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Húslevesek és Zenevonat

Rekordszámú csapat jelentkezett az idei
Petrezsirom Fesztivál húslevesfőző versenyére.
Az időjárás sajnos nem kedvezett az idei
fesztiválnak, hol a szél, hol az eső írta át a
programot. A húslevesek versenyét az Energiagépész K. csapata nyerte, idén 17 csapat

nevezett. Vizsgaelőadásukat az iskolai színjátszók a szél miatt a színpad helyett a főzősátor
közelében adták elő. A Soulwave koncertjére
már ismét használható volt a színpad, az Intim
Torna Illegál és az LGT Zenevonat fellépésére
a rossz idő ellenére is sokan voltak kiváncsiak.
Az esti zárókoncertet azonban elmosta az eső.

Szent Lőrinc búcsúünnepére készülünk
Augusztus 10. Szent Lőrinc vértanú
diákónus, Kunsziget templomának védőszentjének ünnepe. Falunk búcsúja idén augusztus
13-14-én lesz.

Jubileumok ünneplése a Szigetgyöngye nyugdíjas klubban
Az idei évben jeles évfordulók ünneplésére
adott alkalmat a magyarság és történelmünk
kimagasló egyéniségeinek jóvoltából - melyek
iránt a nyugdíjas klubunk tisztelettel adózott.
Kiemelt esemény Arany János születésének
200. évfordulója, mely iránt Balázs Lívia tanár, néprajzkutató értékes előadással adózott
május 22-én.
A Szent László-év - mely szentté avatásának 825 és trónra lépésének 940. éve adott
lehetőséget arra, hogy klubtársainkkal tiszteletünket fejezzük ki emléke előtt.
Háromnapos utat szerveztünk SzabolcsSzatmár-Bereg Megye gyönyörű vidékére megtekintve főbb értékeit: Máriapócsot, Vásárosnaményt, Tákost, Csarodát, Túristvándit
és Szatmárcsekét - ahol elhelyeztük a községünk koszorúját.
Énekkarunk szép szatmári népdalcsokorral
és ünnepi összeállítással kísérte utunkat.
Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Szigetgyöngye nyugdíjas klub májusban.

Vigyázzunk a megújult játszótérre!

Az elmúlt hónapokban befejeződött a Pető
téren lévő „Gyermekekért 2006” játszótér felújítása.
Köszönöm a megértő türelmüket, hosszú
volt az idő, amíg a játszótér játékai elkészültek, felújításuk befejeződött, a minőségi tanúsítvány a Magyar Szabványügyi Hivatal felülvizsgálat után kiállította.
Kunsziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete ebben az évben januárban tárgyalta először a játszótér felújítását, majd ezt
követően többször a testület elé került a felújítás ügye. A napirendi pontok tárgya a játékok

felújítása vagy cseréje, a kerítés felújítása vagy
cseréje volt.
Az árajánlatok bekérése után a döntést jelentősen befolyásolta a takarékos gazdálkodás, a lehető legalacsonyabb, de még ésszerű
összegű kiadással járó megvalósítás. A képviselő-testület a játékok felújítása mellett döntött, a kerítést 3D drótfonatra és élősövényre
cseréljük.
Köszönöm Kunsziget Község Polgárőrségének és a munkájukat segítő embereknek, hogy
a kerítésleceket leszedték, melyet folytatni
fogunk. Köszönöm Németh Csaba vállalkozónak a játszótér kerti bútorainak, padjainak
térítés nélküli lefestését.

Tisztelt Szülők, Gyerekek!
Minden felújításnak, munkának akkor van
értelme - különösen annak, amely közösségeket szolgál -, ha arra mindenki vigyáz, és azt
mindenki értéknek tekinti. Szomorúan láttam, hogy a játékokról pár napi használat után
a csavarfejeket, oszlopfejeket takaró kupakok
a földön hevertek. Miért van erre szükség?
Nehéz értelmes választ találnom. Köszönöm
Horváth Attila vállalkozónak és munkatársainak, hogy vandálbiztosan rögzítették. Kéréssel fordulok Önökhöz. A játszótér mindenkié.
Gyermekeinkért, akiknek épségéért mindent
megteszünk. Figyeljünk a játszótéri játékokra!
Öröm mellett veszélyforrás is lehet.

Pályázat sportbüfé - sportöltöző - sportcentrum működtetésére
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Kunsziget Győri út sportbüfé- sportöltöző- sportcentrum működtetésére
Elvárások: szakirányú végzettség, sportolás
és sport iránti elhivatottság, felelősségérzet,
magas színvonalú, gondos munkavégzés, a
Kunsziget Sportegyesület, a falu lakosságának, a térség lakóinak és a turistáknak szabadidős és sportlehetőségek biztosítása.
A sportbüfé - sportöltöző - sportcentrum
működtetéséről a részletes pályázati felhívás,
és az adatlap letölthető a kunsziget.hu oldalról.
Érdeklődni Lendvai Ivánné polgármesternél (tel.: 06/30226-9730) továbbá Tóth Róbert
képviselőnél lehet (tel.: 06/30962-0700)
Pályázat beadásának határideje: 2017. augusztus 3.
A beérkezett pályázatok elbírálásának ha-

tárideje: 2017. augusztus 7.
Működtetés kezdésének tervezett időpontja 2017. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a polgarmester@kunsziget.hu e-mail

címre vagy személyesen Kunsziget, József Attila u. 2. Kunsziget Község Önkormányzata
(hivatali időben).
A pályázatra kérjük ráírni: Sportbüfé üzemeltetése.

