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Petrezsirom ötödször

Alternatív 
Egészségnap

Ötödik alkalommal rendezi meg Kunsziget a 
Húsleves- és Petrezsirom Fesztivált. A program 
része ezúttal is a húslevesfőző verseny. Fellép a 
Soulwave, az Intim Torna Illegál és az LGT Ze-
nevonat produkció.

Május 20-án rendezi meg Kunsziget Köz-
ség Önkormányzata az ötödik Húsleves- és 
Petrezsirom Fesztivált, ezúttal is - a hagyomá-
nyokhoz híven - a sportpályán. 

A program ezúttal is kora reggel kezdődik, 
a tizenhét csapat ekkor kezdi meg a húsle-

vesek elkészítését, emléket állítva az 1930-as 
évek Európa-hírű zöldségtermesztésének. A 
levesek 11:30-ig főnek majd a kondérokban, 
ekkortól kezdődik a levesek kóstolása - bele-
értve a zsűrizést is. A két éve nagy sikert ara-
tott zenekar, a Band Of Streets ezúttal is itt lesz 
a fesztiválon. Először a levesfőzés hajrájában, 
11 órától koncerteznek a levesfőző sátornál. 
A Téti Fúvószenekar műsora után Kunszigeti 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI 
színjátszó tanszakának az év végi vizsgaelő-
adását nézhetik meg.

Május 27-én első ízben kerül megrendezés-
re egy rendhagyó egészségnap, ahol a főszerep 
a nyugati orvoslás helyett az alternatív gyó-
gyászaté. 

Olyan alternatív gyógymódok, kezelések és 
terápiák megismerésére van lehetőség ezen a 
napon, amelyek gyökerei akár több ezer éves 
múltra nyúlnak vissza. Olyan gyógymódok, 
amelyek az adott tünet megszüntetése helyett 
magát az embert, környezetét és lelki állapotát 
veszik � gyelembe a betegség kezelésénél.

Ezen a napon két helyszínen ismerked-
hetnek meg a kedves vendégek az alternatív 
gyógymódokkal. 

Országos és területi versenyeken szerepeltek a kunszigeti tűzoltók
Pannonhalmán rendezték a győri területi 

tűzoltóversenyt, ahol több csapatunk is sikere-
sen szerepelt. Felnőtt női csapatunk országos 
versenyt nyert.

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületének felnőtt női csapata az országos kis-
motorfecskendő-szerelési bajnokságban is 
részt vesz. 

A nyolc fordulóból álló versenyt az ország 
különböző pontjain rendezik. 

Az első fordulóban, Pilisszentivánon a kun-
szigeti csapat nyolc ellenféllel szemben kima-
gasló eredményt ért el a retro kategóriában: az 
első helyezést szereztük meg. 

A kunszigeti női csapat és a győri hivatásos tűzoltók csapata a pilisszentiváni országos versenyen.



Felújítások kezdődnek Kunszigeten

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályá-
zatára önkormányzatunk pályaművet nyújtott 
be. Magában foglalja a közlekedés kultúrát, a 
közlekedés biztonságát, ennek érdekében tett 
intézkedéseket, fórumokat. 

Megvalósításában részt vett Kunsziget Köz-
ség Önkormányzata, Magyar Közút Nonpro-
� t Zrt., Strabag Általános Építő K ., Országos 
Rendőr Főkapitányság, Győri rendőrkapi-
tányság, Győr-Moson-Sopron megyei Rend-
őrkapitányság, körzeti rendőrök, Országos 
Polgárőr Szövetség, Megyei Polgárőr Szövet-
ség, Kunsziget Község  Polgárőrsége, Kunszi-
geti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
AMI, Tündérvár Óvoda, Manóvár Bölcsőde, 
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
lete, Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub és falunk 
lakossága.

Természetesen sok még a tennivaló annak 
ellenére, hogy csökken a közúti balesetek szá-
ma. 

Nagy szükség van az Öttevény és Kunsziget 
közötti kerékpárút megépítésére, az Öttevény 
és Kunsziget közötti közút felújítására. Pályá-
zatunkban Kunsziget területén lévő belterüle-

Járdaépítés kezdődik hamarosan a Széche-
nyi utcában. A Pető�  téri játszóteret felújítjuk, 
egyes játékokat lecserélünk.

Járdaépítés
A Széchenyi utca jobb és bal oldalán napja-

ink megkezdődik a járdaépítés, a munkaterü-
let átadás 2017. május 11-én megtörtént. A ki-
vitelezést a Strabag Általános Építő K . végzi.

A felújítás a beton járdák bontását, a folyó-
ka bontását és visszaállítását, tükör, burkolat-
alap készítését, aszfaltozást és változó széles-
ségben padka készítését tartalmazza. 

Kivitelezés befejezésének tervezett határ-
ideje: 2017. július 31.

Természetesen törekszünk a gyors, pontos, 
kevés problémát okozó kivitelezésre. Az oko-
zott kellemetlenségekért szíves elnézésüket, 
türelmüket kérjük.

A felújítás költsége Kunsziget Község Ön-
kormányzatának 2017. évi költségvetéséből 
biztosított, a járdaépítést az önkormányzat 
önerős beruházásként valósítja meg.

A Gyermekekért 2006. játszótér 
felújítása

A felújítás 2017. május 15-én kezdődik a 
játékok felújításával, cseréjével. Költsége kö-
zel 3 millió forint, melyet önkormányzatunk 
költségvetéséből biztosít.

A játszótér kerítésének javítását ezt követő-
en tervezzük.

Kerítések építése
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általá-

nos Iskola és AMI kerítésének állaga erősen 
megromlott. A képviselő-testület április 27-i 
ülésén tárgyalta a tárgyi árajánlatokat. A dön-

Elismerés Kunsziget közbiztonságának növeléséért
ti utak, járdák szerepeltek. Munkánkat a NFM 
díjazásra kiválasztotta. 

