Óvoda 300 adagos főzőkony-
hával. 

2016. október 15-én az óvoda gyermeklét-
száma 55 fő volt. A Tündérvár Óvoda Alapító 
okiratát módosította a képviselő-testület. Sza-
bad férőhelyek esetén Kunsziget közigazgatási 
területén kívüli településről is felvehető kis-
gyerek. Szükség van a ténylegesen jelenlévő 
gyermekek létszámának emelésére, mely az 
óvodavezető és óvodapedagógusok feladata 
(élménygazdag program). 

Önkormányzatunk a személyi és tárgyi fel-
tételeket biztosítja, az intézményben hat óvo-
dapedagógus és egy pedagógiai asszisztens 
dolgozik, nevelő munkájukat hárman segítik. 

A gyermekek sokoldalú személyiségfejlesz-
tését logopédus, gyógypedagógus, pszicho-
lógus segíti, az iskolában tanító nyelvtanár 
segítségével játékos angol nyelvű foglalkozá-
sokon is részt vesznek az óvodások. Az óvo-
da udvarán található játékok, és a speciális 
foglalkoztatást, mozgáskoordinációt szolgáló 
eszközök segítik a gyermekek mozgásának 
összerendezettségét, beszédük fejlődését. Az 
önkormányzat biztosítja a gyermekek részé-
re a kedvezményes étkezést, az okosító torna 
díját, úszástanfolyam útiköltségét. Törvényi 

Közmeghallgatáson számolt be a 2016-os tevékenységéről 

A Tündérvár Óvoda madártávlatból. 
Szücs Norbert felvétele.



2016. 3. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ AKTUÁLIS - 7. OLDAL

FOLYTATÁS A 8. OLDALON >>

előírás alapján 2016. szeptember 1-től 38 fő 
részére „ingyenes” az étkezés, a szülők részé-
ről nem kell térítési díjat fi zetni. Térítési díjat 
fi zető gyermekek száma 22 fő,. Az önkor-
mányzat összesen 4,5 millió forint támogatást 
biztosít az étkezésre.

Az épület garanciális felülvizsgálata 2015 
szeptemberében megtörtént, csekély hiányos-
ságok javításra kerültek. Önkormányzati fi -
nanszírozásból motoros, távirányítós fényzá-
ró függönyök kerültek felszerelésre 600 ezer 
forint összegben.

Elkészült az óvoda honlapja, és készül egy 
bemutató kiadvány is. A Tündérvár Óvoda 
elnyerte a Biztonságos Óvoda és Zöld Óvoda 
címet.

Alapfokú oktatás
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8 
osztályban 8-16 óráig (szülői igény szerint 
ettől eltérően) tart az oktató-nevelő mun-
ka. Fenntartója a Kunszigeti Közszolgáltató 
Nonprofi t Kft . Az iskola működése normatív 
és önkormányzati támogatásból biztosított. 
Kiemelt oktatási tevékenysége a két tannyelvű 
oktatás, mely előkészítője a közép- és felsőok-
tatási intézményi tanulmányoknak, megfelel a 
2014-202. között kitűzött stratégiai céloknak. 
Tárgyi felszereltsége évről évre javul: nyelvi 
labor, alapfokú művészeti oktatás eszközei – 
köszönhetően a pályázati támogatásoknak és 
támogatóknak.

Iskolánkban a tanított tárgyaknak megfe-
lelő szakos diplomával rendelkező pedagó-
gusok létszáma (100%-os szakos ellátottság): 
14 teljes munkaidős tanár, 2 óraadó tanár, 2 
anyanyelvi lektor, 1 óraadó gyógypedagógus, 
1 óraadó logopédus és 2 óraadó művészetok-
tató, A munkát egy  részmunkaidős gazdasági 
ügyintéző, egy részmunkaidős és egy teljes 
munkaidős takarító segíti. 

Az intézmény fokozott minőségi munkájá-
nak alapját szolgálják a továbbképzések. A pe-
dagógusok továbbképzése ebben a tanévben 
is folyamatos, részben pályázat, részben a fő 
támogató, Kunsziget Község Önkormányza-
tának támogatásával. 

A TIOP.1.1.1. –es pályázat eredményeként 
iskolánk 16 darab tanulói laptopot nyert, 
mellyel a teljes számítástechnikai terem gép-
parkjának cseréje megtörtént. A pályázat 
keretében további 10 tanári laptop, 5 darab 
interaktív tábla és 5 darab projektor kerül fel-
szerelésre az iskolában 2015. december 31-ig. 
A projekt részeként 2015 októberében 10 fő 
vett részt 30 órás továbbképzésen, melynek 
célja a digitális taneszközök használatának 
elsajátítása volt. Az Educatio által szervezett 
továbbképzés keretében összesen 300 órányi 
továbbképzést teljesített a tantestület (100 
százalékos pályázati támogatás mellett).

További egy pedagógus pályázati támo-
gatással 30 órás továbbképzésen vett részt 

informatikai szakmai megújító képzésen 
(ugyancsak 100 százalékos pályázati támo-
gatás mellett). Az intézményvezető 60 órás 
továbbképzésen vett részt, melynek témája az 
intézményi szakmai ellenőrzés, a pedagógus 
önértékelés és a BECS csoport létrehozására 
az iskolákban. 

A tanulói létszám az októberi statisztika 
alapján 130 fő. Más településről 40 gyermek 
jár az iskolánkba, a bejárók Öttevényről, 
Mosonszentmiklósról, Abdáról, Börcsről, és 
Győrladamérról érkeznek. Az étkezők száma 
123 fő.

Az önkormányzat támogatja a bejáró ta-
nulók utaztatását, a tanulók étkeztetését, az 
angol nyelvi tankönyvek, taneszközök vásár-
lását, a művészeti képzést, a tárgyi eszközök 
beszerzését, az épület állagának megőrzését, a 
tisztasági meszelést, a fényvédő rolók, zárható 
szekrények, tanári és tanulói székek beszer-
zését, asztalos és villanyszerelői karbantartói 
munkákat, valamint sporteszközök vásárlá-
sát.

Az Országos Testnevelő Tanárok Egyesüle-
te által kiírt pályázaton iskolánk 86 ezer forint 
értékben röplabdatartó állványokat és hálót 
nyert. 

Idén ÖKOISKOLÁNK elnyerte a Virágos 
Magyarországért díjat. Salgótarjánban felső 
tagozatos diákjaink az országos angol nyel-
vű civilizációs versenyen 4. helyezést értek 
el. Budapesten a Kapocs Iskolában rendezett 
amerikai civilizációs versenyen hatodikos 
csapatunk ért el 6. helyezést.

Az iskolaudvar felújítására Kunsziget Köz-
ség önkormányzata tervezési árajánlatot kért 
be, melyet tárgyalt a 2015. október 29-i ülé-
sén, amikor további tárgyalásra hatalmazta 

fel a polgármestert. A terv elkészült. Pályázati 
lehetőségre várunk, melynek ígéretével ren-
delkezünk. 

A képviselő-testület döntött a hátsó bejárat 
megközelítését szolgáló járda (2 m szélességű) 
térkövezéséről, 2016. december 31-ig megva-
lósul. Önkormányzatunk kiemelten kezeli az 
épület felújítását, ezért pályázatot adott be a 
TOP 3.2.1-15 Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és AMI energetikai korszerű-
sítése felhívásra. A fűtéskorszerűsítés levegő–
levegős fűtésrendszer kialakítását, az épület 
hőszigetelése a födém és külső felületek hő-
szigetelését, a héjazat cseréjét és azbesztmen-
tesítést jelent. A beruházás költsége 80 millió 
forint. Sajnos ez esetben is a döntésre várunk, 
a felújítás elhúzódó megkezdése negatívan 
befolyásolja az épület állagát, az energiafel-
használást, és így a takarékos gazdálkodást is.

Egészségügyi alapellátás
Az alapellátási ellátás működtetője 2013. 

szeptember 1-jétől Kunsziget Község Önkor-
mányzata. A háziorvosi feladatokat közalkal-
mazotti jogviszonyban dr. Póda István látja el, 
asszisztense Némethné Frank Tímea.

A képviselő-testület 2016. október 27-i ülé-
sén tárgyalta az ellátást. A beszámoló idején 
163 18 év alatti és 1028 felnőtt volt az ellá-
tottak száma. A 978 személy összesen 7725 
alkalommal a rendelőben vette igénybe a be-
tegellátást, 51 beteg 95 alkalommal pedig a 
lakásán. 

A keddi (és szükség esetén csütörtöki) vér-
vételeken 465 alkalommal vettek mintát. 

Dr. Póda István háziorvos tájékoztatója 
alapján fokozott szükség van a szűrővizsgálat-
okra és az egészséges életmódra.

és ismertette terveit Kunsziget Község Képviselő-testülete



8. OLDAL - AKTUÁLIS KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2016. 2. SZÁM

>> FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL

Védőnői feladatellátás
Önálló körzetként működik a védőnői 

szolgálat, amelynek ellátási körzete megvál-
tozott: a védőnő a területi kötelezettségen túl 
Győrzámoly község iskoláját is ellátja. A ko-
rábban ellátott településeken önálló védőnői 
körzetet alakítottak ki. A felszabaduló mun-
kaidő prevencióra fordítandó. 

2016-ban az 1 év alatti csecsemők száma 8, 
az 1-3 éves kisgyermekeké 29, a 3-6 éves gyer-
mekeké 43 fő, a gondozott családok száma 
72. Pályázati támogatásból laptopot vásárolt 
a szolgálat.

A védőnői szolgálat alapító okirata a kép-
viselő-testület döntése alapján módosításra 
kerül. A szolgálat a méhnyakrák-szűrést is 
elvégzi 2016-tól önkormányzati költségvál-
lalással, ez korábban pályázati támogatással 
valósult meg, mely lezárult.

Házi segítségnyújtás
A gondozottak száma közel 30 fő, a gon-

dozók száma négy. A szociális gondozók 
munkájára nagy szükség van, Bíró Andrásné 
szolgálatvezető és munkatársai összehangolt 
munkája segíti az idős embereket és családo-
kat. 