Egyeztetés a szabadidős lehetőségekről
Júliusban tájékoztató értekezletet tartottunk
szabadidős lehetőségek Kunszigeten gyermekek, atalok és gyermekes családok számára
témában.
Az értekezlet célja az volt, hogy az érintetteket tájékoztassuk a településen igénybe
vehető szabadidős lehetőségekről, ugyanakkor a résztvevők, de a település valamennyi
lakosának számára lehetőséget biztosítsunk
arra, hogy a szabadidő hasznos eltöltésével
kapcsolatos kérdéseiket feltegyék, felvessék
akár a szabadidős lehetőségek bővítésével,
azok hatékonyabb szervezésével kapcsolatos
ötleteiket; valamint indítsunk el a témában
egy olyan párbeszédet, amellyel a lakosságot
ilyen módon is bevonhatjuk az őket érintő
döntésekbe, egyúttal visszacsatolást tudunk
biztosítani a település döntéshozói számára;
továbbá elősegítsük csoportok, illetve a település közösségének szervezését/szerveződését/önszervezését.
Az értekezletet Lendvai Ivánné polgármester megtisztelő jelenléte mellett, de csekély
számú érdeklővel tartottuk meg, ugyanakkor
telefonon és e-mailben is kaptunk előzetes
hozzászólásokat, javaslatokat.
Az alacsony részvétel ellenére egy csaknem
kétórás beszélgetés keretében vitattuk meg a
felmerülő témákat, javaslatokat, a beszélgetést
a résztvevők egyöntetűen hasznosnak ítélték.

Konditerem, uszoda
Többen jelezték konditerem létrehozása
iránti igényüket. Lendvai Ivánné polgármester
elmondta, az építési engedély kiadása folyamatban van, az építkezéshez és a kondigépek
beszerzéséhez pályázati forrás szükséges, a
kiírt pályázatokat folyamatosan gyelemmel
kísérik.
Hasonlóan igény lenne helyben található
uszodára is, amely szabadidős, élmény jellegű programlehetőségen túl az óvoda, iskola
számára úszásoktatásra is lehetőséget biztosítana. Polgármester asszony ezzel kapcsolatosan szintén azt jelezte, hogy a településen
meglevő termálvízhez kapcsolódó tervezett
beruházások között szerepel az uszoda terve
is. A megvalósításhoz befektető szükséges.

Kultúra, helytörténet, lmvetítések
Szóba került honismereti, helytörténeti táborok, táncházak szervezése elsősorban iskoláskorú gyermekek számára.
Lenne igény arra is, hogy a jelenleginél
nagyobb gyakorisággal értékeket közvetítő
lmeket vetítsünk az IKSZT-ben lmklub
jelleggel, tehát annak lehetőségével, hogy a
vetítést követően a lmről beszélgetés folyhasson. Felmerült előadói estek szervezése
színművészek meghívásával, sokan örömmel
vennék a amatőr színjátszókörök gyakoribb

szerepléseit is.
A település lakosai közül sokan nem jutnak
el a fővárosba, nem tudják meglátogatni a fővárosi nevezetességeket anyagi (utazás, belépőjegyek ára), közlekedési (drága és bonyolult
tömegközlekedés, amely jelentős helyismeretet kíván) és szervezési okok miatt. Ezért
javaslat érkezett csoportos, buszos kirándulások szervezésére a fővárosba (a csoportos
belépőjegyek, csoportos utazás olcsóbb is).
Igény esetén természetesen más városokba,
nevezetességekhez is szerveződhet hasonló
kirándulás.
Iskolán kívüli szervezett színházlátogatásra
is volna igény a gyermekek, atalok számára,
diákbérlettel, busszal, amely így biztonságosabb is, ezzel segítve a szülőket is.
A résztvevők szerint érdemes volna „újjáéleszteni” a régebben rendszeresen megrendezett Civil Napokat.

Tájékoztatók a szabadidős
tevékenységekről
A település jelenleg is rendelkezik többféle
sportolási lehetőséggel, sport- és szabadidős
létesítményekkel. A lakosok egy részének
azonban nincs információja arról, hogy ezek
mikor, milyen feltételekkel vehetők igénybe,
illetve igényeiket mely személyeknél, milyen
elérhetőségen, mennyivel előtte kell jelezni.
A Kunszigeti Hírmondó idei első számában
foglalkozott a témával, a korábbi cikk alapján,
további információkkal kiegészítve azt hamarosan a falu több pontján is megjelennek azok
a tájékoztatók, amelyeken feltüntetjük ezeket
az elérhetőségeket, feltételeket. A tájékoztató
a www.kunsziget.hu oldalon, valamint a falu
és az IKSZT Facebook-oldalain is elérhető
lesz.

Önszerveződés a Facebookon
Megegyezés született abban, hogy alkalmazkodva a korhoz, sokkal inkább fel kell
használni az internetes felületeket mind az információk közzététele, mind programok szervezése kapcsán. A település Facebook oldala
lehetőséget kínálhat nemcsak az intézmények
által szervezetit programok meghirdetésére,
hanem a lakosok önszerveződésére is, akár
különböző Facebook csoportok létrehozásával is (esetleg a már meglévő szervezetek is
létrehozhatnának a település Facebook oldalához kapcsolódó csoportot, ily módon is lehetővé téve a velük való interakciót).
A Facebook lehetőséget kínálhat ashmob
jellegű megmozdulások (pl. „péntek délután
5-kor biciklizni indulok Ásványráróra, aki
akar csatlakozzon”) szervezésére. Próbaképpen érdemes lenne ilyen kezdeményezéseket
„hivatalos” szervezők részéről elindítani.
Megegyezés született a tekintetben, hogy a
témáról folytatott beszélgetést a későbbiekben
folytatni kell.