A díj átadására május 11-én Budapesten a 
Művészetek Palotájában került sor a Közleke-
dési Kultúra Napján. 

„Nem önérzetünk, lelki békénk miatt kell 
kulturáltan, előzékenyen közlekedni, hanem 
azért, mert életünk- életük múlhat rajta, amit 
nem tudunk visszaadni.”

Köszönöm közös munkájukat.

tés értelmében új árajánlatokat kérünk be, a 
műszaki tartalom változtatásával.

A Községgazdálkodási Telephely kerítésé-
nek építésére kiválasztottuk a kivitelezőt, a 
munka hamarosan megkezdődik.



Programok

Az ünnepi köszöntőre és a húslevesfőző 
verseny eredményhirdetésére 12:30-tól vár-
juk a vendégeket. Köszöntőt mond dr. Nagy 
István államtitkár, országgyűlési képviselő és 
Lendvai Ivánné polgármester. 

A sportpályán kiállítást láthatnak a petre-
zselyemtermesztés történetéről, a lesz kosár-
fonás és gyermekjátékok várják a kicsiket.

Soulwave
Igazi pörgős műsorral indul a délutáni 

program, 15 órától a Soulwave együttes mű-
sorával. A zenekar 2007-ben alakult, dalaikra 
nagyívű refrének, metaforikus dalszövegek 
jellemzőek mindezt a modern akusztikus 
popzene köntösébe bújtatva. 2010-ben jelent 
meg a zenekar első nagylemeze a One Night 
Stand, amit három évvel később, egy svédor-
szági kiadónál megjelent, 1975 elnevezésű EP 
követett. 2015-ben jelent meg a Soulwave első 
magyar nyelvű dala a „Szélcsend” amely rög-
tön a Pető�  Top 30-ba is bekerült.

Band Of Streets
Aki két évvel ezelőtt már járt a Petrezsirom 

Fesztiválon, annak biztosan nem kell bemu-
tatni őket. Egy igazi „rezesbanda”: trombita, 
harsona, tuba, mellophone, szaxofon, némi 
dob és kilenc � atalember. Az öt éve alakult 
Band Of StreetS pillanatok alatt képes jókedv-
re deríteni bárkit, amit az is jól mutat, hogy 
az együttes számos hazai és külföldi utcazene 

május 17., szerda
17:30 Vámosszabadi - Kunsziget U14

május 20., szombat
Petrezsirom Fesztivál

május 21., vasárnap
15:00 Kunsziget - Győrújbarát U19 (Börcsön)
17:00 Kunsziget - Győrújbarát m. II. (Bör-
csön)

május 22., hétfő
14:00 Nyugdíjas klub: Arany János születésé-
nek 200. évfordulója - Balázs Lívia előadása

május 27., szombat
 Alternatív Egészségnap

május 28., vasárnap
15:00 Bőny - Kunsziget U19
17:00 Bőny - Kunsziget m. II.

június 1., csütörtök
17:00 Óvodai ünnepély a kiscsoportban

június 2., péntek
17:00 Óvodai ünnepély a kis-középső cso-
portban
18:00 Óvodai ünnepély a nagycsoportban

június 3., szombat
10:00 Kunsziget - Öttevény U14
17:00 A nemzeti összetartozás napja - Né-
meth Péterné előadása Wass Albertről

június 4., vasárnap
15:00 Kunsziget - Győrújfalu U19
17:00 Kunsziget - Győrújfalu m. II.

június 11., vasárnap
Te Deum - Iskolai évet záró szentmise
15:00 Győrasszonyfa - Kunsziget U19
17:00 Győrasszonyfa - Kunsziget m. II.

június 12., hétfő
08:00 A Nyugdíjasok Lébényi Egyesületét fo-
gadja a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub

június 13., kedd
18:00 Szent Antal nyolcad nyitó szentmise a 
kápolnában

június 18., vasárnap
Úrnapi szentmise és körmenet

június 24., szombat
16:00 Iskolai ballagás és évzáró

július 8., szombat
70 éves a Kunsziget Sportegyesület

július 15., szombat
 Országos kismotorfecskendő szerelő bajnok-
ság Kunszigeten

fesztiválról hozott már el díjakat. Először 11 
órától adnak koncertet a húslevesfőző sátor-
nál, aztán 16 órától a rendezvénysátor alatt 
ismét szól a rezesbanda.

Intim Torna Illegál
5 év alatt 3 nagylemez 2 kislemez 6 

videóklip... A fesztiválok elengedhetetlen 
kelléke az Intim Torna Illegál, akik hamar a 
nagyszínpadok állandó bérlőjévé váltak. Már 
a megalakulásától kezdve nagy � gyelem kíséri 
Őket és a közösségi oldalakon is több milli-
ós nézettségnek örvendhetnek. A hazai rádi-
ós top listák állandó szereplője a zenekar - a 
Mennyország kapujában című számuk több 
hétig vezette a MR2 top listát. Az Intim Torna 
Illegál műsora 18 órakor kezdődik.

LGT - Zenevonat
Az LGT - Zenevonat Szuperkoncert har-

madik éve járja az országot az LGT legna-
gyobb slágereivel. A produkcióban Karácsony 
János és Solti János játszik főszerepet. 

A koncertjeiken az LGT együttes mindenki 
által ismert legnagyobb, legkedveltebb dala-
it adják elő: Ő még csak 14, Nem adom fel, 
Zenevonat, Álomarcú lány stb. A két eredeti 
LGT-tag, Karácsony Jánost és Solti Jánost az 
Abrakazabra zenekar kíséri, két � atal énekes 
sztár: Veres Mónika Nika és Heincz Gábor 
Biga közreműködésével. Az esti másfél órás 
nagykoncert fél kilenckor kezdődik.

A nap a Friends együttes záróbulijával ér 
véget. 