A gondozásért térítési díjat az ápoltak, a 
családok nem fi zetnek, a házi segítségnyújtás 
feladatát ellátását normatív támogatásból és 
az önkormányzat egyéb bevételeiből biztosít-
juk. Hétvégi ellátásra 5 főnek van szüksége. A 
gondozónők napi 7-9 főnél végeznek gondo-
zási tevékenységet.

Vitalitás Gyógyszertár
Jogi átalakulás történt, mely a szolgáltatást 

nem érinti. A gyógyszerellátás biztosított.
Szociális ellátások, támogatások

A letelepedési támogatás keretében lakás-
vásárláshoz, építéshez nyújtott vissza nem 
térítendő támogatásról szóló rendeletet a 
képviselő-testület átdolgozta, hogy minél 
több fi atal részesülhessen a támogatásban. A 
költségvetésében erre a célra 4,9 millió forint 
összeget különített el, ebből igényelt és fi ze-
tett ki 7 fi atal részére 4,9 millió forintot. 2016. 
november 23-án további három támogatási 
megállapodás került aláírásra, ezeket és a to-
vábbi pozitív döntések fi nanszírozását tartalék 
keretből biztosítja az önkormányzat.

A lakásfelújítás és -bővítés támogatásáról 
szóló rendelet alapján a képviselő-testület a 
beadási határidőt a tárgyi év március 31-re 
módosította. Nőtt az erre a támogatási formá-
ra beadott pályázok száma, 2016-ban az erre 
célra kifi zetett összeg 1,5 millió forint volt, 
amelyet öt család részére folyósítottunk. 

A babakötvény célja a gyermekvállalás 
segítése. 2009-2015-ig folyamatosan 35 fő, 
2016-ban pedig 2 család igényelt és kapott 
ilyen típusú támogatást. 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 
a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő 
Társulás keretén belül működik.

Kiemelt szerepet kapott a gazdasági válság 
és a deviza alapú hitelek miatt nehéz helyzetbe 
került családok segítése.

A képviselő-testület a fentiekhez kapcsoló-
dó kérelmet nem utasított el, rendkívüli eset-
ben 1 napon belül nyújtott segítséget. 

Átmeneti segély helyett törvényi változás 
miatt 2015. március 1-től települési támoga-

tás adható, mely magában foglalja a temetési 
segélyt (hat alkalommal, összesen 120 ezer fo-
rint), a gyógyszertámogatást (3 fő részére havi 
10 ezer forint), továbbá a rendkívüli települési 
támogatást (pénzbeli támogatás formájában 
négy fő részére 220 ezer forint, természetbe-
ni támogatás formájában 3 fő részére étkezési 
támogatást). 

További önkormányzati támogatások: idős-
korúak karácsonyi támogatása, beiskolázási 
támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény, 
hozzájárulás az óvodás gyermekek étkezési 
térítési díjához, tankönyvvásárlási támogatás. 
A Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj-
ról lapunk 3. oldalán olvashatnak. 

Közfoglalkoztatás
Önkormányzatunknál folyamatosan fog-

lalkoztatunk embereket, akik a munkaerőpi-
acon munkát nem találtak. Tevékenységüket 
a közterületek tisztántartásában és házi segít-
ségnyújtás területén végzik. A Nemzeti Mű-
velődési Intézet által 1 fő közművelődéssel 
foglalkozó munkatársat tudnánk alkalmazni. 
Jelentkező azonban nincs rá, több fórumon 
közzétett felhívás ellenére sem.

Az önkormányzati hivatal munkája
2013-tól a körjegyzőségek megszűnésével 

közös önkormányzati hivatal jött létre Kun-
sziget, Dunaszeg és Dunaszentpál települése-
ken. 

A hivatal önálló honlappal rendelkezik, 
címe: www.dkoh.hu. 

Kunszigeten a közös hivatal kirendeltsé-
gén három köztisztviselő dolgozik: általános 
önkormányzati előadó, igazgatási előadó és 
gazdálkodási előadó. 

Közmeghallgatáson számolt be 2016-ban végzett munkájáról  

Sokan látogattak el az idei 
Petrezsirom Fesztiválra.
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Kunsziget Község Képviselő-
testületének 2017. évi koncepciója, 

tervei
A terv a képviselő-testület által elfoga-

dott gazdasági és humán program alapján 
készült, fi gyelembe véve a 2014-2020 között 
tervezett stratégiai programokat, EU irány-
elveket. A fejlesztési lehetőségeket, elkép-
zeléseket közel 100 projektötlet formájában 
nyújtottunk be különböző fórumokra (Győr-
Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Ta-
nács, Szigetköz – Felső-Duna Mente Térségi 
Fejlesztési Tanács, Pannónia Kincse Leader 
Egyesület, Magyar Limes Szövetség).

Céljaink között szerepel az épített és ter-
mészeti örökség védelme, munkahelyek 
biztosítása, azok számának további emelése 
(ehhez az iparterület biztosított), az intéz-
ményhálózat működtetése, az épületek álla-
gának megóvása, infrastruktúra fejlesztése, 
felújítása, karbantartása, a szolgáltatások 
magas színvonalú biztosítása, valamint tu-
risztikai és szakrális fejlesztések. Megvaló-
sításukra a 2014-2020 közötti pályázati ki-
írások, továbbá az önkormányzat takarékos 
gazdálkodása adhat lehetőséget.

Tervezzük a településképet jelentősen 
meghatározó épületek felújítását. Megvaló-
sulhat a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
épületének felújítása, a Szent Antal kápolna 
és kerítésének felújítása, valamint a temető 
bejáratának, kerítésének és ravatalozójának 
felújítása, urnafal építése.

A település komplex fejlődése érdekében 
tervezzük sport- és játékudvar kialakítá-
sát az iskolában, járda és kerítés építését a 
községgazdálkodási telephelynél, a „Tün-
dérkert” Bölcsőde megépítését, a „Jövőház” 
Gyermekközpont megépítését, a termálbe-
ruházás támogatását, valamint a külterületi 
utak felújítását, építését. 

Terveink között szerepel még a Moso-
ni-Duna turisztikai célú fejlesztése, a Szent 
Lőrinc római katolikus templom belső fel-
újításának előkészítése, a római őrtorony vi-
lágörökség részére válásának segítése, turisz-
tikai célú szálláshely kialakítása, konditerem 
építése. Szintén fontos eleme a koncepció-
nak a környezetvédelem, a szén-monoxid 
kibocsátás csökkentése, valamint építési tel-
kek biztosítása.

A fentieken túl mindazon fejlesztések, 
amire a pályázatok lehetőséget adnak.

Megvalósításukhoz kérjük szíves 
segítségüket.

Községünk folyamatosan részt vesz a Te-
lepülési Önkormányzatok Országos Szövet-
sége, a Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési 
Társulás, a Szigetköz Turizmusáért Egyesü-
let (TDM), a Győri Többcélú Kistérségi Tár-
sulás, az Arrabona EGTC és a Magyar Limes 
Szövetség munkájában.

Kunsziget Község Képviselő-testülete
A településen a jegyző és az adóügyi előadó 

tart hetente ügyfélfogadást, igény esetén ettől 
eltekintve is a lakosság rendelkezésére áll, elő-
re megbeszélt időpontban.

Kérem, engedjék meg, hogy kiemeljem a 
hivatalban dolgozó köztisztviselők munká-
ját, melyet hivatali munkán és szükség sze-
rint munkaidőn túl a település működése és 
a pályázatok eredményessége, ezt követően 
a hibátlan elszámolások érdekében tesznek, 
előkészítve ezzel a támogatások gyors megér-
kezését.

Kultúra, közművelődés, média
Az IKSZT információs központként műkö-

dik. Ünnepeknek, ünnepélyeknek, előadások-
nak és a civil szervezetek rendezvényei számá-
ra is helyet biztosít. A könyvtári szolgáltatást 
folyamatosan fejlesztjük. 

Az IKSZT dolgozói biztosítják a kulturális 
célú pályázatok előkészítését az ünnepek, ren-
dezvények méltó megtartását, azok technikai 
hátterét. A Kunszigeti Hírmondó, a kunszi-
get.hu, meghívók, fotók, videók készítése az ő 
munkájuk eredménye.

Sport és szabadidő
Létesítményeink állagát megóvjuk, műkö-

désüket folyamatosan biztosítjuk a lakosság 
szórakozása, sportolása és egészsége érdeké-
ben.

A Gyermekekért 2006 játszótér közked-
velt a kisgyermekes családok körében. Sajnos 
gyakori javításokra van szükség, 2017-ben 
szükségessé válik felújítása, a játékok cseréje, 
festése, melyre több alkalommal árajánlatot 
kértem be. 

Az ifj úság helyzete
Érdekképviseletükre Ifj úsági Érdekegyezte-

tő Fórum alakult, munkáját tevékenyen végzi, 
a Képviselő-testület felé javaslattételi joga van. 
Az IKSZT-ben kialakított ifj úsági közösségi 
térben programokat tartanak a fi ataloknak, 
szükség van további programok szervezésére. 
A fi atalok részt vettek és részt vesznek térségi 
rendezvényeken is. 

Önkormányzatunk biztosítja a középisko-
lás tanulók 50 órás kötelező közösségi mun-
kavégzésének lehetőségét, erre együttműkö-
dési megállapodást köt – kötött a közép- és 
szakközépiskolákkal.
Civil szervezetek szerepe községünk 

életében
Munkájuk nagymértékben segíti a telepü-

lést, hozzájárul a kötelező feladatok ellátásá-
hoz, a szolgáltatások magas színvonalon való 
teljesítéséhez, közösség formáló erejük rend-
kívül fontos. 

Kunsziget Község Képviselő-testülete 2016-
os költségvetésében az egyesületek működésé-
re 11 millió forintot különített el, mely összeg 
felhasználására az egyesületeknek pályázatot 
írt ki. A beérkezett pályázatok a felhívásban 
közzétetteknek megfeleltek, az egyesületek a 
fenti támogatásból valósítják meg céljaikat. 

