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Évszázados hagyományunk

2018. április 12.

673 millióból
gazdálkodunk idén
Három alkalommal tárgyalta és február 8-i
ülésén elfogadta Kunsziget Község Képviselőtestülete a falu költségvetését.
A költségvetés bevételi és kiadási oldalának
főösszege pontosan 672 millió 859 ezer forint.

A Jézuskeresés a mecséri úti keresztnél. Jobb oldaon Medgyesy S. Norbert és Winkler Zsolt. Fotó: B. N.

Ahogy évszázadok óta, úgy most is Jézuskeresésre gyűltek össze a hívek Kunszigeten húsvétvasárnap hajnalán.
A török idők végéhez köthető a kunszigeti Jézuskeresés hagyományának eredete. Míg
a XVI. század első felében Kunszigeten 9-10
portát írtak össze (vagyis körülbelül 180-200
lakost), a XVII. századra a falu elnéptelenedett

az iratok alapján. Ahogy a környéket elhagyták a hódítók, úgy tért vissza az élet Zÿgethbe.
A század végén, egész pontosan 1698-ban
egy egyházlátogatási jegyzőkönyv így írja le a
falut: a templom leégett, a harangot a templom előtti fára függesztették, plébános nincs.
Ezekben a zavaros időkben a hívek maguk vezették a közös áhítatokat, együtt élték meg a
hitüket a maguk módján.

1848 Kunszigeten
Végh Ferenc Kunsziget története című munkájában, valamint Stoller István helytörténeti
kutatásában is találhatók érdekes információk
a kunszigetiek 170 évvel ezelőtti életéről, gondjairól, és arról, hogy milyen emlékei vannak a
szabadságharcnak.
1848-ban Kunsziget, pontosabban akkoriban Eöttevény-Sziget földesurai a Viczayak
voltak. A falu jobbágyai és a földesurak között
1848 előtt sem volt felhőtlen a viszony, a jobbágyfelszabadítás után azonban Győr vármegyében a parasztmegmozdulások fő fészkévé
Eöttevény-Sziget vált. Pető t is felháborították a szigetieket ért igaztalan vádak.

A költségvetés bevételi oldala 2018-ban

Ez az összeg biztosítja az intézmények
működését, azonban szükség van takarékos,
átgondolt gazdálkodásra, a foglalkoztatottak
minőségi munkavégzésére, az eszközök, berendezések állagának óvására, az intézmények
nagyfokú kihasználtságára. Az utóbbit színes
programokkal, innovatív kezdeményezésekkel, magasszintű szolgáltatásokkal érhetjük el.
A Tündérvár Óvoda költségvetésének bevételi oldala 54,4 millió, kiadási oldala 61,5
millió forint. A Manóvár Családi Bölcsődét
működtető Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 3,9 milliós bevételi és 9,3 millió forintos
kiadási oldallal működik idén. A bevételek
összegei 100 százalékos kihaszbáltság esetén
érkeznek nanszírozásként.
A házi segítségnyújtás feladatellátásának
bevételi összege 2018-ban 6,8 millió forint, a
kiadási oldalon 10,4 millió forint szerepel.

613 millióból gazdálkodunk 2018-ban

A Győri út a kunszigeti focipályától a rendeki zsilipig aszfaltburkolatot kap. Fotó: B. N.

A falu idei költségvetéséből több mint 300
millió forintot fejlesztésekre terveztünk. Ebből 200 millió forintot a pályázati támogatás,
100 millió forint pedig az önerő, amelyet a
helyi bevételekből biztosít Kunsziget Község
Önkormányzata.
Községünk további fejlődését, fejlesztését
mint az elmúlt években, napjainkban is a sikeres pályázati támogatások biztosítják.
Az iskola épületének energetikai korszerűsítéséhez 68 millió forint az elnyert pályázati
támogatás, ebből az építési költség 59,7 millió
forint. Az energetikai felújítás teljes összege
megközelíti a 100 millió forintot.
Az iskola udvarának felújítása, közösségi
funkciókat szolgáló pályák kialakítása érdekében önkormányzatunk pályázatot nyújt be a
Vidékfejlesztési Operatív Program keretében.
Sikeres pályázat esetén is csak az épület felújításának befejezése után kerülhet sor a megvalósításra (az ésszerű és takarékos gazdálkodás
alapelvét követve). A terveket, amelyet önkormányzatunk 2016-ban elkészíttetett, átdol-

goztattuk, hogy megfeleljen a pályázati kiírás
feltételeinek.
Adósságkonszolidációban nem részesült
települések támogatása címén önkormányzatunk 14 millió forint támogatást nyert el (50
%), melyet járdák felújítására fordítunk.
A külterületi utak felújítására, a Győri út és
a Rendeki zsilip között aszfaltozott út építésére beadott pályázatunk sikeres volt, a támogatási szerződés megérkezett.
A Kunsziget és Öttevény közötti kerékpárút engedélyezési tervei elkészültek, ezeket az
Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztettük. A kiviteli terv is elkészült, így megindulhat a közbeszerzési eljárás és a kivitelező
kiválasztása.
Önkormányzatunk minden pályázati lehetőségre benyújtja a szükséges dokumentációkat, terveket, biztosítva a további fejlődést.
Költségvetésünk tartalmazza a civil szervezetek támogatását, a pályázatokat az egyesületek
a 2018. március 14-i határidőig benyújtották.
2018-ban is kérjük és várjuk az önök segítségét a kitűzött célok megvalósítása érdekében.