Petrezsirom ötödször



A sportcsarnokban a mozgásé lesz a fősze-
rep a május 27-i rendezvényen. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki sze-
retné kipróbálni a jógát, Csikungot vagy a 
CrossCore-t. A 4-6 éves gyermekek pedig já-
tékos mozgásfejlesztő foglalkozáson vehetnek 
részt.

Ezzel párhuzamosan a kultúrházban kü-
lönböző gyógymódokkal, kezelésekkel, terá-
piákkal ismerkedhetnek meg a rendezvényre 
ellátogató vendégek. 

Lehetőség van különböző masszázstechni-
kák kipróbálására vagy akár személyre szabott 
masszázsterápiák összeállítására is. Betekin-
tést nyerhetnek az érdeklődők a Hellinger féle 
családállítás módszerébe. 

Helyet kapnak a rendezvényen a gyógyfü-
vek, gyógynövény készítmények, a Szellem-
gyógyászat, az Access Bars és az ősi magyar 
gyógyászat is.

Az egészségnapon egy biobolt és egy ezo-
terikus bolt várja a vendégeket egészséges és 
érdekes termékekkel. 

A rendezvényre ellátogatók és 
regisztrálók között értékes nyeremé-

nyek kerülnek kisorsolásra.

Délután 5 órai kezdettel Putnoki Tibor tart 
előadást a kultúrházban 9 perc címmel. Az 
előadó saját élményeit meséli el, amelyeket 
egy kilenc percig tartó klinikai halál állapot-
ban élt át.

19 órakor az előadás után pedig egy 
táltosdobos tűzszertartással zárjuk a napot.

Az alternatív egészségnap részletes prog-
ramját megtalálják a rendezvény plakátja-
in (cikkünkhöz is mellékeltünk egyet) vagy 
pedig az út önMAGodhoz facebook oldalon 
(Facebook.com/utononmagadhoz).

Szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt.

Út ön MAGadhoz - alternatív egészségnap Kunszigeten

Bözsi Boltja
Nyitva tartás

májustól szeptemberig: hétfőtől péntekig 5:30-19:00, 
szombaton 5:30-12:00, vasárnap 7:30-11:00

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

Folyamatos akciók az év minden időszakában!

Jégkrémek, dobozos fagyik, ízesített vizek, ásványvizek 
szenzációs áron!

Üzletünkben házi sör kapható!
Szeretettel várjuk minden régi és új vásárlónkat! 

 Kérésével, panaszával forduljon hozzám bizalommal!

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

Bözsi boltja a Reál hálózat tagja

A Nemzeti 
Összetartozás Napja

2010 óta június 4. a Nemzeti Összetartozás 
Napja, amikor az 1920-as trianoni békeszer-
ződés évfordulójára emlékezünk. 

Idén június 3-án, szombaton 17 órakor a 
kultúrházban Németh Péterné tart irodalmi 
műsort Wass Albertről, és fellép a Sziget-
gyöngye Nyugdíjas Klub énekkara. Ezután a 
trianoni békeszerződés miatt elcsatolt terüle-
teken élő magyarságra koszorúzással emléke-
zünk a millenniumi emlékparkban lévő tria-
noni emlékműnél. Mindenkit szeretettel vár 
az önkormányzat.



Öt nap - Földnap a Tündérvár Óvodában

Iskolanyitogató: Április 11.-én, a költészet napján nagycsoportosainkat ismét 
„iskolanyitogató” várta, ezúttal az első osztályba voltak hivatalosak. Az órán 

meghallgathatták az iskolai szavalóversenyre készülő gyerekek verseit, Kriszti 
néni meséje, illetve az azt követő játék pedig  húsvét ünnepéhez kapcsolódott. 

Közös barkácsolás során húsvéti ajtódíszek készültek, melyeket minden kisgye-
rek boldogan vitt magával az óvodába. Természetesen mi sem érkeztünk üres 
kézzel. Az elsősöknek készített apróság mellett a jeles nap alkalmából Kriszti 

nénit és kollégáit két szép verssel „ajándékoztuk” meg.

Népi gyermekjáték- és néptánc találkozó: 2017. április 13.-án a dunaszentpáli 
„Duna-Gyöngye” Óvoda kedves invitálásának eleget téve, az ősszel iskolát kezdő 
nagycsoportos gyerekek nagyon jó hangulatú népi gyermekjáték- és néptánc ta-
lálkozón vehettek részt. A szívélyes vendéglátás, a jó szervezés, remek hangulat, 
a közös játékok mind garanciát biztosítottak arra, hogy a részt vevő gyermekek 

és felnőttek egyaránt  jól érezzék magukat. Köszönet a szervezőknek ezért a szép 
délelőttért, a közösen átélt élményekért! Ezúton szeretnénk megköszönni Tóth 
Róbertnek is, hogy ismételten rendelkezésünkre állt, s vállalta szállításunkat!

Gyermekeink ismereteinek bővítése-el-
mélyítése saját tapasztalatokra, közösen átélt 
élményekre épül. Megvalósulási formája min-
den esetben a játékos tevékenység. Nincs ez 
másként a környezetünket érintő kiemelt ese-
mények kapcsán sem (víz világnapja, mada-
rak-fák napja stb.) Ezen a tavaszon különleges 
eseményekkel, sőt valódi „kampányprogram-
mal” készültünk a Föld napjára. Intézmé-
nyünk az előző évben elnyerte a „Zöld Óvo-
da” címet. 

A név kötelez, szól a mondás, s ez arra int 
minket, hogy környezettudatosan éljük min-
dennapjainkat! Nagy fába vágtuk hát a fej-
szénket, mert a családokkal interaktív módon 
szerettük volna a kitűzött programokat meg-
valósítani. 

A szülőket tekintve ez nem is szokott prob-
lémát okozni, hisz gyakran partnereink közös 
projektjeinkben. Eleinte mégis úgy tűnt, bele-
törik a bicskánk. 