Köszönjük a civil szervezetek munkáját.
Települési Értéktár Bizottság

A bizottság előkészítette a kunszigeti Jé-
zuskeresés, és a Szent Antal tiszteletéhez kap-
csolódó szakrális hagyományok települési és 
megyei értéktárba való felvételét. 

A Jézuskeresés népi archaikus hagyomány 
2015. november 30-ig benyújtásra kerül a 
Megyei Értéktár Bizottsághoz, kérve felvétel-
ét. Bízzunk abban, hogy a gondos előkészítő 
munka és az évszázadokon át őrzött érték 
bekerülhet a Nemzeti Értéktárba és Magyar 
Hungarikummá válhat. 

A Páduai Szent Antal tiszteletéhez kapcso-
lódó szakrális érték felvételét kértük a Győr-
Moson-Sopron megyei értéktárba. 

További értékek felvételének alapos előké-
szítéséhez kérjük a lakosság segítségét.

Önkormányzatunk sikeres pályázataként 
ismét ráirányítjuk a fi gyelmet értékeinkre.  
Testvértelepülésünket, Nyárádgálfalvát is be 
tudtuk vonni az örökségek őrzésébe és ápo-
lásába. A húsvéti ünnepkör értékeire irányí-
tottuk a fi gyelmet mind Kunszigeten, mind 
erdélyi testvéreinknél. 

A Földművelésügyi Minisztérium által kiírt 
a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjté-
sének, kutatásának, népszerűsítésének, meg-
ismertetésének, megőrzésének és gondozá-
sának támogatására” pályázat támogatásának 
köszönhetően újabb lehetőség nyílt Erdély 
- Nyárádgálfalva és térsége hagyományainak 
megismerésére, a hagyományok közötti kap-
csolatkeresésre. 2016 húsvétján érkezett és 
utazott néhány fő Nyárádgálfalvára és Kun-
szigetre, hogy részt vegyen az ünnepen, mely 
mindannyiunké, attól is, hogy részt veszünk 
rajta.

A projektet augusztusban zártuk kiállí-
tással és fi lmvetítéssel. Megvalósításában ki-
emelkedő munkát végzett: Bábics Norbert, 
Banga Richárd, Farkas Ferencné, Farkas Liza, 
Horváth Rajmund, Karácsony Károly, dr. 
Lanczendorfer Zsuzsanna, Lendvai Ivánné, 
Szalai Béla, Szalai Béláné és Tilai Péter.

Rendezvényeink, tevékenységeink
A nemzeti ünnepeink méltó megtartása 

mellett folytatódott erdélyi testvérkapcsola-
tunk ápolása, megrendeztük a majálist, a gyer-
meknapot, az idősek napját, az adventi gyer-
tyagyújtást, az IV. Húsleves és Petrezsirom 
Fesztivált, az „Itthon vagy, Magyarország 
szeretlek” programot és az Európai Mobilitás 
Hetet. 

A „Virágos Magyarországért Mozgalom-
ban” Kunsziget folyamatos kiemelkedő mun-
kájáért 2016-ban elismerésben részesült. 

Köszönöm a falu lakosságának, intézmé-
nyeinek, az egyesületeknek munkáját, melyet 
községünk érdekében végeztek.

Köszönöm a Federal Mogul Hungary Kft ., 
a Sick Kft , a Zöld Mező Szövetkezet és a helyi 
vállalkozók segítségét.
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Érdekes programok, színes rendezvények és 

- FARKAS LIZA ERZSÉBET -- FARKAS LIZA ERZSÉBET -

Csodálatos délután a Hanság 
Kapujában

2016. szeptember 23-án a Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 4. osztályos tanulói, peda-
gógusai, valamint a gyermekeket kísérő szü-
lők az iskolai tanórát követően kiránduláson 
vettek részt. Úticéljuk a Hanság Kapuja Ala-
pítvány által működtetett erdei iskola volt. A 
tanulók megismerkedhettek az ott élő álla-
tokkal, lovagoltak, kincset vadásztak, barká-
csoltak, kipróbálták a vízi fi lagóriát, és a hal-
etetést. A kellemes délutánt tábortűz mellett 
szalonnasütéssel zárták. Megfáradva, de új 
élményekkel gazdagodva tért haza a csoport. 
Köszönjük Lakatosné Tatai Eszter tanítónő 
szervező munkáját! 
Kenyérkészítés múltjával és jelenével 

ismerkedtek a kunszigeti diákok
Szeptember végén a 3. osztályos tanulók 

rendhagyó környezetismeret tanóra kere-
tében ismerkedhettek meg a kenyérkészítés 
múltjával, jelenével, jövőjével. Az érdekes in-
teraktív bemutatót, Tatai Zoltán pékmester 
előadása tette még színesebbé, melynek során 
a gyerekek kóstolót kaphattak az általa készí-
tett többfajta kenyérféléből.

„Egy iskola - egy polgárőr nap”
Iskolánk és Kunsziget Község Polgárőrsége 

szeptember 30-án immáron tizedik alkalom-
mal szervezte meg az „Egy iskola - egy pol-
gárőr” napot.

Iskolánk tanulói 8 órától játékos akadály-
versenyen, sorversenyeken és ügyességi verse-
nyeken vettek részt. Az iskola, a sportcsarnok 
és a falu különböző pontjain összesen nyolc 
állomást alakítottunk ki, ahol játékos felada-
tok teljesítése során, játékos formában is-
merhették meg és sajátíthatták el a rendőrök, 
tűzoltók, katasztrófavédelemi szakemberek, 

polgárőrök és mentősök munkáját. Ezt köve-
tően diákjaink a sportpályán 16 óráig ügyes-
ségi versenyeken vettek részt. A versenyeket 
követően diákjaink az Országos Diáksport 
Nap alkalmából teljesítették a 2016 méteres 
futást.

A 10 éves hagyományt követve a délutáni 
versenyre több iskola és település polgárőr 
egyesülete küldte el csapatát. Kóny, Koroncó, 
Mosonszentmiklós, Nyúl, Tét, Mecsér és a 
házigazda Kunsziget küldöttei mérték össze 
tudásukat, kitartásukat. Nekik az elmúlt évek-
hez hasonlóan izgalmas csapat- és sportverse-
nyeken kellett részt venni. A versenyszámok 
között szerepelt akadálypálya, büntető dobá-
sok, rúgások, homokzsákok töltése, majd egy-
szerű nyúlgát építése, lövészet légpuskával, 
elsősegélynyújtás valamint teszt kitöltése a 
polgárőrség munkájával kapcsolatosan.

Tisztelettel köszönjük Válint Anikó rend-
őr-főtörzsőrmester, Makai Zsuzsa rendőr 
őrnagy, Gaál László százados, Dénes László 
főtörzszászlós, Csapó Gábor mentésirányító, 
és a kunszigeti polgárőrök munkáját, akik a 
nap folyamán megismertették a gyermekek-
kel, hogy veszélyes helyzetekben mit kell ten-
niük, hol és hogyan tudnak segítséget kérni. 
A verseny eredményhirdetését nagy izgalom 
előzte meg. A polgárőrség által felajánlott dí-
jakat Lendvai Ivánné polgármester, Csaplár 
Zoltán a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgár-
őr Szövetség elnöke és Németh Csaba Kunszi-
get Község Polgárőrségének elnöke adták át.

A jó hangulatú rendezvény zárásaként 
Kunsziget Község Polgárőrsége látta vendé-
gül a gyermekeket a kunszigeti sportpályán. 
Szeretnénk megköszönni a rendezvény fő-
védnökének, Kunsziget Község Önkormány-
zatának segítségét.

A versenyt Kóny nyerte, Koroncó a máso-
dik, Mosonszentmiklós a harmadik, Nyúl a 
negyedik, Kunsziget az ötödik, Tét a hatodik 

helyen végzett. Mecsér különdíjat kapott, ők 
érték el a legjobb eredményt az elsősegély te-
rületén.

Ismét ÖKOISKOLA lettünk
Iskolánk immáron második alkalommal 

pályázta meg az ÖKOISKOLA címet. Öröm-
mel olvastuk az értesítést, mely szerint az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által fel-
kért Értékelő Bizottság javaslatára Sipos Imre 
köznevelésért felelős helyettes államtitkár 
meghozta döntését. Ennek értelmében isko-
lánk 2019. december 31-ig büszkén viselheti 
tovább az ÖKOISKOLA címet.

Pályázatunkban továbbra is megfogalmaz-
tuk a környezettudatos életmód kialakítás, a 
környezetvédelem és a fenntarthatóság fon-
tosságát. Intézményünkben mind a tanítási 
órákon, mind a tanórán kívüli programjain-
kon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ta-
nulóinkban tudatosítsuk a környezetbarát és 
egészséges életmódra nevelést. Ennek érdeké-
ben a tanévben több alkalommal szervezünk 
különféle környezetvédelmi akciókat, progra-
mokat. Iskolásaink minden napjaiban fontos 
szerepet kap a védett területek, tantermeink 
tisztasága, valamint azok megóvása. Szem 
előtt tartjuk továbbá a személyes higiénia, és 
a rendszeres testedzés iránti igény kialakítá-
sát. Ügyelünk arra, hogy intézményünk és 
termeink dekorációját úgy alakítsuk ki, hogy 
az összhangban legyen a fenntarthatóságra 
nevelés és a klímavédelemre való törekvés 
elveivel. A cím elnyerését tanúsító oklevelet 
ünnepélyes keretek között december 10-én 
Budapesten vehettük át az EMMI és a Föld-
művelésügyi Minisztérium tisztségviselőitől.

Mi is csatlakoztunk a plüssmaci 
gyűjtő akcióhoz

Segíteni mindig jó! Nagyon örültünk, hogy 
Ladocsi Norbert és az E-Kart Ring csapata 
példaértékű kezdeményezéséhez mi is csatla-
kozhattunk.