Programajánló
augusztus 1., kedd
15:00 Véradás a kultúrházban
augusztus 6. vasárnap
18:00 Rábacsécsény - Kunsziget, Keglovich
László Megyei Magyar Kupa, 1. forduló
augusztus 12., szombat
Rollné Börzsei Hajnalka kiállítása (részletek a
4. oldalon)
augusztus 13., vasárnap
Szent Lőrinc napja - búcsúi szentmise
(A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságok
sorsolása még nem készült el lapzártánkig, a
tervek szerint a szezon augusztus 13-án indul).
szeptember 10., vasárnap
Zarándokút a máriakálnoki búcsúba
szeptember 11., hétfő
9:30 Mesél a nagyanyó/ nagyapó nyugdíjas regionális mesemondó verseny
szeptember 15., péntek
18:00 Fájdalmas Szűzanya emléknapja a Szent
Antal kápolnában

Augusztus 20-i
ünnepély
Államalapítónk, Szent István király ünnepe
auguszus 20-án lesz, ez a nap idén vasárnapra
esik.
A kunszigeti ünnepély helyszínéről és pontos időpontjáról szórólapokon és a falu több
pontján elhelyezett hirdetőtáblákon tájékoztatjuk önöket.

Meghívó véradásra
Véradásra hívja Önt a kunszigeti kultúrházba a Magyar Vöröskereszt, az Országos
Vérellátó Szolgálat és Kunsziget Község Önkormányzata és a Vöröskereszt Kunszigeti
Szervezete 2017. augusztus 1-én, kedden 16tól 19 óráig. Előre is köszönjük a véradóknak,
hogy önzetlen segítségükkel rászoruló embertársaikon segítenek.

Klímasztár-díjat
nyert Kunsziget
Közösségi megoldásokat keresett a klímaváltozás problémájára az Éghajlatvédelmi
Szövetség, és 2017-ben immár negyedszer
hirdette meg KlímaSztár programját. Pályázatáért a zsűri egyhangú döntésével a díjat 5
pályázó - Egyházasfalu, Kunsziget, Őriszentpéter, Szekszárd települések és Wekerletelep
közössége – nyerte el, akik a Soproni Egyetem
Ligneum látogatóközpontjában vették át díjaikat 2017. június 27-én.

Szent Lőrinc búcsúünnepére készülünk

A búcsú hagyományos eleme a mutatványosok
jelenléte a Kossuth téren.

Kunsziget első templomát Szécsényi Lőrinc
építtette az 1670-es évek környékén. Szent Lőrinc vértanú tiszteletére szentelte fel a templomot az építtető a, Szécsényi Pál győri nagyprépost 1677 körül.
Szent Lőrinc vértanú diákonus a legnagyobb tisztelettel körülvett szentek közé tartozik, noha életéről, haláláról és tetteiről bizonyosan keveset tudunk. II. Szixtusz pápa
diakónusa lehetett. Amikor a pápát 258.
augusztus 6-án elfogták, rá bízta az egyház
kincseit azzal, hogy ossza szét az egészet a
szegények között – egyúttal megjósolta, hogy
három nappal utána Lőrinc is mártíromságra
jut. A pápa után három nappal, 258. augusztus 10-én Lőrinc valóban vértanúhalált halt,
Szent Ambrus mára elveszett források alapján
írt beszámolója szerint roston sütötték meg.
Ambrus elbeszélése szerint a lángok között
így szólt a hóhérhoz: ,,Ez az oldalam már
megsült, fordíts meg és egyél belőlem!’’
Szent Lőrinc vértanú tiszteletére búcsúi
szentmise 2017. augusztus 13-án lesz a kunszigeti templomban. Ezen a napon, és másnap, hétfőn lesz a hagyományos búcsú.

Országos tűzoltóversenynek adott otthont Kunszigeten
A VII. Országos Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság negyedik fordulóját Kunszigeten, a sportpályán rendezték július 15-én
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részvételével. A retro és modern kategóriákban női és fér csapatok mérték össze
tudásukat. Kunszigetről a Láng Angyalai női
csapat szerepelt a versenyen.
A legsikeresebb csapat a Zala megyei Becsehely lett, mind a fér , mind a női együttesük első helyen végzett.
A megmérettetésre Győrből, Hévízről, Bajáról, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóskáról, a szlovákiai Szilasról és Perbetéről,
valamint a közeli Rábapordányból és Dunaszentpálról is érkeztek csapatok.

A kunszigeti női csapat, a Láng Angyalai kategóriájában a 2. helyen végzett a versenyen.

Jubileumok ünneplése a Szigetgyöngye nyugdíjas klubban
A zarándokút fénypontja Nagyvárad volt
- amely kiemelkedő helyszíne volt egy történelmi jelentőségű eseménynek: 500 év után
a győri Szent László ereklye hermatartóban
és a nagyváradi herma együttes bemutatásának és hódolatának. Május 14-én részt vettünk a Szent László kegytemplomban tartott
ünnepi szentmisén és a körmeneten. A mise
főcelebránsa Dr. Erdő Péter bíboros volt.
Budapesten a Nemzeti Színházban március 11-én megnéztük a felújított Csíksomlyói
passió előadását március 11-én. A pünkösdi
búcsú ideje szintén évforduló alkalma volt.
A Szigetgyöngye nyugdíjas klub 25 éves jubileumát ünnepelte június 10-én. Meghívott
vendégei voltak Zsámbokiné Buday Anna az
Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség megyei elnöke, Lendvai Ivánné Kunsziget polgármestere és Kunsziget Község Képviselőtestületének tagjai. Az ünnepen részt vettek az
egykori alapító tagjaink, Karácsonyi Lajosné,
Lévai Andrásné, Stróbli Istvánné, Szalai Istvánné, Szabó Imréné, Szalai Józsefné és vezetőink, Tóth Andrásné és Lendvai Ivánné. Az
ünnepi műsorban méltatások, a falu életében
betöltött szerep, a múlt és jelen képei fotó- és
videoválogatásban villantak fel.
A jeles évforduló alkalmából Kunsziget
Község Képviselő - Testülete „Kunszigetért”

A zarándokúton Kölcsén is járt a kunszigeti klub.