A feladat kitűzetett: egy héten át autómen-
tesen közlekedjünk, kis ékszerdoboz-falunkat 
fellélegeztetve. Járjanak gyermekeink sétálva-
futva, kerékpárral, rollerrel óvodába! Az első 
napok lehangoló eredményeket mutattak. 
Először szembesültünk a ténnyel: valójában 
80 %-a gyermekeinknek gépjárművel közle-
kedik nap mint nap. Harmadnapon észrevet-
tük, változnak az adatok (Minden nap regiszt-
ráltuk a közlekedést). S ezt a változást jobbára 
gyermekeink harcolták ki, szüleiket kérve! Ez 
fantasztikus dolog, még ha kampányról is van 
szó! Köszönet érte minden gyermeknek-fel-
nőttnek!

 A nagycsoportosok együtt is közlekedtek 
kerékpárjukon, ami kiemelkedő teljesítmény 
egy óvodás csoport esetében. Szelektíven 
gyűjtik mindennapjaik során a hulladékot, a 

szerves hulladék felhasználását meg� gyelték 
egy gazdasági udvarban. Az óvodacsinosí-
tó programja keretében növényeket ültettek, 
gyomláltak. Bepillantottak a térképészet biro-
dalmába. A kis-középsősök is bekapcsolódtak 
az udvar csinosításába. Terepasztalt készítet-
tek, földmintákat gyűjtöttek. A legkisebbek is 
kivették részüket a közös munkából: az óvoda 
előtti területet tisztogatták. 

A legnagyobb élményünk természetesen 
a modellező-bemutató volt, a Szűcs család 
jóvoltából. Lelkes, élmény teli bemutatójuk 

lenyűgözte hálás kis közösségünket. A csúcs-
pont a légi felvétel volt. Az óvó nénik orszá-
gunk térképét jelölték ki, gyermekeink a ha-
tárvonalat jelezték. Nem is hittük, milyen jól 
sikerül majd - felismerhető, élvezhető felvétel 
készült. Még egy szál, ami összeköt minket…

A sikeres, élménydús hét folytatást, tán 
folytonosságot is ígér, s kér! Dolgozunk, dol-
gozzunk rajta, hogy környezetünk tiszta, él-
hető, élvezhető legyen! Hiszen olyan szép itt, 
a Szigetköz peremén, távol a világ zajától, egy 
igazi kis szigeten-, Kunszigeten!



Kunszigeti Gézengúzok újabb sikerei
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola színjátszó csoportja három éve alakult. 
A Kunszigeti Gézengúzok a korábbi években 
a Moson Megyei Színjátszó Fesztiválon léptek 
a nézők elé.  Janikovszky Éva: Kire ütött ez a 
gyerek?; Lázár Ervin: A fájós fogú oroszlán; 
valamint Erich Kästner: Emil és a detektívek 
című regényéből készült színpadi feldolgozás-
sal mutatkoztak be eredményesen, hiszen a 
közösségi játékért kaptak elismerést, ezen kí-
vül  Rebenek Simon kiváló alakításáért tavaly 
a legjobb színész díját vehette át.

A kunszigeti színjátékos diákok idén első 
alkalommal mutatkoztak be a Weöres Sándor 
Színjátszó Fesztiválon, melynek a Generációk 
Háza adott otthont. A csapat a gyerekek ked-
vencének, Micimackónak és barátainak azt 
a kalandját adta elő, melyben az Északi-sark 
felfedezését tűzték ki célul. 

A Gézengúzok a rangos versengésen nagy 
sikert arattak, hiszen a nézők elismerő tapsa 
mellett a zsűri Bronz minősítéssel méltányol-
ta a produkciót. A Színjáték Tanszak vezetője, 
Hegedűs Ildikó több évtizedes színjátszó-ren-
dezői munkája elismeréseként különdíjat ve-
hetett át.

Szereplők: Nagy Benedek, Tengelics Márk, 
Virág Károly, Rebenek Simon, Rigla Zoltán, 
Szűcs Benjámin, Csepregi Enikő, Farkas Adél, 
Stróbli Ármin, Gyűrű Gergely

Tanszak vezetője: Hegedűs Ildikó
Gratulálunk a növendékeknek és Ildikó né-

ninek az elért sikerekért! Az előadás legköze-
lebb a kunszigeti Petrezsirom Fesztiválon lesz 
látható.

F L, 

Iskolai hírek: bronzminősítés a színjátszóknak

Simon a kunszigeti mesemondó
2017. április 4-én 26. alkalommal került 

megrendezésre a„Hegyalján innen, Sokorón 
túl” elnevezésű hagyományos népmesemon-
dó verseny.

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér Ménfőcsanaki Fiókkönyvtára és a 
Ménfőcsanak- Gyirmóti Művelődési Központ 
rendezésében a győri és Győr környéki isko-
lák legjobb mesemondói mérték össze tudá-
sukat.

A verseny célja a népmesekincsünk felfe-
dezése, őrzése, rejtett értékeink bemutatása 
és közvetítése, szép magyar nyelven, tiszta be-
széddel, egyénre szabott jó meseválasztással.

Iskolánkat a negyedik évfolyamos Rebenek 
Simon képviselte, aki III. helyezést ért el. 

Gratulálunk a versenyzőnek és felkészítőjé-
nek, Lakatosné Tatai Eszternek!

F L

Mondóka verseny angolnyelven 
Idén márciusban, immár ötödik alkalom-

mal, rendezte meg iskolánk a hagyományos-
nak mondható, angol mondókaversenyt

A környező településekről érkező számos 
kisdiák két kategóriában indulhatott. Az első 
két kategóriában az 1-2. osztályos, a második 
kategóriában a 3-4. osztályos tanulók adhat-
ták elő produkciójukat. A versenyre jelentke-
zőknek egy szabadon választott angol mon-
dókát kellett megtanulniuk felkészítő tanáraik 
segítségével.