Csoportkép a 2016 méteres futás után.
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Iskolánk kisdiákjai is felajánlották kedven-
ceiket beteg vagy balesetet szenvedő gyer-
mektársaiknak. Intézményünkben Dobrádi 
Éva tanárnő kezdeményezésére tanulóink 
örömmel csatlakoztak a „Gyűjtsünk plüssma-
cikat a beteg gyerekek számára a mentőkbe” 
macigyűjtő akcióhoz. Egy utolsó ölelés, egy 
puszi a macinak, akihez eddig jó volt hozzá-
bújni, aztán irány a gyűjtődoboz. Adakozó 
diákjaink ugyanis tudják, hogy ezzel a cse-
lekedetükkel nemes célt szolgálnak, hiszen a 
legjobb plüssbarátaikat ajánlották fel a men-
tőautókba, hogy azután ők bátorítsák tovább 
beteg társaikat.

Az összegyűjtött macikat iskolánk képvi-
selői vitték el Győrújbarátra az E-Kart Ring 
gokartpályán kialakított gyűjtőpontra.

Űrutazás a Bakonyban
Iskolánk tanulói a kunszigeti önkormány-

zat és a Kunszigeti Ifj úsági Sportalapítvány 
támogatásával őszi kirándulást tettek a Pan-
non Csillagdába, amely Magyarország első 
számú komplex, csillagászati ismeretterjesz-
tő központjaként működik Bakonybélben. A 
planetáriumban a legnagyobb újdonság, hogy 
döntött háttámlás moziszékeken csodálhattuk 
meg a kupolafelületre vetített ismeretterjesztő 
fi lmet, az „Oázis az űrben” címmel. Érdek-
lődve haladtunk tovább a Meteorok termébe, 
ahol egy állandó, interaktív kiállítás keretében 
a csillagászat történetét ismerhettük meg a 
kezdetektől napjainkig. Sok érdekes dolgot 
hallhattunk a két neves csillagász Galilei és 
Newton életéről, munkásságáról, ugyan-
akkor a magyar csillagászat történetébe is 
nyerhettünk betekintést. A kiállításon láthat-
tuk többek között Galilei híres távcsövének 
pontos mását, valósághű szkafandert, a Mars 
űrszonda méretarányos másolatát. A Mars 
kiállításon tanácsokkal láttak el bennünket, 
hogy mire készüljünk, ha egyszer, Mars tu-
risták leszünk. Sok érdekességet tudhattunk 
meg a vörös bolygó kék múltjáról és jövőjéről, 
ugyanakkor megtekinthettük a Maxon Mo-
tor olyan kicsinyke motorját is, amilyenen, 
a Marson kutatásokat végző robotok műkö-
dését biztosítják extrém viszonyok között. A 
látogatáson hallhattuk, hogy Pavlovics Ferenc 
mérnök irányításával az USA-ban megépí-
tették a Holdautót, azt a járművet, amelynek 
segítségével az Apollo program űrhajósai be-
barangolhatták a Hold sivatagát. A csillagdá-
ban tapasztalt csodálatos „űrsétát” követően, 
az Erdők házában tett látogatás alkalmával, 
megismerkedhettünk a Bakony állat- és nö-
vényvilágával. Túrázásunk során örömmel 
fedezhettük fel Bakonybél nevezetességeit és 
kirándulóhelyeit.

Negyedik és nyolcadik osztályos tanulóink 
tollából ajánlom fi gyelmükbe az általunk átélt 
szép nap eseményeit!

„Nagyon szép volt ez a nap! Szép a Bakony! 

Élveztem, mert a Pannon Csillagda szép volt.” 
T. Olívia

„Jó volt a kirándulás, főleg a túra!” G. 
Mandy

„Nagyon jó volt, jó lenne, ha többet men-
nénk!” V. Dani

„Én nagyon jól éreztem magam! A csillagá-
szattól kezdve, a kápolnás vagy templomos he-
lyig, meg a hegymászás is jó volt! Jó, hogy volt 
bolt, és tudtam venni a családomnak ajándé-
kot! Jobb volt a tanulásnál!” K. Jázmin

„Én nagyon jól éreztem magam! Legjobban 
a kupolás vetítés tetszett, az nagyon-nagyon jó 
volt!” T. Emese

„Nagyon jó volt, szerintem lehetne több 
ilyen!” Sz. Milán

A felső tagozatosok számára rendezett 
versmondó versenyen ugyan nem értünk 
el dobogós helyezést, tanulóink méltó mó-
don képviselték iskolánkat. A Pilinszky-nap 
angol versenyen, két három fős csapattal 
indultunk, „Food and drinks” (Ételek és ita-
lok) témakörben. A versenyt a tizenegy in-
duló csapat közül a Tolnai Fabiána, Kovács 
Bence és Szalai Barnabás tanulókból álló 
hetedik osztályos csapatunk nyerte (felké-
szítőjük Kuller Tímea). A szintén hetedikes 
nebulók, Forró Dorina, Varga Petra és Virág 
Anna alkotta csapat a gróf Széchenyi István 
halálának 150. évfordulójának emléket állí-
tó, Széchenyi István és kora című történelmi 
vetélkedőn vett részt és szerepelt ragyogóan, 
elérve a nagyszerű 2. helyezést (felkészítőjük 
Varga Péterné).

A versenyek végeztével új élményekkel, 
tapasztalatokkal és elfáradva tértünk haza. 
Úgy gondolom, tanulóink méltó módon 
képviselték a Kunszigeti Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskolát és Alapfokú Művészeti 
Iskolát, mindent elkövetve azért, hogy isko-
lájuk hírnevét öregbítsék. Még egyszer gra-
tulálunk a helyezetteknek, köszönet minden 
résztvevőnek és nem utolsó sorban a gyer-
mekeket felkészítő valamennyi tanítónak és 
tanárnak. Jövőre újra megpróbáljuk!

Kuller Tímea

„Szerintem nagyon érdekes volt a Plane-
tárium! Nagyon kedves és szép a Bakony!” T. 
Flóra

„Busszal mentünk a Bakonyba. Hegyet 
másztunk, moziztunk 3D-ben, és megnéztünk 
egy csillagászati szimulátort is!” Sz. Olivér

„Nagyon izgalmasak voltak a fi lmek, melyek 
örök élményt adtak számomra, főleg a Csillag-
da!” Sz. Dorián

„Bővítette földrajzi tudásomat!” F. Döniz
„Felkeltette érdeklődésemet a csillagászat 

iránt!” V. Fanni
„Lettek elképzeléseim a Föld nevű bolygón 

kívüli világról”! B. Evelin
„Élvezetes volt a Holdra történő utazás!” R. 

Bence

A nyúli Pilinszky János Általános Isko-
la, az immár 17. alkalommal megrendezett 
Pilinszky nap alkalmából, számos versenyt 
hirdetett az általános iskolák alsó- és fel-
ső tagozatos tanulói számára. A november 
29-i rendezvényen iskolánkat 26 tanuló 
képviselte. Az alsós kisdiákok számára vers-
mondó (1-4. évfolyam), szépíró (2-3. évfo-
lyam), mesemondó (1-4. évfolyam), illetve 
rajzversenyt hirdettek (1-4. évfolyam). Év-
folyamonként két tanuló jelentkezését várta 
a nyúli iskola. A rajzverseny témája 1. és 2. 
évfolyamon Vlagyimir Szutyejev: A gomba 
alatt, 3. és 4. évfolyamon, Fazekas Mihály: 
Ludas Matyi című művéhez kellett illusztrá-
ciót készíteni szabadon választott technika 
alkalmazásával. A gyermekek rajzait előze-
tesen kellett elküldeni november 18-ig, ahol 
Kovács Levente 4. osztályos tanuló (felkészí-
tője Kóczán Szilvia) különdíjat kapott.

A többi versenyszámban is szép eredmé-
nyeket értünk el, többek között a versmondó 
versenyen, amelyen Nagy Dorka 2. osztályos 
kis diák 1. helyezett lett (felkészítője Habony 
Fruzsina). Szintén nagy kihívást jelentett a 
mesemondó verseny, ahol a sok induló kis-
diák közül Romsics Simon (4. oszt.) végzett 
elsőként, (felkészítője Lakatosné Tatai Esz-
ter) Kungl Anna (1. oszt) pedig különdíjas 
lett (felkészítője Varga Péterné).

Pilinszky-nap Nyúlon dobogós helyezésekkel

örömteli sikerek a kunszigeti iskolában

Egy az iskola sok környezetvédelmi akciójából: az őszi papírgyűjtés.
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Sikeres olimpia és ünnepvárás az óvodában
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

Nevelőtestületünk november hónapban 
„Óvodás olimpiát” szervezett. Öt település 
fogadta el meghívásunkat és november 4-én 
pénteken a sportcsarnokban sportszerű, iz-
galmas versenyen mérték össze tudásukat. 
Óvodánkat képviselő csapatot Andi néni és 
Erika néni készítette fel a versenyre. Köszö-
nöm szervező és felkészítő munkájukat. A 
rendezvény sikeres lebonyolításában az óvo-
da dolgozói, diákok és Farkas Liza igazgatónő 
segített, köszönet érte. Három kategóriában a 
következő eredmények születtek: a leggyor-
sabb csapat a győrújfalui óvoda, a legügyesebb 
távolugró csapat a dunaszentpáli óvoda csa-
pata lett, a játékos sor- és váltóversenyt pedig 
a kunszigeti Tündérvár Óvoda csapata nyerte. 
Gratulálunk a szép eredményhez. Csapatunk 
tagjai: Beke Attila, Beke Regina, Fülöp Lara, 
Kuller Jázmin, Kungl Mihály, Szalai Luca, 
Szalai Nándor, Tóth Bendegúz, Varga Dániel, 
Varga Viktória. Köszönjük Kunsziget Község 
Önkormányzata és Kunszigeti Sportegyesület 
támogatását.

A jelentkező nagy és középső csoportos 
gyermekek részére úszótanfolyamot szervez-
tünk, Kunsziget Község Önkormányzatának 
támogatásával. Terveink szerint tavasszal 
folytatjuk.

Környezetünk megismerése, természet sze-
retetére, védelmére nevelés fontos területe az 
óvodai nevelésnek. A környezettudatos neve-
lés hatékonyságának érdekében óvodánk pá-
lyázatot nyújtott be és nyerte a kitüntető Zöld 

Óvoda címet, mely nem csak elismerés de fel-
adatokat is ró ránk.