Emlékérmet adományozott a közösségnek
Emléklappal együtt, melynek méltatása:
Kunsziget község fejlődése, fennmaradása
érdekében végzett, a hagyományok, értékeket
példamutatóan őrző, a falu kulturális életében kimagaslóan eredményes munkát végző, generációkat összefogó munkájukért.” Az
emlékérmet az ajándékokkal együtt a klubvezető vette át. Megható és megtisztelő érzés
volt mindnyájunk számára - igazi meglepetés. A nyugdíjas klub alapító tagjai virágot, a

kiemelkedő munkát végzők könyvet kaptak
emléklappal együtt a nyugdíjas klubtól.
A jeles eseményt az Akkordeon harmonika
zenekar jó hangulatot teremtő műsora és vacsora zárta.
A nyugdíjas tagok nevében köszönetemet
fejezem ki mindazoknak, akik éltették a múltban és a jelenben a közösséget: a tagoknak és
a segítőknek, a község képviselő-testületének
tagjainak, polgármestereinek és a falubelieknek.

Hírek a Manóvár Családi Bölcsődéből
Folytatódott az áprilisban elkezdődött sorozat: újabb nekik szóló előadáson vehettek részt
a legapróbbak.
2017. június 3-án ismét összegyűltek falunk
apróságai a kunszigeti kultúrházban, ahol
megtekinthették az Aprók Színháza közreműködésével a Cini-cini muzsika című előadást.
Jókedvben most sem volt hiány, mely fokozódott az előadás végére, ami egy nagy közös
zenélésbe torkollott. Minden kisgyermek kipróbálhatta az ütős és csörgő hangszereket és
ezt rendkívül szórakoztatónak találták mindannyian, öröm volt látni izgatottságukat. Előadás sorozatunk következő tervezett időpontja: 2017. október 7-e, délelőtt 10 órakor lenne
a kunszigeti kultúrházban, melynek címe: Cinege, cinege kismadár lesz.
A Manóvár Családi Bölcsőde továbbra is
7 férőhelyes. Az óvodába való átjárás tőlünk
folyamatos, ennek köszönhetően a felvétel is
folyamatos tud lenni, így több kisgyermeket
tudunk ellátásunkban részesíteni. Az ellátott
kisgyermekek száma a 2016/2017-es nevelési
évben összesen 17 fő volt, de további igények
is felmerültek. A 2017/2018-as nevelési év ele-

A Cini-cini muzsika című előadásra sokan eljöttek a kultúrházba. Fotó: H. R.

jén 10 beíratott kisgyermekünk lesz, melyből
6 kisgyermekünk az előző nevelési évből jön
át és 4 kisgyermeket veszünk fel újonnan. A
bölcsődei életet kezdő kisgyermekeket sok kis
barát várja már, a három hetet igénybe vevő
beszoktatás hamar eltelik majd. A pici gyermekek nagyon ügyesek tudnak lenni, jól alkalmazkodnak és szeretik a korosztályuknak

megfelelő társaságot.
A Manóvár Családi Bölcsőde nyári leállása
2017. augusztus 14-től 28-ig fog tartani, mely
időpont megegyezik a Tündérvár Óvoda leállásának idejével.
Végezetül szeretnék mindenkinek kellemes
nyári időtöltést kívánni tartalmas programokkal, pihenéssel egybekötve.

Csodálatos levendula: kézműves délután a plébánia udvarán
Évről-évre alig várom, hogy újra megpillantsam. Június elején érkezik. Lassan, körültekintően, rajongóit néha kétségek közt
hagyva szökik szárba, aztán hirtelen kiteljesedik. Színe az élet maga, kékje-lilája égboltszépségű, illatáért meg kell érintenünk törékeny, karcsú termetét. Minden érzékszervünk
szomjasan vonja magához: többet-többet kívánva belőle. Idegeink néha pattanásig feszülő
húrjai lázasan szeretnék megkaparintani minden porcikáját…
Ő az, idén is megérkezett. Ő Levendula Királykisasszony! Boldogan fedeztem fel
a kicsiny falu megannyi pontján: itt szeretik
Őfenségességét! Gondoltam, jövőre megvalósíthatnánk egy örömünnep-kézművesség
sorozatot a csodanövény főszereplésével. De
nem. Nem nyughattunk, mert kolléganőim
lelkesedése, a gyermekek, szülők nyitottsága,
érdeklődése felülírta terveinket. Alkotásaink
rajongókra találtak, közben engedélyt kaptunk a köztereken nyíló növények felhasználására. Most jött el az időnk!- gondoltuk
munkatársaimmal. A plébánia udvarára
szerveztük kézműves délutánunkat. A rekkenő hőség elcsitult, mire összegyűlt az érdeklődők szerény csapata: anyuka, tanítónő,
nagymama, háziasszony, kolléganők, s nagy
örömünkre egy ügyes kezű apuka is. Csoda
egy délután volt! Először azt gondoltam, talán

A levendulából csodálatos alkotások születtek. Fotó: Kungl Anita.

a hely szelleme, a meghitt, nyugodt környezet
az oka; a gyerekek is elbújva, önfeledten játszhattak a színben. Teljesen magával ragadott a
helyszín.
Másnap, mikor megláttam a fotókat, melyek az eseményen készültek, alig hittem a
szememnek. Kisimult arcok, nom mozdulatok, meghitt emberi kapcsolatok köszöntek
vissza rám. Mindenki ráért, a percek megtor-

pantak, az ujjak alkottak, a szemek ragyogtak.
Azóta is azt gondolom, ha lett volna nálunk
hálózsák, nyugovóra térünk a színben, s reggel folytatjuk… Igen, most már tudom, hogy
folytatjuk. Tán nem is kell jövőig várnunk.
Szeptemberben a levágott szálak helyébe- újra
virágot hozhat a növény. Akkor újra találkozhatunk, akár többen is lehetünk. A másodvirágzás is lehet csodás- nekem elhihetik!

A nagycsoportosok pünkösdölőt mutattak be. Fotó: B. N.