A versenyen  egy háromfős  zsűri értékelte 
az előadásmódot és a kiejtést, amelynek tagjai 
K. Szabó Ilona és Gauder Eszter a Széchenyi 
István Egyetem Apáczai Csere János Karának 
nyugalmazott tanárai, illetve  iravong Niko-
lett nyelvtanár voltak. A gyermekek színvona-
las előadásai után a zsűritagok hosszas tana-
kodása után megszülettek az eredmények.

Az 1. kategóriában 1. helyezést ért el Lüvi 
Abigél (2. osztály) a nyúli Pilinszky János Ál-
talános Iskolából. 2. helyezett lett Oross Tí-
mea (2. osztály) szintén Nyúlról, a 3. helyezést 
pedig Ásványi Márk (1. osztály) a lipóti Szi-
getköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagiskola tanulója kapta.

A 2. kategóriában Sági-Kovács Bálint 
(3.osztály) érdemelte ki az 1. helyezést. Őt kö-
vette a második helyen Borota Evelyn, mind 
a két gyermek Lipótról érkezett. A 3. helyet a 
nyúli Tőke Noémi (3.osztály), illetve Kontor 
Ingrid a Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola diákja szerezte meg.

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola tanulói különdíjban részesültek, ame-
lyet Lévai Lili (1. osztály) és Angyal Borbála 
(3. osztály ) kaptak.



A versenyzők az emléklapok, a dicsérő 
szavak, elismerések és nem utolsó sorban 
az oklevelek mellett, értékes jutalmakban is 
részesültek felkészítő tanáraikkal együtt, az 
országban jelenleg legnagyobb piaci része-
sedéssel rendelkező angol tankönyvkiadó, 
továbbá egy a hazánkban nagy népszerűség-
nek örvendő német érdekeltségű és székhelyű 
nyelvkönyveket publikáló könyvkiadó vállalat 
támogatásának köszönhetően.

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk 
versenyzőinknek és felkészítő tanáraiknak!

K T
Tilai Lajos Emléktorna

 Kunszigeten az első teremlabdarúgó-tor-
nát iskolás csapatok részére 1994-ben a torna-
csarnok átadását követő tavasszal rendezték – 
Kunsziget akkori polgármestere – Tilai Lajos 
kezdeményezésére a környékbeli települések 
iskoláinak „Szigetköz kupa” néven. Majd az 
azt követő években „Nyuszi-kupa” lett a torna 
neve. Sajnos időközben tragikus esemény mi-
att ismét új nevet kapott a verseny. Tilai Lajos 
halálát követően az egykori polgármester tisz-
teletére a Tilai Lajos Emléktornaként rendezi 
meg az önkormányzat, az iskola és a Kunszi-
geti I úsági Sportalapítvány. 

Az idei évben Dunaszeg, Abda, Kunsziget, 
Kisbajcs, Győrzámoly és Mosonszentmiklós 
iskoláinak csapata fogadta el a meghívásun-
kat. A tornán első helyezést ért el Dunaszeg, 
a második Abda lett, míg a harmadik helye-
zett díjat a hazai csapat nyerhették. A dobogós 
helyezetteken kívül Kopecsek Balázs (Kun-
sziget) a legjobb kapus díj, Téringer Bálint 
(Kunsziget) a legjobb hazai játékos díj, Babos 
Bence (Dunaszeg) a legjobb mezőnyjátékos, 

míg Orosz Adrián (Abda) a legtöbb gólt lövő 
játékos díj büszke tulajdonosa lett. 

A sportszerű játék biztosítása érdekében 
a mérkőzéseket Kopp András a Gyírmót FC 
kapusedzője vezette, míg segítői Baranyai Pé-
ter, Nagy Dániel és Csala Dávid a Kunsziget 
SE játékosai voltak. A tornát Kunsziget Köz-
ség Önkormányzata és a Kunszigeti I úsági 
Sportalapítvány támogatta. 

Köszönjük a csapatoknak, hogy részvéte-
lükkel ápolják iskolánk és a település hagyo-
mányát! Gratulálunk a helyezetteknek!

F L
Madarak és fák napja

Május 10-én ünnepeljük a Madarak és Fák 
Napját. Ökoiskolánkban májusban e jeles 

napra emlékezve tanulóink facsemetéket ül-
tettek. Minden osztálynak van saját fácskája, 
melyet nyolc éven át gondosan öntözget, ne-
velget. 

A délutáni program keretében tanulóink 
sok színes és érdekes feladatot oldottak meg 
az iskola és a település több pontján kialakí-
tott állomásokon. A verseny keretében mada-
rak felismerése, fák életkorának meghatározá-
sa, memóriajáték termésekkel, kvíz kitöltése, 
hang alapján madarak felismerése szerepelt a 
feladatok között. 

A gyermekek és pedagógusok egyaránt na-
gyon jól érezték magukat! Köszönjük Kunszi-
get Község Önkormányzatának támogatását!
Megérkeztek a felvételi eredmények!

Lassan búcsút veszünk az idei nyolcadi-
kos osztálytól. Kilenc tanulónk az általa első 
helyen megjelölt, két diák a második helyen 
megjelölt középiskolába nyert felvételt. Szak-
gimnáziumban hatan, szakközépiskolában 
öten folytatják tanulmányaikat. 

A megszerezhető szakképesítések kö-
zül népszerűnek bizonyult a rendészet és az 
elektronikai műszerész (2-2 fő). Közszolgálati 
ügyintéző, kőműves, villanyszerelő, hegesztő, 
automatikai technikus szakokra is felvételt 
nyertek tanulóink. Egy fő pedagógia szakon 
tanul tovább, egy tanulónk kéttannyelvű szak-
gimnáziumi osztályban folytatja tanulmánya-
it. 