A nagycsoportban november hónapban 
nyílt napot tartottunk az érdeklődő szülők-
nek. A délelőtt folyamán több tanító néni is 
részt vett az eseményen. A gyermekek komp-
lex foglalkozáson, játékosan mutatták meg, 
hogy milyen sokat tudnak a mesék világáról, 
az állatokról, hisz ők már iskolába készülnek 
jövőre. A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ból meghívást kaptunk nyílt tanítási órákra. 
A délelőtt folyamán bepillantást kaptunk az 
iskolai életbe, az ott folyó oktató-nevelő mun-

káról. A rendezvény kezdete volt egy „iskola 
nyitogató” sorozatnak, mely folyamán kölcsö-
nös látogatásokkal ismerkednek tanköteles 
korú gyermekeink az iskolai élettel. Óvodánk 
legkisebbjeinek mindennapjai gondtalan já-
tékkal telnek. Örömteli, hogy sok új kisóvodás 
érkezik a kiscsoportba folyamatosan, ahogy 
a 2,5 életévüket betöltik a Manóvár Családi 
Napköziből. A lányok szívesen babáznak, fő-
zőcskéznek a kisfi úk szerelnek, építkeznek, 
fuvarozzák az „építkezésre” a kockákat. 

A szüretelős-gyümölcshozó ősz után már 
nagyon vártuk óvodásainkkal a telet. A tél 
nagyon kedves a gyermekeknek, hiszen sok 
izgalmas dolog történik a hosszú, hideg év-
szakban. Az idei évben az adventi gyertya-
gyújtással kezdtük meg az ünnepi készülődést. 
A jóságos Mikulás is ellátogatott az óvodába 
és a puttonyából minden kisóvódásnak került 
ajándék. Köszönik a nagycsoportosok Mujzer 
József ajándékát. A gyermekek dallal, verssel 
köszönték meg az ajándékot és persze meg-
ígérték, - ha lehet - ezután még jobbak lesz-
nek. Az egész évben „jól” viselkedők külön 
dicséretben részesültek. Az idei Mikulás ün-
nepünk sikeréhez nagyban hozzájárult Völ-
gyi János szerepvállalása. Köszönet érte! Az 
IKSZT munkatársának, Horváth Rajmund-
nak a megható pillanatok megörökítését kö-
szönjük. 

Az év talán legszebb ünnepe a karácsony. 
Adventi várakozás ideje alatt mi is készülünk 
az ünnepre, mézeskalácssütéssel, a karácsony-
hoz kapcsolódó hagyományok, szokások fel-
elevenítésével. Karácsonyi ünnepélyeinket 
2016. december 19-én, 20-án és 21-én 17 órai 
kezdettel tartjuk az óvodában.

Békés karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag új évet kívánnak: a kunszi-
geti Tündérvár Óvoda dolgozói és az óvodás 
gyermekek.
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Várják a karácsonyt a legkisebbek is
- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -

Karácsony közeleg, az év legcsodásabb ün-
nepe. Igyekeztünk megteremteni a Manóvár 
Családi Napközibe járó gyermekek számára a 
hozzá illő hangulatot, csoportszobánkban az 
ünnep jelképei láthatóak. 

Minden nap kicsit közelebb kerülünk az 
ádventi várakozással a „csodához”, énekeljük a 
karácsonyi dalokat és sokat rajzolgatunk. Kis 
falunk is ünneplőbe öltözött, a kicsi gyerme-
kek szinte rajonganak a fénybe borult fákért.

Karácsonyi ünnepélyünk 2016. decem-
ber 19-én, hétfőn tartjuk közös énekléssel és 
ajándékbontással, melyet ezúton szeretnék 
megköszönni Kunsziget Község Önkormány-
zatának. 

Köszönetemet szeretném kifejezni a szü-
lőknek is, akik egész évben segítették mun-
kánkat és hozzájárultak ádventi naptárunk 
„megtöltésével” az örömteli ünnepléshez!

Áldott karácsonyt és békés, boldog új esz-
tendőt kívánok a Manóvár Családi Napközi 
dolgozói nevében!

Összefogás a Szeretet Napokra. Idén már 14. alkalommal látogatott el Böjte Csaba ferences szerzetes, 
Erdélyi gyerekek kíséretében Győrbe, ahol többféle rendezvényen az ő céljaikra, megsegítésükre adomá-
nyoznak a segítőkész emberek. Egy picit mi is magunkénak éreztük Csaba Testvér hatalmas munkáját és 

egy cseppet téve a tengerbe 104 db vegyes süteménycsomagot küldtünk a püspökvári fesztiválra. Köszönjük 
mindenki támogatását és várjuk a felajánlásokat jövőre is! A szervezők nevében: Angyal Mónika.

Szalmabábuk. A Hagyományőrző Egyesület tagjai vidám szalmabábukat készítettek a falu elejére. Sajnos 
két alkalommal is kárt tettek bennük, így idő előtt lebontásra kerültek. Nagyon sajnáljuk, hogy erdélyi 

barátaink nem láthatták élőben. Kár, hogy valakik nem találtak a rongálásnál jobb szórakozást.

Sikeres évet zártak a 
tűzoltók

- BÖRZSEI ARNOLD -- BÖRZSEI ARNOLD -

Új tagokkal és - sikeres pályázatoknak kö-
szönhetően - eszközökkel, felszereléssel is gya-
rapodott Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2015-
ös pályázatán nyert felszereléseket javarészt 
2016 elején sikerült beszerezni. Az eszközök 
az egyesület beavatkozó képességét javítják. A 
Honda WT 30-as szivattyúval árvíznél, illetve 
belvíznél, nagy esőzések idején hatékonyan 
be tudunk avatkozni. Vásároltunk 10 darab 
fekete gyakorló ruházatot, és gépjármű-kar-
bantartásra és honlap készítésre is futotta 
ezen összegből (egyesületünk webcíme: www.
kunszigetiote.hu/hu). Ugyancsak a pályázat 
terhére a Szent Lőrinc római katolikus temp-
lomban elhelyezett egyesületi zászlóra felke-
rülhettek az elhunyt bajtársaink nevei, emlék 
plakett formájában, így is emlékezve előde-
inkre. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság által 2015-ben kiírt pályázatunk sikeres 
volt, így felszereléseket vásároltunk. Négy vé-
dőcsizma, hat védőkámzsa, hat tűzoltósisak, 
egy áramfejlesztő került így egyesületünkhöz, 
továbbá két kézi EDR rádió, mellyel kapcso-
latot tudunk tartani a hivatásos egységekkel. 
Az idei OFK-pályázatunk is sikeres volt, két 
sugárcsővel, tíz tömlővel, egy benzinmotoros 
roncsvágóval és egy EDR rádióval gyarapod-
hat a tűzoltó egyesület (2017-ben vehetjük 
majd át ezeket az eszközöket). A mentőcsa-
patos pályázatunk nyomán hat műszaki men-
tősisakot és négy vágásbiztos ruhát nyertünk 
(ezeket szintén 2017-ben kaphatjuk meg). 

2016-ban is sikeresen megrendeztük éves 
tűzoltó bálunkat, ezt a hagyományt folytatni 
szeretnénk a következő években is. Egyesüle-
tünk hét csapattal részt vett a dunaszentpáli 
tűzoltó versenyen, ahol a motor hibája mi-
att nem sikerült kimagasló eredménnyel vé-
geznünk, holott a versenyzőink megtettek 
mindent a siker érdekében. Augusztusban 
Kunszigeten került megrendezésre az VI. Or-
szágos kismotorfecskendő szerelési bajnok-
ság hetedik fordulója, ahol a női csapatunk  
az előkelő 3. helyen végzett. Szeptemberben 
Böhönyén ugyancsak harmadik lett a csapa-
tunk. Az egyesület tagjai részt vettek abdai 
vizes gyakorlaton is, melyet a győri hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság ellenőrzött. Tagjaink 
a rendezvényen bizonyították tudásukat, és a 
gyakorlaton megfelelő minősítést kaptak. 

2016 szeptemberében tagságunk 7 fővel 
gyarapodott, 40 órás tűzoltó képzésük folya-
matban van. Sajnálatos módon két tagunk 
külföldi munkavállalás miatt nem tudja ki-
venni részét az egyesület életéből.
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Az időseket köszöntöttük Kunszigeten

- BIRÓ ANDRÁSNÉ -- BIRÓ ANDRÁSNÉ -
Várt és kedves ünnepi esemény községünk 

életében az idősek, a szép kort megélt emberek 
napja, mely önkormányzatunk e jeles napot 
2016. november 13-ra tűzte ki.

Kedves színfolt volt ebben az évben is, hogy 
„új arcokkal” találkozhattunk, akik minden 
bizonnyal, örömmel csatlakoztak az előttük 
járó generációhoz. A szíves fogadtatás és rövid 
beszélgetések után elkezdődött a várt műsor. 

Az ünnepi köszöntőt Lendvai Ivánné köz-
ségünk polgármestere mondta el, olykor egy- 
egy könnyet ejtve szívből jövően. Beszédében 

kiemelte e napnak fontosságát, az egymással 
való újbóli találkozást, a szeretetet és örömet, 
ami széppé, emlékezetessé teszi ezt a napot, 
amelyet ünnepeltek és ünneplők is nagyon 
vártak már. 

„Önök már megérdemelt nyugdíjas éveiket 
élik, és szabadidejükben értékelik a múltat. 
Értékelik életútjukat és megállnak egy-egy ál-
lomásnál, felidézve fi atalságukat, amikor még 
tele életerővel tervezgették a jövőt, melyben 
már mi is fi atalabbak is teret kaptunk. Kö-
szönjük az életet, köszönjük a lehetőséget!” – 
hangzottak el a szép szavak.

A műsor folytatásaként az óvodások és 

Mazsola és a Mikulás 
is Kunszigeten járt

iskolások kedveskedtek műsorukkal a szép 
korú nagymamáknak és nagypapáknak.