Nagycsoportosok búcsúztak az óvodától
Hagyományainkhoz híven júniusban tartottuk ünnepélyeinket, melyen az egész évben
tanult dalokból, versekből adtak ízelítőt az
érdeklődő meghívottaknak az óvodás gyermekek.
A kicsik emlékezetes (sírdogálós) műsort
mutattak be. Másnap a kis-középső csoportosok évzáró bemutatója következett, táncoltak,
énekeltek, verseket és mondókákat adtak elő
az óvónénik irányításával.
A nagycsoportosok pünkösdölőt mutattak
be, majd nyári verses dalos összeállítást a délután zárásaként. Az óvodában maradó gyermekek elbúcsúztak a „nagyoktól”, hisz szeptemberben már iskolások lesznek. Köszönöm
kollégáim felkészítő munkáját a műsorok öszszeállításában.
Minden évben megható, de egyben felemelő érzés, amikor elbúcsúzunk a nagycsoportosoktól, hiszen az óvodánkban töltött 3-4 év
alatt lettek „nagyok”, és már izgatottan várják
az iskolás éveket. A következő sorokkal búcsúzom Tőlük munkatársaim nevében: „Itt is
jó volt, ott is jó lesz, ugye bizony gyerekek…”
Tanuljatok szorgalmasan, a Tanító néni türelemmel, szeretettel megtanít Benneteket írni,

Évzáró a kis-középső csoportban. Fotók: B. N.

olvasni, eligazodni a számok világában.
Az idei tanév végén kilenc kisgyermek búcsúzott az óvodától, ők első osztályosok lesznek szeptembertől. Az ünnepély zárásaként
megható verses és vetített fényképes összeállítással búcsúztak az óvoda dolgozóitól nagy-

csoportosaink.
Köszönjük az elköszönő szép szavakat és az
ajándékba kapott emléktárgyakat. Külön szeretnék köszönetet mondani a szülői munkaközösség tagjainak felkészítő, szervező munkájukért.

Üzemlátogatással és tekés sikerekkel zártult a
Csatlakoztunk a Zöld mozgalomhoz
Iskolánk is csatlakozott a ZÖLD MOZGALOM A SZELEKTÍV HULLADÉKÉRT felhíváshoz!
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából
az Italoskarton Környezetvédelmi Egyesülés
mozgalmat indított. Ennek apropójából kérte
az intézményeket, hogy június 2-án pénteken
egy zöld póló vagy bármilyen zöld felsőrész
viselésével fejezzék ki a környezettudatosság,
valamint azon belül is a szelektív hulladékgyűjtés iránti elkötelezettségüket! Iskolánk
mindennapjaiban is fontos szerepet tölt be a
környezetvédelem a környezettudatos szemléletmód, ezért örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez!

Tanulóink látogatást tettek a SICK
K-ben
Május 25-én, csütörtökön a hetedik és a
nyolcadik osztály ellátogatott a Sick K-be.
A látogatás technika óra keretében zajlott, a
tananyag szemléltetése kapcsán.
Miután odaértünk az aulába, meghallgathattunk egy rövid előadást a gyár történetéről. Megtudtuk, hogy az üzemben 1997 tavaszán kezdődött meg a munka. Azóta számos
fejlesztésen és bővítésen ment keresztül, és
napjainkban körülbelül 400 kunszigeti dolgozója van. Ezt követően elindultunk az első
csarnokba, ahol bemutatták a gyártási folyamatokat. Számunkra ez nagyon izgalmasnak
bizonyult. Több gyártási és csomagolási folyamatot ismerhettünk meg. Például láttuk a
különböző alkatrészek forrasztását, selejtezését és csomagolását. Az elkészült termékeket
pontban délben exportálják. Gyárlátogatásunk folyamán találkoztunk néhány ismerős
arccal is.
A rendhagyó technika óra végén megköszönték, hogy eljöttünk, és mi is megköszöntük, hogy eljöhettünk, majd emlékképpen
készítettünk egy fotót. A Sick gyár ajándékba
adott angol nyelvű ismertetőket az üzemről,
és a gyárlátogatáson résztvevők ajándék tollat

A ZÖLD MOGALOM A SZELEKTÍV HULLADÉKÉRT felhíváshoz csatlakozott az iskola.

is kaptak. Mindenki nagyon élvezte az üzemben tett kirándulást, és ha diákmunkára szeretnénk jelentkezni, akkor szívesen fogadnak
minden érdeklődőt.
A .  

Anna és Bogi újabb sikerei tekés
sikerei
A magyar Bowling és Teke Szövetség Teke
Szakági Szövetsége június 3-án Répcelakon
rendezte meg a 2016-2017. évi utánpótlás
Egyéni Bajnokságokban az U14 és U 18-as
korcsoportos Országos Döntőjét. A verseny
célja a teke sportág utánpótlásának menynyiségi és minőségi fejlesztése, a atalok tudásának gyelemmel kisérése, új tehetségek
segítése. Iskolánkat Virág Anna és Simigla
Boglárka képviselte a bajnokságban. A versenyzők a döntőig többször léptek pályára,

Üzemlátogatáson a hetedik és nyolcadik osztályosok a SICK K-ben.

hiszen a területi és megyei megmérettetésen
is bizonyítaniuk kellett, hogy ott a helyük az
országos döntőben. A sok edzés és szorgalmas
munka meghozta gyümölcsét, így Anna a III.
míg Boglárka az V. helyen végzett. Tanítványaim felkészítése, edzése mindig nagy öröm
volt számomra, hiszen hétről hétre javult az
eredményük, és látszott rajtuk, hogy a maximumra törekednek. Megtapasztalták, hogy az
eredményeket csak szorgalommal, kitartással,
a sport-iránti alázattal és sok esetben lemondással lehet elérni.
Köszönjük dr. Virág Károlynak és Nagy Ferencnek, hogy a felkészülést korlátlanul biztosították, és segítették!
F L, 