Reméljük, hogy a jövőben is ilyen sikeresek 
lesznek kunszigeti diákjaink!

F L
Ballagás és évzáró

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró 
és ballagási ünnepsége 2017. június 24-én 16 
órakor lesz az iskolában. Mindenkit szeretet-
tel várunk rendezvényünkön.. 

Tilai-emléktorna, madarak és fák napja



Színház érkezett a bölcsődésekhez

Tavaszi versmondó verseny
 Hetedik alkalommal hirdette meg iskolánk 

a tavaszi versmondó versenyt „Kedvenc ver-
sem, A költészet szeretete” címmel. A körzeti 
versenyt az iskolai forduló előzte meg, melyen 
összesen 41 tanuló indult. A zsűrinek komoly 
fejtörést okozott, hogy eldöntse, kik azok a di-
ákok, akik iskolánkat képviselhetik az iskolák 
közötti megmérettetésen. Felhívásunkra több 
mint 80 versenyző érkezett a győrzámolyi, a 
győrladaméri, a szigetközi körzeti általános 
iskola és tagintézménye, a győrújfalui tagis-
kola, a nyúli, a győrújbaráti, az abdai, a börcsi 
és a győri Audi iskolák képviseletében.

Az alsóbb évfolyamosok szavalatait 
Kilácskó Attiláné óvodapedagógus, Lendvai 
Ivánné Kunsziget polgármestere és Mihályi 
Orsolya a Győri Nemzeti Színház színművé-
sze zsűrizte.

Az I. évfolyamosok közül I. helyezett: Mik-
lós Rebeka (Győrladaméri Általános Iskola), 
a II. helyezett: Farkas Adél (Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI), a 
III. helyezett: Gessner Mike (Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI) ta-
nulója lett.

Az II. évfolyamosok közül I. helyezett: 
Oross Tímea (Nyúli Pilinszky János Általános 
Iskola), a II. helyezett: Szőllősi (AUDI Iskola), 
a III. helyezett:Holubecz Milán (Győrzámolyi 
Pető�  Sándor Általános Iskola) tanulója lett.

Az III. évfolyamosok közül I. helyezett: Sági 
Kovács Bálint (Szigetközi Körzeti Általános 
Iskola és AMI Lipót tagiskola), a II. helyezett: 

Boross Kristóf (Győrújbaráti II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola), a III. helyezett: Bélyei-
Horváth Júlia (Győrladaméri Általános Isko-
la) tanulója lett.

Az IV. évfolyamosok közül I. helyezett: 
Rebenek Simon (Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és AMI), a II. helye-
zett: Barabás Dominika (Börcsi tagiskola), a 
III. helyezett: Szalai Kitti (Börcsi tagiskola) 
tanulója lett.

A felsősök versenyén Farkas Ferencné óvo-
davezető, Hegedüs Ildikó a Győri Nemzeti 
Színház színművésze és Szeneczeyné Rigó 
Kornélia a győri Arany János Iskola pedagó-
gusa értékelte a versmondók előadását.

Az 5-6. osztályos kategóriában az I. he-
lyezett: Zoltay Balázs (Győrzámolyi Pető-

�  Sándor Általános Iskola), a II. helyezett: 
Molnár Nóra (Győrzámolyi Pető�  Sándor 
Általános Iskola), a III. helyezett: Gombos 
Bendegúz(Győrzámolyi Pető�  Sándor Álta-
lános Iskola ) tanulója lett. A 7-8. osztályos 
kategóriában az I. helyezett: Márkus Benja-
min (Győrzámolyi Pető�  Sándor Általános 
Iskola), a II. helyezett: Buday Zsó� a (Győr-
zámolyi Pető�  Sándor Általános Iskola), a III. 
helyezett: Komócsin Vanessza(Győrladaméri 
Általános Iskola ) tanulója lett. A zsűri külön-
díjban részesítette Szabó Dóra (Győrzámolyi 
Pető�  Sándor Általános Iskola ) tanulóját.

Gratulálunk a versmondóknak és felkészí-
tőjüknek! Köszönjük a diákoknak, hogy elő-
adásukkal örömteli pillanatot szereztek mind-
nyájunknak! F L

Versmondó verseny a kunszigeti iskolában immár hetedszer

Külön öröm volt számomra amellett, hogy 
elhozhattuk Kunsziget Község Önkormány-
zata jóvoltából az Aprók Színházát Kunszi-
getre, hogy ilyen sokan eljöttek az előadásra! 
A kisgyermekek rettentően élvezték a műsor 
minden mozzanatát, hangos kacagásuk végig 
kísérte az egészet, majd a közös labdajáték so-
rán felszabadultan játszhattak a szereplőkkel, 
így ők is résztvevőik lettek a történetnek.

A győri Vaskakas Bábszínház norvég szak-
emberek által elindított „Művészet a leg-
kisebbeknek” elnevezésű programhoz már 
2007-ben csatlakozott. Az előadások során 
az esztétikai élmény, annak közös megélése, 
otthoni felidézése és újraélése a kisgyermek-
szülő kapcsolatot erősíti, elmélyíti, új tapasz-
talatokkal, ismeretekkel gazdagítva a kis-

Április utolsó szombatján megtelt a kunszi-
geti kultúrházcsillogó szemű kisgyermekekkel 
és kísérőikkel, ahol az Icurka-Picurka című 
előadást láthatták az érdeklődők. 

gyermeket. A művészet ebben az életkorban 
segíthet talán a legtöbbet, hatékonyabb, mint 
bármikor későbbi életük során.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dő családot a következő Aprók Színháza elő-
adásra is, melynek címe a Cini-cini muzsika 
lesz. Az előadás 2017. június 3-án, szombaton 
10 órakor látható majd a kunszigeti kultúr-
házban.