Meghívott vendégként Nagy Balázs a győri 
Nemzeti Színház művésze ez alkalommal vi-
dám hangulatot varázsolt az ünnepeltek örö-
mére. 

A szépen megterített asztalra aztán konyhá-
saink és segítőik pillanatok alatt felszolgálták 
a fi nom uzsonnát. Az uzsonna elfogyasztása 
után tovább folytatódott a meghitt beszélge-
tés.

Mi mással is köszönhettünk el egymástól, 
mint azzal, hogy ha Isten éltet bennünket és 
erőt ad, jövőre ismét találkozunk.

A Hold Színház érkezett Kunszigetre de-
cember első szombatján, a Mazsola című 
mesejátékukat adták elő a gyermekeknek. A 
remek hangulatú előadásra nagyon sokan ér-
keztek a szüleikkel.

December első szombatja azonban nem 
múlhatott el a Mikulás nélkül. A mesejáték 
végén megérkezett a Mikulás, és minden 
gyermeknek adott ajándékot, aki részt vett az 
előadáson. A kultúrház nagytermében a Mi-
kulást váró óvodás és iskolás gyerekek rajzai-
ból kis kiállítás nyílt.

A Kossuth téren egy köztéri installáció ké-
szült erre a napra, amelyben nemcsak a Mi-
kulás kapott ezúttal helyet, hanem egy adven-
ti naptár és egy karácsonyi díszbe öltöztetett 
kandalló is. 
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35 éves fennállását ünnepelte a horgászegyesület
- GONDÁR ZOLTÁN -- GONDÁR ZOLTÁN -

A Kunsziget Sporthorgász Egyesület a köz-
elmúltban ünnepelte megalakulásának 35. 
évfordulóját. Az eltelt időszak sikeres volt az 
egyesület életében. A díszközgyűlésen külön 
köszöntötték a megalakulás óta 35 éven ke-
resztül tevékenykedő vezetőket, akik a tisztújí-
táson már nem kívántak indulni, így munká-
jukat átadták a fi ataloknak és nem jelöltették 
magukat tisztségekre. A leköszönő vezetőket 
emlékplakettel jutalmazták.

A leköszönő vezetők sok sikert, erőt, kitar-
tást kívánnak az elkövetkező évekre.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-
Sopron Megyei Szövetsége ezúton is megkö-
szöni a sportvezetők munkáját, egyben sok 
sikert kíván az új vezetőségnek.

Az egyesület új vezetősége: Gondár Zol-
tán elnök, Stoller Balázs alelnök, Novits Zsolt 
pénzügyi vezető, Nagy Attila titkár (Győr), 
Mezei Árpád tógazda, Luka Sándor környe-
zetvédelemi felelős, Tamás Krisztián verseny-
felelős, Gáli Szilárd és Szalai Zsolt halőrök.

Az idei évben önkormányzati támogatás-
nak köszönhetően négy főt beiskolázott az 
egyesület hatósági halőri tanfolyamra. Stoller 

2016-os támogatásunkat szerelnénk ezúton 
is megköszönni önkormányzatunknak, Szalai 
Imre vállalkozónak (Kisduna vendéglő), a 
Zöld Mező Termelőszövetkezetnek, Tóth 
Gyulának (Tóth-Hús Mosonszentmiklós), és 
mindazoknak, akik munkájukkal hozzájá-
rultak a rendezvények lebonyolításához és az 
egyesület eredményes működéséhez.

Ezúton kíván a Kunsziget Sporthorgász 
Egyesület Kellemes Ünnepeket és Boldog Új 
Évet!

Balázs, Luka Sándor, Gáli Szilárd és Szalai 
Zsolt sikeres vizsgát tett a tanfolyam befejez-
tével, gratulálunk nekik és a jövőbeni sikeres 
munkavégzést kívánunk mindannyiuknak a 
vízpartokon.

Versenyek
Április 24-én rendezte rendhagyó éves 

versenyét a Kunszigeti Sporthorgász Egye-
sület.  A horgászok összesen 57 kilogramm 
halat fogtak ki a Csiszlói tóból. 

Az ifj úságiak közül Székely Dániel nyert, a 
felnőttek között Gondár István győzött, Páli 
István lett a második, míg a dobogó harma-
dik fokára Szabó Lajos állhatott fel.

A Kunszigeti Sporthorgász Egyesület jú-
lius 16-án és július 17-én rendhagyó har-
csafogó versenyt rendezett kezelt vízén. A 
megmérettetésre 36 fő nevezett. A horgá-
szásra gyakorlatilag alkalmatlan időben 
zajló versenyen szürkeharcsa nem akadt 
horogra, ugyanakkor szákba került közel 40 
kilogramm törpeharcsa. A versenyt Mészá-
ros Áron nyerte Nagy Márkó és Tót András 
előtt. 

A gyermekek számára is rendeztünk hor-
gászversenyt, amelyet a fi úknál Pusztai Samu 
nyerte, második Baranyai Bálint, harmadik 
Tánczos Áron lett. A lányok horgászverse-
nyében Burján Anilla végzett az első helyen, 
a második Tamás Flóra, és a harmadik Ker-
tész Adrienn előtt. Gratuláció a versenyen 
résztvevő és kitartó gyerekeknek.
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A mai mesemondó- és anekdotaverseny 
résztvevői 11 megyei településről érkez-
tek hozzánk az Életet az éveknek országos  
nyugdíjas klubszövetség kertén belül. Húsz 
előadó szerepel meséivel, történeteivel.

A kunszigeti Szigetgyöngye nyugdíjas 
klub sajnos ma már csak rendezőként, ha-
gyományként biztosítja a folyamatosságot a 
12-ik klubként.

Tíz évvel ezelőtt indult a versenyünk és 
ezalatt az idő alatt az országos nyugdíjas 
szervezeten belül nemcsak ismertté vált, 
hanem követőkre is. Ma már több megye a 
rendezője és az idei évtől a Felvidék is be-
kapcsolódott.

Az elmúlt időszak bebizonyította hogy 
nagyon sok tehetséges előadó él közöttünk, 
akik nemcsak az unokákat, hanem a felnőtt 
hallgatóságot is el tudják varázsolni. Már  
számos országos versenyen is részt vettek 
előadóink -  előkelő helyezést szerezve.

Az ünnepi alkalmon sokan vannak, akik 
hosszú évek óta megtisztelnek bennünket a 
jelenlétükkel. Néhány szereplőnk már sajnos 
eltávozott tőlünk, vagy betegsége miatt nem 
lehet közöttünk.Szeretettel emlékezünk rá-
juk!

Végezetül Szalainé Hécz Tünde tanárnő, 
egykori kunszigeti tanítványának visszaem-
lékezését szeretném tolmácsolni Timaff y ta-
nár úrról:

Szeptember 12-én jubileumi alkalomra 
került sor a Mesél a nagyanyó/nagyapó me-
semondó- és anekdotaversenyen. A megye te-
lepüléséről 11 klub szereplői és kísérői vettek  
részt a rendezvényünkön. Rendező klubként 
Kunsziget volt a 12-ik. Az érdeklődés máig 
töretlen 2006 óta. 

Közel 80 fő vett részt saját klubtagjaink és 
a vendégeink által. A zsûri elnöke Balázs Lí-
via néprajzkutató, tanár, könyvtáros, irodalmi 
színpadok vezetője (Arrabona, Radnóti) volt. 
A zsűri másik tagja volt Pingiczer Csabáné a 
Győri Nemzeti Színház nyugalmazott művé-
szeti munkatársa. 

A rendezvényt Csöndes Lászlóné, a megyei 
klubszövetség tagja nyitotta meg, köszöntőt 
mondott Szalai Béláné a Szigetgyöngye Nyug-
díjas Klub vezetője. 

Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere a 
rendezvény végén mondott zárszót. 

Valamennyi versenyző, klubvezető, zsű-
ritag oklevelet kapott a rendezvény végén, a 
verseny helyezettjei pedig tárgyjutalomban 
részesültek. 

A versenyt Kunsziget Község Önkormány-
zata pályázati úton támogatta.

„Kivételes egyéniség volt. A kunszigetiek 
közül többeknek megadatott, hogy szemé-
lyesen ismerjék. Aki hallgatta, különleges, 
„lélektől lélekig” szóló előadásait vagy ta-
nítványa lehetett, tudja hogy nemcsak üres 
szó: elfelejteni nem lehet, nem szabad. Sok-
szor járt falunkban. Néphagyományokat 
gyűjtött, bemutatta megjelent köteteit, s míg 
erővel bírta, rendszeresen részt vett a húsvét 
hajnalán szokásos Jézuskeresésben. Hogy 
Kunszigetnek néprajzi értékei vannak, tőle 
tudjuk. Hogy a hagyományaink nemcsak 
letűnt korok érdekességei, hanem a jövőbe 
vezető utunk gyökerei, megtanultuk. Hogy 
szellemi kincsek birtokosának tudhatjuk fa-
lunkat, neki köszönhetjük.”

Kiegészítésül: Timaff y László biztosan na-
gyon örült volna, ha életében törvényt alkot-
tak volna az ország értékeinek feltárására.

Győr-Moson-Sopron Megye Értéktár Bi-
zottsága megyei értékké nyilvánította 2015-
ben a Jézuskeresés szokását. Hungaricumra 
való felterjesztését megtették.

A falakon látható  kiállítási tablók az er-
délyi testvér településünkkel együttes, közös 
pályázat   eredményeként   a ma is  élő hús-
véti népszokásainkat mutatják be külön-kü-
lön. A kiállítási anyagon kívül kiadvány, fi lm  
is őrzi a múltat, megörökítve értékeinket, így 
a az archaikus néphagyományunkat: a Jézus-
keresést is. Szalai Béláné

Újabb eseménydús félévet tudhat maga 
- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -

Szeretettel köszöntöm a mai szép napon, 
Szűz Mária nevének ünnepnapján a jubile-
umi mesemondó- és anekdotaverseny vala-
mennyi résztvevőjét és a körünkben megje-
lent Máriákat.