Vége a 2016-2017-es tanévnek
Június 24-én ballagási és évzáró ünnepélyre gyülekeztünk iskolánk udvarán. 11 végzőst
búcsúztattunk, akik sikeres felvitelijükkel, jó
tanulmányi eredményeikkel mindnyájan az
általuk választott középfokú intézményekben
kezdhetik meg tanulmányikat szeptemberben. Az éves munkatervünkben megfogalmazott céljaink és feladataink sikeres megvalósításainak köszönhetően ismét javultak
eredményeink! Ezt mutatják a kompetenciamérés és célnyelvi mérés összehasonlító diagramjai is. A tanév során számos programot
szerveztünk tanulóinknak! Örömmel vettünk
részt a település életében szervezett ünnepélyeken, rendezvényeken. Vidámhangulatú
kirándulásokat, versenyeket szerveztünk,
melyre a mai napig szívesen emlékezünk viszsza! A tanévben 16 tanulónk lett kitűnő és
többeknek is csak egy négyese lett az ötösök
mellett! Az évet mindenki sikeresen teljesítette, bukás nem volt! Több diákunk amellett,
hogy kitűnő bizonyítványuk lett, még számos
tanulmányi és sportversenyen is részt vettek,
és értek el dobogós helyezéseket! Ezzel azt is
bizonyították, hogy jó időbeosztással és szorgalommal jól tanulni és kiválóan sportolni is
lehet! Gratulálunk Nekik és felkészítő tanáraiknak a szép eredményekhez, köszönjük a

2016/17-es tanév, Evelin lett az „Érdemes diák”
szorgalmával példát mutat társainak, kiveszi
részét a közösségi munkából, jó eredménnyel
szerepel tanulmányi és egyéb versenyeken.
Az idén a tantestület egybehangzó döntése
alapján Bencsics Evelin vehette át az „Érdemes diák” kitüntetést!
Evelin szorgalma, magatartása és a tanuláshoz való hozzáállása nemcsak osztálytársainak, de alsóbb évfolyamos társai előtt is
példaértékű és követhető lehet!
Szívből gratulálunk Evelinnek és további
tanulmányaihoz sok sikert és kitartó szorgalmat kívánunk!

Jó tanuló – jó sportoló 2017.
A nyolcadik osztályosok egy csoportja, balról a hatodik az iskola „Érdemes tanulója”, Bencsics Evelin.

kitartó munkát, mely sok esetben meghozta
gyümölcsét!
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért,
jó tanulmányi eredményéért oklevelet kapott
Csala Bence Zoltán 1., Erdélyi Annamária
és Pátkai Réka 2., Borbély Dominik Péter,
Gessner Mandy és Kozma Jázmin 4. osztályos tanuló. Oklevelet vehetett át példamutató
szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért
Gyűrű Gergely László, Gessner Mike, Mervó
Levente Zoltán és Vogl Réka 1., Pusztai Samu
és Szücs Maja 2., Bekő Aliz Liza, Bíró Evelin
és Fajkusz Viktória 3. valamint Jáger Gergely
4. osztályos tanuló. Szalai Sarolta 3. osztályos
tanuló közösségi munkájáért és jó tanulmányi
eredményéért, Hozmány Laura Liliána és Tamás Flóra jó tanulmányi eredményéért, míg
Ramm Regina Kata példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért részesült oklevélben. A 8. osztályos Farkas Döniz és a 6.
osztály Németh Csenge közösségi munkájáért
vehetett át oklevelet az évzárón.
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért
és kitűnő tanulmányi eredményéért jutalomkönyvet vett át Antal Dóra, Kuller Adrián,
Kung Anna és Németh Enikő 1., Nagy Dóra,
Rózsa Szabina és Tamás Anna 2., Angyal Borbála, Nagy Benedek, Szücs Dorina és Virág
Liza 3., valamint Reizinger Krisztofer 4. osztályos tanuló. Jutalomkönyvet kapott a harmadik osztályból Rebenek Máté példamutató
magatartásáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, Szabó Viktor kitűnő tanulmányi eredményéért, Tengelics Márk és Vajda Gergő példamutató szorgalmáért és kitűnő tanulmányi
eredményéért, a negyedik osztályból Kovács
Levente kitűnő tanulmányi eredményéért,
Losonczi Mira és Szücs Viktória példamutató
szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért, Rebenek Simon példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és a
versenyeken való sikeres részvételéért, Tóth
Emese pedig példamutató magatartásáért,
szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményé-

ért, és a versenyeken való sikeres részvételéért
részesült könyvjutalomban. A felső tagozatosok közül az 5. osztályos Dömötör Richárd
Krisztián ÖKO és közösségi munkájáért, a 7.
osztályos közül Varga Petra példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi
eredményéért, és a versenyeken való sikeres
részvételéért, Virág Anna példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért, valamint az országos U14
Egyéni Teke bajnokságban elért III. helyezéséért és a sport területén nyújtott példamutató szorgalmáért, Simigla Boglárka az országos
U14 Egyéni Teke bajnokságban elért V. helyezéséért és a sport területén nyújtott példamutató szorgalmáért vehetett át jutalomkönyvet.
A „Cziráki Lajos” komplex képzőművészeti
egyéni tanulmányi verseny megyei fordulóján
az 1. osztályosok között elért I. helyezéséért
Antal Dóra, II. helyezésért Kungl Anna, a 2.
osztályosok között elért II. helyezésért Tamás
Anna, dicséretes szerepléséért Nagy Dorka, a
3. osztályosok között elért I. helyezésért Széll
Balázs, III. helyezésért Szilágyi Kristóf, dicséretes szerepléséért Angyal Borbála, Szabó
Viktor és Szalai Sarolta, a 4. osztályosok között
dicséretes szerepléséért Kugli Jázmin vehetett
át könyvjutalmat. Ugyancsak jutalomkönyvben részesült a színjáték tanszak munkájában
végzett lelkiismeretes részvételéért a 3. osztályos Tengelics Márk és Virág Károly.
Köszönjük Lendvai Ivánné Polgármester
Asszonynak és Kunsziget Község Képviselőtestületének a támogatást és segítséget, melyet
a tanévsorán nyújtottak iskolánknak! Sikeres
pályázatokat, és munkájukhoz sok erőt és jó
egészséget kívánunk!