A Manóvár Családi Bölcsőde gyermekei 
is készültek az anyák napjára: rövidke vers-
sel és papírból készített tulipánnal. Megható 
volt látni, ahogy ezek a pici kisgyermekek 
odabújtak édesanyjukhoz és átadták nekik az 
apró ajándékot, és ha a verset nem is sikerült 
pontosan elmondaniuk, hisz sokuk csak most 
tanul beszélni, mégis tudták, hogy ez egy kü-
lönleges nap volt édesanyjuk számára!



Csapatunk az országos első hely megszer-
zésével is bizonyította tudását és rátermettsé-
gét. 

A győri hivatásos tűzoltók modern kategó-
riában szintén az első helyen végeztek, amivel 
elhozták a Töreki László emlékverseny ván-
dorserlegét is. 

Július 1-jén a Fejér megyei Sárosd, július 
15-én Kunsziget, augusztus 26-án a Zala me-
gyei Balatongyörök, szeptember 23-án pedig 
a Somogy megyei Böhönye rendezi a továb-
bi fordulókat - ezeken a versenyeken a kun-
szigeti csapat részt vesz. A többi versenyen 
(Püspökladány, Baja, Komlóska) a távolságok 
miatt sajnos nem tudunk részt venni. 

A Kunszigeten tartandó versenyre ezúton 
is szeretném meghívni a falu lakosságát, hogy 
szurkoljon csapatunknak, valamint a győri 
csapatnak, és biztassa őket, a további sikerek 
elérésében. 

Területi verseny
Pannonhalmán rendezték május 13-án a 

2017-es tűzoltóversenyt a Győr környéki ön-
kéntes tűzoltó egyesületek részére. Kunsziget 
hét csapattal képviseltette magát a versenyen, 
és szinte minden csapatunk dobogós helyen 
végzett valamelyik versenyszámban.

A leg� atalabb csapatunk, a 10 éven aluliak-
ból álló junior csapat hat másik csapatot maga 
mögé utasítva szerezte meg az első helyet.

Az iskolás lányok a 2. legjobb szerelést mu-
tatták be korosztályukban. Az i úsági � úk 
számára a staféta sikerült jobban, ebben a 
számban harmadikak lettek. Felnőtt női csa-
patink közül az I-es csapat első lett a szere-

lésben (ezzel bejutott a megyei döntőbe), II-es 
számú csapatunk összetettben 1., stafétában 
3. helyen végzett. Szenior csapatunk második 
helyet szerezte meg a szerelésben. 

A csapatokat a versenyre Börzsei Arnold, 
Börzseiné Major Emőke és Rebenek Árpád 
készítette fel, amelyben Gintli Kíra is nagy se-
gítségükre volt.

Országos és területi versenyeken szerepeltek a kunszigeti tűzoltók

A kunszigeti szenior csapat szerelése a pannonhalmi tűzoltóversenyen.



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, K P  .
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
Pető�  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

Pető�  tér 12. Telefon.: (20) 262-5122. 
www.kunszigetiskola.hu

Hulladékudvar
Öttevény, focipálya mellett - nyitva kedd 10-16, 

szombat 12:30-16 óráig

Anyakönyvi hírek Házasságkötés:
 

Kósa Natália - Kiss István
2017.04.21

 
Horváth Kornélia – Ács Sándor

2017.04.22.

Haláleset:
 

Kovács Lajosné (Szalai Anna)
2017. 04.17.

Kunszigeti evezősök sikerei
Tavaszi duatlon versenyen vettek részt a 

GYAC evezősei áprilisban. Remek eredménye-
ket értek el a klub kunszigeti versenyzői.

A Győri Atlétikai Club evezős szakosztálya 
2016 nyara óta Kunszigeten tart edzéseket. Jó 
időben a Mosoni-Dunán, télen pedig a kun-
szigeti sportcsarnokban.

A klubnak kunszigeti tagjai is vannak, akik 
tartja immár versenyeken is helyt álltak.

A Sport XXI. és Innovációs Tavaszi Duatlon 
Versenyt április 22-én rendezték három hely-
színen az országban, köztük a győri verseny-
nek a Győri Atlétikai Club győri evezős telepe 
adott helyet. 

Az ergométerből és futásból álló versenyen 
vettek részt a klub i ú kunszigeti evezősei. 

Egyéniben Tóth Dániel a Mini 11-12 éves 
korcsoportban 2000 méteren második helyen 
végzett. 

A lányok között a serdülő 15-ös korcso-
portban a 3000 méteren Farkas Döniz ezüst-
érmes lett. 

Az ergométer és futás versenyszámokból 
rendezett duatlon csapatversenyben is szület-
tek kunszigeti sikerek. 

A Mini 10-12 éves korosztályban a � úk 
között 2. helyezett lett a Tóth Dániel - Virág 
Bálint - Horváth Barnabás összeállítású csa-
pat (közülük Tóth Dániel és Virág Bálint kun-
szigetiek). 

A lányok között ugyancsak a mini 10-12 
évesek között ezüstérmes lett a Virág Gabri-
ella - Nabri Mirella - Szegedi Titanilla csapat 
(közülük Virág Gabriella a kunszigeti ver-
senyző)

Gratulálunk a nagyszerű eredményekhez 
az i ú evezősöknek!

Tóth Dániel (balra) egyéniben is ezüstérmes lett. 
A kép jobb oldalán álló Virág Bálint pedig Tóth 

Dániellel és a képen nem szereplő Horváth Barna-
bással csapatban ért el második helyezést.

A lányok Mini 10-12-es versenyének dobogóján a második helyezettek között, a bal szélen Virág Gabriella.



Tekehírek Foci: kiszakadt végre a gólzsák
Vendégcsapatok sikerét hozta a 21. forduló. 

A hat mérkőzésből ötben vendégsiker szüle-
tett.