Szeptemberben a magyarság határon in-
nen és túl születésnapja kapcsán Benedek 
Elekre, a nagy népmesegyűjtőre emlékezik. 
Kisbaconból indul a „meseláng” a Kárpát 
medencében. A magyar népmesékre, gyűj-
tőikre nagy fi gyelem irányul - népmesei he-
teken és egyéb alkalmakon belül.

Az idei évben a 100 éve született dr. 
Timaff y Lászlóra, a neves tudósra, néprajz-
kutatóra, tanárra emlékezünk mindannyian 
- emlékezik Győr-Moson-Sopron megye az 
általa gyűjtött értékek: mesék, mondák, nép-
rajzi  tanulmányok, különféle írásai által. A 
mai jubileumunkon saját gyűjtéseiből hét 
népmese kerül előadásra. Idén a megyénk 
több települése részesülhetett és részesül 
majd a Hansági Múzeum által létrehozott 
vándorkiállításban - melynek címe a „Kisal-
föld Szolgálómestere” - dr. Timaff y László-
nak állít emléket. Kunsziget elsőként kérte a 
jelentkezők közül - és kaphatta meg a szép 
kiállítási tablókat. Júniusban a kiállítást egy-
kori tanítványa, dr. Lanczendorfer Zsuzsan-
na nyitotta meg. A jeles alkalmat - úgy, mint 
most - a jelenlétükkel megtisztelték Timaff y 
László lányai. Hálás köszönet érte!

Köszöntő a 10 éves jubileumi Mesél a nagyanyó/nagyapó mesemondó- és anekdota verseny alkalmából 
(elhangzott 2016. szeptember 12-én)

A jubileumi mesemondó verseny helyezett-
jei:

1. helyezettek: Braunstein Ferencné (Nagy-
cenk) - Vida Vendelné (Győr-Bácsa) - Komka 
Tamás (Máriakálnok)

2. helyezettek: Nátz Irén - Ötvös Dánielné 
(Mosonszentmiklós) -  Wittmann Elekné 
(Jánossomorja) - Ábrahám Ferencné 
(Petőháza) - Magyari Dániel (Csikvánd)

3. helyezettek: Németh Szilveszterné 
(Kapuvár) - Takáts Tiborné (Táp) - Árpási 
Tiborné  - Bujdosó Ferencné  - Nagyné Nagy 
Mária ( Nyúl)

Különdíj: Braunstein Ferencné (Nagycenk), 
Esztergomi  Józsefné - Hardi Pálné (Nyúl) - 
Müller Lászlóné (Mosonszentmiklós) - Fettik 
Imréné (Jánossomorja - Szabó Károly - Tóth 
Jánosné  (Lébény).
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mögött a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
Szeptember 17-én a Győri Nemzeti Szín-

házban megtekintettük a Mágnás Miska című 
operettet. 

Szeptember 26-án Bíró Andrásné beteg-
ápoló az Időskori betegellátásról tartott elő-
adást, hasznos ismeretekkel.

Október 11-én három nyugdíjas klub volt 
a vendégünk: Tét, Mosonszentmiklós és 
Öttevény vonzatában - 15 fővel. Megtekintet-
ték értékeinket: a Szent Antal kápolnát - meg-
hallgatva történetét - a focipályát, a kultúr-
házban pedig folytatódott a falu történetének 
ismertetésével - melyet Lendvai Ivánné tar-
tott.

Az idei évben lebonyolított pályázat révén 
pedig a Húsvéti hagyományok Nyárádgál-
falván és térségeiben valamint Kunszigeten 
címmel, meghallgatták a közös gyűjtéssel 
kapcsolatos tudnivalókat, megtekintették a 
kiállítást és a fi lmet.

Az alkalmat  ebéd, a Szent Lőrinc plébánia-
templom és közös séta keretén belül a Tün-
dérvár Óvoda megtekintése zárta.

Október 22-én Budapestre utaztunk vo-
nattal. Megtekintettük a Hősök terét, a 
Vajdahunyadvárat, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumot és a Fővárosi Állat- és Növényker-
tet.

November 7-én Báró Glória von Berget, 
neves díszlet- és jelmeztervezőt tisztelhettük 
meg körünkben. Báró Berg Gusztáv : a dédap-
ja neve közismert nemcsak Kapuvár jótevője-
ként, hanem a megyében is. 

Glória és családjának életét, sorsát meg-
határozták a XX század történelmi viharai, 
súlyos megpróbáltatásokat is mérve. Visz-
szaemlékezése mégis a hitet, az erőt, opti-
mizmust sugallta. Bár nagyon sokáig élt kül-
földön - a szíve visszahúzta hazájába. Tette és 
teszi a dolgát ma is. Nagyon sokat köszönhet 
neki a hazai színházművészet, Csorna - ahol 
az 1956-os emlékmű  egyik tervezőjeként, 
létrehozójaként, mecénásaként is részt vett -  
Rábapordány, ahol háza is van - és még sok 
önzetlen tette miatt az emberek. Lélekemelő, 
szép élmény volt hallgatni történeteit.

November 18-án az Öttevényi Őszidők 
Nyugdíjas Egyesület tíz klubtagunkat hívta 
meg kistérségi találkozóra - melyen több kör-
nyéki klub tagjai is meghívottak voltak. Él-
vezetes műsorral, fi nom vacsorával és zenés-
táncos műsorral zárult az összejövetel.

November 25-én Győrben részt vettünk 
az ádventkezdő fények felkapcsolásában a 
Széchényi téren. Szép műsort és lélekemelő 
gondolatokat hallhattunk a  vallási felekezetek  
papjaitól. Borkai Zsolt üdvözlő szavai után 
a zenés fényjátékban gyönyörködhettünk a 
bencés templom és épületegyüttes falain.

A Dunakapu téren jégbalett: Hamupipőke 
meséje elevenedett meg a  sportoló, korcso-
lyázó gyerekek és fi atalok jóvoltából. Élveze-

tes mese, koreográfi a, szép zene, kosztümök - 
a sikeres előadás része volt mind. Győr fényei 
és hangulata elvarázsolt bennünket.

December 13-án Luca napon vettünk részt 
a Rómer Flóris Múzeumban Győrben.

A Szigetgyöngye nyugdíjas klub énekka-
ra augusztus óta Horváth Krisztina tanárnő 
segítségével rendszeres próbákkal készült az 
ünnepekre.

Szeptember 24-én szüreti napon vett részt. 

Október 21-i ünnepélyen, október 31-én a 
Hősök napján, november 26-án, a falu fényei-
nek felkapcsolásán és az ádventi vásáron.

Tagjaink kis csoportokban felkeresik az 
idős klub- és énekkari tagjainkat, a betegeket 
hogy  ádventi, karácsonyi énekeikkel köszönt-
sék őket.

December 21-én hagyományosan a falu kö-
zös karácsonyi ünnepségén fognak szerepelni 
tagjaink a diákokkal együtt.

Báró Gloria von Berg (középen) díszlet- és jelmeztervező a saját és családja életéről tartott lélekemelő 
előadást a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub rendezvényén.

Biró Andrásné (jobbra) a házi szociális segítségnyújtást mutatta be a nyugdíjas klub tagjainak.
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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.

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 11:30-
ig, 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 órá-

ig, kedden 9-től 11 óráig, szerdán 14:30-tól 
15:30-ig, csütörtökön 9-től 11 óráig, pénteken pedig 
10-től 11 óráig.

Védőnői szolgálat
Rammné Domján Katalin védőnő. Csecsemő ta-

nácsadás 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 mun-

kaszüneti napokon reggel 7 órától másnap reggel 7 
óráig Győrben a Dembinszki utca 29. sz. alatt. Tele-
fon: (96) 542-043.

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

kor, valamint vasárnap 9:30-tól.

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

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

KöszönetnyilvánításAnyakönyvi hírek

„Csak az hal meg, akit elfelednek, 
örökké él, kit nagyon szeretnek.”

Hálás szívvel köszönjük a Kunszigeti Ál-
talános Iskolában 50 éve végzett tanulók 
megemlékezését.

Tisztelettel: Dubi család

Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik szeretett rokonunkat,

Kovács Lajost
utolsó útjára elkísérték. Külön köszöne-
tet szeretnénk mondani a Szigetgyöngye 
Nyugdíjas Klub énekkarnak, akik a te-
metésen közreműködtek, hozzájárulva a 
szertartás méltóságához. 

A gyászoló család

Születések:
Pusztai Nadin 2016.09.27.

(anyja n.: Csapucha Adrienn)
Kiss Máté 2016.10.05.

(anyja n.: Nagy Nikoletta)
Szabó Luca Katica 2016.10.08.

(anyja n.: Varga Júlia)

Halálozás: 
Kálmán Gyula 2016. augusztus 15.
Kovács Lajos 2016. szeptember 26.

Szücs Vilmos 2016. október 17.
Szabó Sándor 2016. november 5.

Adorján Gyula 2016. november 26.
Kuller Olga 2016. december 7.

Házasságkötés:
Dr. Zalavári Viktória és 

Biró Csaba József
2016. december 1.

Farkas Mónika és Rebenek Árpád
2016. december 10.

Élő Zenéért: Rockcirkusszal, táltosdobbal

- FINCZICZKI ÁDÁM -- FINCZICZKI ÁDÁM -
Az Élő Zenéért Egyesület létrejöttének célja 

többek között az volt, hogy támogassa és köze-
lebb hozza az emberekhez az élõ zene nyújtot-
ta örömöket. Stílustól, elõadótól, mûfajtól és 
elõítéletektõl függetlenül.