Az idei tanév végén immár negyedik alakommal adhattuk át a Jó tanuló – jó sportoló díjat, melyet 2014-ben Kopp Andrással a
Gyirmót FC kapusedzőjével alapítottunk. A
díj létrehozásával az volt a célunk, hogy minden tanévzáró ünnepségen olyan tanulót jutalmazzunk, aki iskolánk tanulója és a Kunszigeti SE igazolt focistája. További célunk, hogy
mind a tanulásban, mind a sport, ezen belül
is a futball területén kiemelkedő teljesítményt
nyújtson! Ezen felül mind az iskolai életben,
mind pedig a pályán példamutató magatartással és szorgalommal járjon, társai előtt
Mindketten fontosnak tartjuk az utánpótlás
nevelést, a tehetségek felkutatását, segítését!
A díj odaítélése mindig nagy oda gyelést igényel, hiszen ez egy komplex díj! A kiválasztott
tanulónak legalább 4,5-es tanulmányi átlagot
kell elérnie, amellett, hogy a futballban is tehetséges, ügyes, és jó csapatjátékos legyen. A
2016-2017-es tanévben Szabó Viktor és Kovács Bence vehette át a Jó tanuló – jó sportoló
díjat! Ők ketten bizonyították, hogy kitartó
munkával, igyekezettel és szorgalommal össze
lehet egyeztetni a tanulást és a sportot!
Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak, további sok sikert kívánunk az iskolában és a
focipályán is Viktornak és Bencének!
F L, 

Evelin lett az „Érdemes diák”
Iskolánk szép hagyományai közé tartozik,
hogy ballagáskor „Érdemes diák”-ot választ
a nevelőtestület. Az értékes könyvjutalmat
az a nyolcadik osztályos tanuló veheti át, aki,
tanulmányai során kiváló tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával és

A díj egyik alapítója, Farkas Liza mellett Szabó
Viktor és Kovács Bence.

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 11:30ig, szerdán 8:00-tól 11:00-ig és 14:00-tól 16:00-ig,
csütörtökön 8:30-tól 11:30-ig, pénteken 10:00-tól
13:00-ig. Tel.: (30) 278-9221. Ápoló Némethné Frank
Tímea, tel.: (20) 428-6103.
Gyógyszertár
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től 11 óráig, kedden 9-től 11 óráig, szerdán 14:30-tól
15:30-ig, csütörtökön 9-től 11 óráig, pénteken pedig
10-től 11 óráig.
Védőnői szolgálat
Rammné Domján Katalin védőnő. Csecsemő tanácsadás hétfőn 8-10, kedden 8-11 óráig. Várandós
és nővédelmi tanácsadás szerdán és pénteken 8-9
óráig. Tel.: (20) 441-1353.
Családgondozás
Molnár Veronika fogadási ideje csütörtök 9-11
óráig. Tel.: (20) 574-2283.

Csoportkép a verseny után.

Horgászverseny gyerekeknek
Idén is megrendezte a Kunsziget Sporthorgász Egyesület hagyományos gyerekversenyét.
A ragyogó időjárásban 25 kishorgász nevezett a versenyre, 11 lány és 14 ú. A végeredmény a következően alakult.
Lányok: 1. Kovács Laura, 2. Virág Anna,

3. Radics Hanna. Fiúk: 1. Szücs Norbert, 2.
Pusztai Samu, 3. Scheier Ákos.
Gratulálunk a gyerekeknek.
A verseny támogatását köszönjük Kunsziget Önkormányzatának, a Kisduna vendéglőnek és Szalai Imrének, a Tímár Mix Peca
Plázának és Holczhammer László horgásztársnak.

Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és munkaszüneti napokon reggel 7 órától másnap reggel 7
óráig Győrben a Dembinszki utca 29. sz. alatt. Telefon: (96) 542-043.
SZENT LŐRINC RK. TEMPLOM
Pető tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 17 órakor, valamint vasárnap 9:30-tól.
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Ennyi halat fogtak.

Anyakönyi hírek

Molnár Kristóf
2017.06.01.
a.n.: Varga Bernadett

IKSZT KUNSZIGET
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010
MANÓVÁR CSALÁDI BÖLCSŐDE
Pető tér 14. Telefon: (96)582-028, 20/315-75-17
TÜNDÉRVÁR ÓVODA
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143
www.tundervarovoda.hu
KUNSZIGETI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁ
NOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Pető tér 12. Telefon.: (20) 262-5122.
www.kunszigetiskola.hu
HULLADÉKUDVAR
Öttevény, a focipálya mellett - nyitva kedd 10-16,
szombat 12:30-16 óráig

Születés:

Házasságkötés:
Paksi Diána és
László Róbert
2017.06.10.
Szalai Szabina és
Lukács Balázs
2017.06.17.
Páli Erika és
Takács László
2017.07.07.

Janó Dzsesszika
2017.06.28.
a.n.: Rafael Zsanett
Tibai-Fecske Milán
2017.07.12.
a.n: Fecske Zsuzsa
Banga Emili
2017.07.13.
a.n.: Bedőcs Enikő
Belme Botond
2017.07.17.
a.n.: Vajtó Csilla.

Foci: hatodik helyen zárta csapatunk az évet
Véget ért a 2016/17-es szezon csapataink
számára.