Meglepetés viszont – de nem érdemtelen! 
– a Kunsziget idegenbeli sikere a Gyórót győz-
ték le Répcelakon. Négy kunszigeti játékos 
került a forduló válogatottjába: Farkas Attila 
Kunsziget 464, Szalai Balázs Kunsziget 454, 
Kuller Martin Kunsziget 453 és Fincicki Zol-
tán Kunsziget 449 fával. 

Gyóróért Egy. – Kunsziget 2-6 2575-2657

A húsvéti szünet után, a magunk mögött 
hagyott hétvégén, Kunszigeten a Tatabánya 
vendégeskedett, az első négy játékosuk jó 
eredménye vendéggyőzelmet eredményezett.

Kunsziget – Tatabánya 2-6 2477-2555

A területi csapatbajnokság utolsó mérkő-
zésén a Kunsziget hazai pályán izgalmas mér-
kőzés után legyőzte a tavasszal kissé visszaeső 
Károlyházát.

Kunsziget – Károlyháza 5-3 2488-2445

A bajnokságot Mosonszentmiklós nyerte a 
Bősárkány és a Bábolna B előtt. Csapatunk az 
12., utolsó helyen végzett.

Három legutóbbi bajnokiján 11 gólt lőtt me-
gyei II. osztályú csapatunk.

Megyei II. o.
Míg idegenben sorra hozta csapatunk a 

győzelmeket (a pannonhalmi meccs kivételé-
vel), addig hazai pályán sokáig váratott magá-
ra a siker, ám Börcs ellen gólzáporos győzel-
met arattunk. Négy fordulóval a vége előtt a 
hatodik helyen állunk.

Enese - Kunsziget 0-1
Nem játszottuk azt Enesén, amit igazán tud 

a csapatunk. Egy feszült hangulatú mérkőzé-
sen végül Volner Gábor góljával nyertünk.

Kunsziget - Koroncó 2-4
A listavezető ellen néhány napon belül má-

sodszor játszottunk, és bár ezúttal is partiban 
voltunk velük, legyőzni ezúttal sem sikerült 
őket. Góljainkat Volner Gábor és Szalai Hen-
rik szerezték.

Dunaszeg - Kunsziget 0-2
Jó védekezésünknek köszönhetjük elsősor-

ban a szomszédos Dunaszeg elleni győzel-
münket, no meg a Molnár testvérek góljainak: 
Molnár Balázs az első félidőben, Molnár At-
tila büntetőből a második félidőben talált a 
görcsösen játszó hazaiak hálójába.

Kunsziget - Börcs 4-1
A Nagyszentjános, az Abda, a Tét és a Ko-

roncó is győztesként távozott Kunszigetről, ez 
a rossz sorozat tört meg a börcsiek ellen. Ezút-
tal a támadásaink is eredményesebbek voltak, 
mint a korábbi meccseken, Strobl Balázs és 
Molnár Attila az első félidőben szerzett gólo-
kat, amelyet Szeredi András két góllal növelt 
tovább a második félidőben.

Kóny - Kunsziget 2-5
Először lőtt öt gólt Kunsziget ebben a baj-

noki idényben, ráadásul a kónyiak hálásak le-
hetnek a sorsnak, hogy megúszták ennyivel. 
Volner Gábor és Németh Márton duplázott, 
és Szeredi is eredményes volt.

Keglovich László 
Megyei Magyar Kupa

Kunsziget - Koroncó 3-3 (büntetőkkel 7-8)
A legjobb nyolcig jutott csapatunk a kupá-

ban, a menetelésünk Koroncó ellen ért véget 
egy drámai büntetőpárbaj után. Góljainkat 
Tilai Ákos, Molnár Balázs és Molnár Attila 
szerezték.

U19-es csapat
Csapatunk annak ellenére szállítja a bravú-

ros és helyenként nagyarányú győzelmeket, 
hogy a sérülések alaposan felforgatták a játék-
rendszert. 

Hét legutóbbi mérkőzéséből hatot nyert 
meg a kunszigeti U19, így a negyedik helyen 
áll. Három nagyon nehéz meccs vár a � úkra 
(az ötödik, a hatodik és a harmadik helyezett 
ellen). 

Enese - Kunsziget 1-2 
Gólszerző: Hécz Armand, Taufer Péter

Kunsziget - Koroncó 0-5
Dunaszeg - Kunsziget 2-3 

Gólszerző: Kuller Máté, Szalai Csaba, Nődl 
Erik

Kunsziget - Börcs 8-2 
Gólszerző: Csányi Dominik, Csala Dávid 2, 

Hécz Armand, Kuller Máté, Horváth Zalán, 
Szalai Csaba 2

Kóny - Kunsziget 1-2 
Gólszerző: Takács Adrián (öngól), Hécz 

Armand

U14-es csapat
Öttevény ellen június 3-án bronzérmet érő 

meccset játszhat csapatunk, de ehhez le kell 
győzni előtte Vámosszabadit. Tavasszal eddig 
csak a bajnokaspiráns Lébény tudta legyőzni 
csapatunkat.

Kunsziget - Üstökös Dunaszeg 2-2 
Gólszerző: Hécz Armand 2

Kunsziget - Győrújfalu B 4-0
Gólszerző: Hécz Armand 2, Köböl Milán 2.

A labda a hálóban a Börcs elleni meccs 17. percé-
ben. Még három gól követte Strobl Balázs találatát.



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

E-mail: ikszt@kunsziget.hu
 Web: http://www.kunsziget.hu 
www.facebook.com/kunsziget

Kiadja a Kunsziget Község Önkormányzata
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.
Készült a  PicArtShow K . nyomdájában 

450 példányban. 

Winkler Zsolt plébános és a húsz elsőáldozó kisgyermek a kunszigeti templomban a május 13-án rendezett elsőáldozás után. Fotó: B. N.

A Csemete Bábszínház lelkes közönsége az április 29-én rendezett kunszigeti majálison. Fotó: B. N.

Zumba a sportálya színpadán a kunszigeti majálison. Fotó: B. N.