A célok megvalósítására az egyesület 
2016-ban támogatást nyert a Kunsziget Köz-
ség Önkormányzata által kiírt pályázaton. A 
támogatás lehetõvé tette, hogy az egyesület 
augusztusban immáron ötödik alkalommal 
rendezze meg a mára már hagyományosnak 
tekinthetõ Rockcirkuszt. A rendezvény célja 
az volt, hogy az élő zenét közelebb hozza a 
falu lakosaihoz és minden más érdeklõdõhöz 
is. Az egyesület az eseményen 4 kiváló ze-
nekarnak biztosított lehetõséget arra, hogy 
megmutassa magát és szórakoztassa a közön-
séget. Az ötödik alkalommal megrendezett 
Rockcirkuszon egyértelműen látszott a koráb-
bi évekbõl átültetett tapasztalok adta fejlõdés, 
melynek kiváló bizonyítékául szolgált, hogy a 

kilátogatók száma meghaladta a kétszáz fõt. 
Október 22-én az egyesület Bangha Ri-

chárddal közös szervezésben került meg-
szervezésre a Más szemmel címû est. Ezen 
alkalomból Jávor Miklós történész tartott 
elõadást az 1956 október 23-i eseményekrõl. 
Ezt követõen Karátos Tamás táltosdobos hoz-
ta közelebb ez érdeklõdõkhöz az õsi magyar 
kultúra egy szeletét, melynek része volt egy 
különleges SZERtartás dobolással és rovás-
mágiával egybekötve.

Külön örömre ad okot az egyesület és a 
Kunszigeti Önkormányzat között kialakult és 
elmélyült együttmûködés, mely a jövõre nézve 
további lehetõségeket hordoz magában. Vala-
mint említésre méltó a helyi civil szervezetek 
az egyesülethez való hozzáállása és partneri 
kapcsolata. 

Továbbra is szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklõdõt az egyesület rendezvényein és 
természetesen mindenkit, akik az egyesület 
céljaival egyetértve szeretnének tenni azok 
megvalósulásáért.
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Bözsi Boltja
Nyitva tartás

hétfőtől péntekig 5:30-18:00, 
szombaton 5:30-12:00, vasárnap 7:30-11:00

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

Folyamatos akciók az év minden időszakában!

Áldott, békés ünnepeket kívánunk minden kedves 
vásárlónknak.  Köszönjük, hogy bizalmukkal megtiszteltek 
bennünket, kérjük, tegyenek így az előttünk álló évben is! 

Szeretettel várjuk minden régi és új vásárlónkat! 
 Kérésével, panaszával forduljon hozzám bizalommal!

Bankkártyával is fi zethet, továbbá minden fajta étkezési jegyet, utalványt, fi zetőeszközt 
elfogadunk, Erzsébet utalványt és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is.

Bözsi boltja a Reál hálózat tagja

Teke: gyenge ősz a 
területi bajnokságban

Megyei II. o.
A számok alapján csapatunk védelme 

nagyszerűen működik, ez nagyban hozzájá-
rul ahhoz, hogy az ötödik helyen zártuk az 
őszi szezont. Az első öt fordulóról újságunk 
legutóbbi számában beszámoltunk. A hatodik 
fordulóban Téten sikerült nyerni, majd egy 
héttel később Enesét is legyőztük. A tabellát 
vezető Koroncótól kikaptunk 2-0-ra, majd 
egy újabb vereség következett, Dunaszeg el-
len. A két vereség után két győzelem jött: 
Börcsön 4-0-ra nyertünk, aztán Kónyt vertük 
4-2-re. Győrújbaráton 1-0 arányban elveszí-
tettük az utolsó előtti idegenbeli mérkőzé-
sünket, az utolsó három bajnokinkat viszont 
megnyertük: Bőnyt 4-0-ra, Győrasszonyfát 
1-0-ra, Győrújfalut pedig 2-0-ra győztük le. 
Molnár Balázs hat gólt szerzett, Molnár At-
tila és Volner Gábor ötször volt eredményes. 
Szeredi András és Strobl Balázs 3-3, Szalai 
Henrik 2, Stankovics Tamás és Novák Péter 
1-1 gólt lőtt.

U19-es csapat
Kapott gólok tekintetében a harmadik leg-

jobb volt ősszel a csapatunk, ám nyerni csak 
nyolcszor sikerült, két döntetlent játszottunk 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Területi csapatbajnokság
A Kunsziget Teke Egyesület első számú 

csapata idén is a területi csapatbajnokságban 
szerepel. 

Eredmények: Jobb Dáma - Kunsziget 6:2 
(pontfogó: Németh I., Fincicki Z.), Kunsziget 
- Bábolna B 2:6 (pf.: Szalai B., Farkas A.), Ta-
tabánya - Kunsziget 5:3 (pf.: Németh I., Saru 
R., Farkas A.), Kunsziget - Bősárkány 2:6 (pf.: 
Németh I., Gacs G.), Mosonszentmiklós - 
Kunsziget 5:3 (pf.: Németh I., Saru R., Strobl 
G.), Kunsziget - Mosonszolnok 3:5 (pf.: Saru 
R., Farkas T., Strobl G.), Győrújfalu B - Kun-
sziget 6:2 (pf.: Strobl G., Farkas A.), Kunszi-
get - Ásványráró 4:4 (pf.: Németh I., Strobl 
G., Gacs G.), Fortuna-Győrladamér - Kunszi-
get 3:5 (pf.: Kuller M., Szalai B., Németh I.), 
Kunsziget - Gyóró 5:3 (pf.: Németh I., Saru R., 
Kuller M.), Károlyháza - Kunsziget 7:1 (pf.: 
Kuller M.). 

Az őszi szezont csapatunk két győzelemmel 
és egy döntetlennel, 5 ponttal az utolsó előtti, 
11. helyen zárta.

Városi csapatbajnokság
Kunsziget B csapata a városi csapatbajnok-

ságban játszik. 
Eredmények: Győr-Szol B - Kunsziget B 

4:2 (pf.: Saru R., Nagy F.), ESK Ménfőcsanak 
B - Kunsziget B 5:1 (pf.: Nagy F.), Kunszi-
get B - Ipartechnika B 1:5 (pf.: Gutléber Z.), 
Győrújfalu C - Kunsziget B 1:5 (pf.: Stankovics 
T., Farkas T., Saru R.), Kunsziget B - Győri 
KOMSZOL B 1:5 (pf.: Farkas T.), Kunsziget 
B - Dinamyc TSK 1:5 (pf.: Nagy F.). 

Az őszi szezon végén csapatunk 4 ponttal a 
6. helyen áll.

Harmadik helyen az MTE
Kunszigeten játssza hazai mérkőzéseit a 

Mosonmagyaróvári TE csapata is. 
Az NB II-es bajnokságban szereplő moson-

magyaróvári csapat az őszi szezon végeztével, 
a 10. forduló után hét győzelemmel a harma-
dik helyen áll. 

Egyéni bajnokságok
Az országos egyéni tekebajnokságban több 

kunszigeti versenyző is szerepelt. Börzsei 
Vanessza az Ipartechnika Győr színeiben az 
országos döntőig jutott, ahol a 11. helyen fe-
jezte be a versenyt.

A területi utánpótlás bajnokságban a Kun-
szigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
AMI tanulói remekül szerepeltek. Virág Anna 
a 4., Simigla Boglárka az 5. helyen végzett a 
versenyen.

A Kunsziget TE ifj úsági fi ú versenyzői a 
nyugat-magyarországi döntőig jutottak, ahol 
Saru Richárd a 22., Kuller Martin a 29. helyen 
végzett. 

és ötször szenvedtünk vereséget. A hatodik 
fordulóban simán vertük Tétet, aztán Enesét 
is. Az öt meccses veretlenségi sorozatunkat 
Koroncó szakította meg, 6-3-ra kikaptunk 
október 2-án. Ezután győzelmek és veresé-
gek sormintája következett (Dunaszeget 4-1-
re vertük, Börcsön 3-2-re kikaptunk, Kónyt 
8-0-ra vertük, aztán Győrújbaráton 3-2-re 
kikaptunk). A Bőny elleni 2-2-es döntetlen 
után Győrasszonyfát vertük 3-0-ra, végül 
Győrujfalun 5-3 arányú vereséggel zártuk 
az őszt. Legtöbbször Nődl Erik talált a háló-
ba (18-szor), Csala Dávid 8, Hécz Armand 
7, Nagy Dániel 6, Mészáros Áron 4, Csányi 
Dominik 3, Horváth Zalán 1 gólt szerzett.

U14-es csapat
Az együttes az első őszi mérkőzésén egy 

komoly vereségbe futott bele Lébény ellen. 
Öttevény ellen nagy csatában 3-3-as döntet-
lent játszottunk. A Dunaszeg elleni mérkő-
zésre nem tudott kiállni a kunszigeti csapat, 
a két utolsó mérkőzést pedig megnyertük: 
Győrújfalu B csapatát 3-2-re, Vámosszabadi 
csapatát pedig 5-1-re vertük. A csapat 13 gól-
jából 9-et Hécz Armand szerezte, Köböl Milán 
két gólt lőtt, Horváth Maja és Páli Olivér pe-
dig 1-1 alkalommal talált az ellenfél hálójába.

Foci: mindhárom csapatnál reális cél a dobogó

Hécz Armand (középen) az U14-es és U19-es 
csapatban is sok gólt szerzett ősszel.
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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. 

Horváth Gábor történész az Árpád-házi királynékról tartott érdekes előadást a kultúrházban a Kunszigeti 
Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében.

Szeptemberben Dunaszeggel és Dunaszentpállal közösen ismét megrendeztük az Európai Mobilitási Hét 
rendezvényeit. A program része volt egy közös „kincskeresés” a három településen, amelyet ebéd és vetél-

kedő zárt a Csiszlói-tó mellett. A résztvevők zöme kerékpáron érkezett a tópartra.

Szent Mihály napja alkalmából ismét emléktüzet 
gyújtottunk a Kossuth téren. Az Itthon vagy - Ma-

gyarország, szeretlek program keretében rendeztük 
meg a 2016-os évben is a hagyományos kunszigeti 
szüreti napot, amelyet ezúttal Kamramustra is szí-
nesített, vagyis savanyúságok és lekvárok versenye. 

A rendezvényen fellépett a Szigetgyöngye Nyug-
díjas Klub énekkara, a téti mazsorettcsoport és a 

Dunaszegi Színjátszókör is.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján Jávor Miklós tartott érdekes előadást a 
forradalomról és annak hatásairól a kultúrházban. 

A Téti Fúvószenekar a kunszigeti templomban adott koncertet ősszel.