Megyei II. o.
Négy utolsó mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni csapatunk, így a hatodik helyen végzett a megyei II. osztályú bajnokság
győri csoportjában. Hazai pályán tavasszal
csupán egyszer, Börcs ellen sikerül nyernünk.
Kunsziget - Győrújbarát 0-3
A Börcsön rendezett mérkőzésen sajnos
nagyon sima vendéggyőzelem született.
Bőny - Kunsziget 2-3
Gsz.: Molnár B., Nagy D., Szeredi A.
Bár mi szereztünk vezetést a meccs elején, a
hazaiak a második félidő elejére megfordították az állást. Utána a mi akaratunk érvényesült, és 3-2-re megnyertük a mérkőzést.
Kunsziget - Győrújfalu 3-5
Gsz.: Volner G., Szeredi A. (2)
A tavaszi szezon leggyengébb első félideje
volt az utolsó hazai meccsünk első 45 perce,
védelmi hibáinknak is köszönhetően 4-0-ra
húztak el a vendégek. A második félidőben
csak a szépítésre futotta.
Győrasszonyfa-Tarjánpuszta - Kunsziget
3-2
Gsz.: Szalai H., Szeredi A.
Egyenlő erők küzdelméből egy a hosszabbításban szerzett góllal a győrasszonyfaiak ke-

Bőnyben Nagy Dániel góljával egyenlítettünk, végül mi nyertük a meccset. Fotó: B. N.

rültek ki végül győztesen.
Kunsziget a bajnokságot 49 ponttal, 16 győzelemmel és 1 döntetlennel, 56 rúgott és 45
kapott góllal a 6. helyen zárta. 21 pontot hazai pályán, 28 pontot idegenben szereztünk.
A házi gólkirály 11 góllal Volner Gábor lett,
Szeredi András 10, Molnár Attila 9, Molnár
Balázs 8 alkalommal volt eredményes.

U19-es bajnokság
A csapat a bajnokság 7. helyén végzett 51
ponttal. Az utolsó négy fordulókban sajnos
csak 1 pontot sikerült szerezni. Nődl Erik 29
gólt szerzett a bajnokságban, Csala Dávid 22,
Hécz Armand 14 találatot jegyez.

Eredmények: Kunsziget - Győrújbarát 1-10
(gsz.: Baranyai P.), Bőny - Kunsziget 6-4 (gsz.:
Mészáros Á. (3), Kuller Martin), Kunsziget
- Győrújfalu 2-2 (gsz.: Nődl E., Csapó M.),
Győrasszonyfa - Kunsziget 8-0.

U14-es csapat
Csapatunk a negyedik helyen zárta a bajnokságot csoportjában. A bajnokság gólkirály a kunszigeti Hécz Armand lett 19 góllal.
Köböl Milán hatszor, Horváth Maja és Páli
Olivér 1-1 alkalommal volt eredményes.
Eredmények: Vámosszabadi - Kunsziget
0-7 (gsz.: Hécz A. (5), Köböl M. (2)), Kunsziget - Öttevény 1-3 (gsz.: Hécz A.).

70 éves jubileumát ünnepelte a Kunsziget SE

Megkoszorúzták a sportöltöző falán elhelyezett emléktáblákat. Fotó: B. N.

Július 8-án labdarúgó mérkőzéssel, valamint
kiállítással ünnepelte fennállásának 70 éves évfordulóját a Kunsziget Sportegyesület a sportpályán.
Az 1947-ben alapított egyesület ma labdarúgó és tenisz szakosztályokat működtet.
E két sportág uralta azt a kiállítást, amelyet a
jubileum alkalmából a sportöltöző épületében

rendeztek be. Az 1950-es és 60-as években sikeres kézilabda szakosztály életéből is láthattak képeket; örömteli, hogy most megint sok
atal kezdte el ezt a sportot.
A kiállítás idején a „színtér” alatt az elmúlt
24 év videófelvételeiből láthattak az érdeklődők egy összeállítást (ez a videó egyébként a
Kunsziget SE Facebook oldalán elérhető).
A délután első felében a Kunsziget SE
U7-es, U9-es, U11-es és U13-as csapatai

léptek pályára, ellenfeleik az Mosonmagyaróvári TE 1904, az Üstökös FC és a Gyirmót
FC korosztályos csapatai voltak. A nagyok a
Mosonszentmiklós SE csapatával játszottak
gólgazdag meccset, amelyek 8-6-ra a kunszigeti csapat győzött.
A mérkőzések utáni ünnepi megemlékezésen Lendvai Ivánné polgármester az egyesület múltjáról és jelenéről is beszélt. Kiemelte
a sportegyesület egészséges életmód gyakorlásában, a szabadidő tartalmas eltöltésében
vállalt szerepét.
A sportöltöző falán az évforduló alkalmából emléktáblát avattak, ahol a megemlékezés
keretében koszorút helyezett el Lendvai Ivánné polgármester, és a két szakosztály vezetője,
Tóth Róbert és Németh Péter az egyesület elhunyt tagjaira, vezetőire emlékezve.
A Kunsziget SE korábbi vezetői, vezető
tisztségviselői, edzői és az egyesület életét segítő emberek Németh Pétertől, a labdarúgó
szakosztály vezetőjétől emléklapokat vehettek
át. Kunsziget Község Önkormányzata oklevéllel köszönte meg az egyesületnek a munkájukat.
A napot jó hangulatú beszélgetés, vacsora
és énekszó zárta.

Kunszigeten járt az Európai Iúsági Olimpiai Fesztivál lángja. A lánggal a futók bejárták a falu összes utcáját. Az utolsó szakaszon Tóth Róbert, Tóth Nikoletta,
valamint az óvodások és óvónénijük, Kilácskó Attiláné vitték a lángot (felső képünkön). Az iskola előtti téren verssel és tornával búcsúztatták a lángot az óvodások.
Az iskola előtt egy csoportképre összeálltak a futók a fesztivál kabalájával, Hugoo kakassal. Fotók: Jagadics Ármin, Schreiner Milán.
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.

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából irodalmi műsorral emlékeztünk meg a trianoni békediktátum
évfordulójáról, a trianoni emlékoszlopnál pedig koszorúkat helyeztünk el. Fotó: B. N.