Magas részvételi arány Kunszigeten is
A részvételi csúcs ugyan nem dőlt meg Kunszigeten, de így is nagyon magas volt az országgyűlési választásokon megjelentek aránya.
Április 8-án rendezték a 2018-as országgyűlési választást.
Kunszigeten a 976 választásra jogosult közül 746 járult az urnák elé, amely 76,43 százalékos részvételi arányt jelent. A korábbi
választásokon a legnagyobb részvételi arány
rendre az országgyűlési választásokon szokott
lenni: 2014-ben 68, 2010-ben 71, 2006-ban 79
százalékos volt a részvételi hajlandóság.

Az egyéni szavazólapok közül 738 volt érvényes. A szavazók többsége, 385 fő a korábbi
országgyűlési képviselő, dr. Nagy István (Fidesz-KDNP) mellett tette le a voksát (52,2
százalék). További sorrend: Jávor Miklós
(Jobbik) 205 szavazat (27,8 %), Bogyai Zsolt
(MSZP-P) 69 szavazat (9,3 %), Goda Bálint
(LMP) 51 szavazat (6,9 %).
Az országos listákra leadott érvényes szavazatok száma 737 volt, a legtöbb szavazatot
kapó pártok sorrendje: Fidesz-KDNP 388
(52,6 %), Jobbik 163 (22,1 %), LMP 63 (8,5
%), MSZP-P 55 (7,5 %), DK 22 (3 %), Momentum 21 (2,8 %).

A településképi
eljárásról
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
30/F. §-a határozza meg, hogy a településkép
védelméről önálló jogszabályban kell rendelkezni. Ennek nyomán megszületett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény, melynek 1. § a) pontja szerint a településkép védelmének elemeit önkormányzati
rendeletben kell meghatározni. A 8. § tartalmazza az önkormányzat településkép-érvényesítési eszközeit, melynek része a tájékoztatás és a szakmai konzultáció biztosítása.
A törvény végrehajtásáról szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 22. §-a az önkormányzati rendeletre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Fentiek alapján Kunsziget Község Önkormányzata megalkotta a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendeletét, mely 2018. január 1-jén lépett
hatályba.
Ennek az építtetőket érintő legfontosabb
rendelkezései:
1. Előzetes szakmai konzultáció kötelező a
polgármester nevében eljáró települési főépítésszel az alábbi esetekben:
a) egyszerű bejelentés alapján végzett új
épület építése vagy meglévő épület bővítése
esetén;
b) meglévő épület utcaképet érintő átalakítása esetén;
c) építési vagy fennmaradási engedélyhez
kötött tevékenység esetén.
A főépítészi emlékeztetőt az építkezés megkezdésének bejelentéséhez vagy a kérelemhez
mellékelni kell.
2. Településképi véleményezési eljárást kell
lefolytatni új építmény építésére vagy meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési engedélyezési- vagy fennmaradási engedélyezési
eljárást megelőzően.
A fenti eljárásokat az önkormányzatnál kell
lefolytatni, szabályait a rendelet tartalmazza.
Mivel a rendelet a településképet befolyásoló egyéb, engedélyhez nem kötött tevékenységekkel kapcsolatban is tartalmaz előírásokat,
bármilyen építési szándék, reklámelhelyezés
esetén fontos a rendeletet és az azt megalapozó településképi arculati kézikönyvet áttanulmányozni. Mindkét dokumentum – a
településrendezési tervvel együtt – a község
és az önkormányzati hivatal honlapján megtalálható.

Települési főépítész
Dimény Gábor okl. építészmérnök, urbanisztikai és műemlékvédelmi szakmérnök

Család(ki)képző nap

Családi napot rendezünk Kunszigeten április 14-én. Aki az április 8-i határidőig nem
regisztrált, azt is szívesen várják a programra.
A Család(ki)képző nap szlogenje: „Egy nap
a családokért!”
Délelőtt 10 órától a templomba várjuk az
érdeklődőket Ritter Andrea tanácsadó szakpszichológus, autogén tréner előadására,
amelynek címe: Család, mint sorsformáló erő.
A program ezután az iskolában folytatódik,
ahol kötetlen beszélgetéseken vesznek részt a
vendégek.
A felnőtt öt témakörből választhatnak:
Harmonikus házasság, harmonikus család;
Dacolva a világgal – Másfél éves kortól az
iskolás korig; Kamasz kon iktusok az iskolában és otthon; A családok egységéért – Krízishelyzetek és annak kezelése a családban;
Szépkorúak szerepe a családban. A atalok
számára beszélgetést szervezünk (szintén az
iskolában) Ki voltam, ki vagyok, ki leszek?
címmel.

A gyerekeknek játszóházat rendezünk a
plébánián, és annak udvarán.
13 órakor közösen ebédelünk majd a plébánia udvarán készülő bográcsételből.
Fél háromtól kezdődik a vidám családi délután, amelynek keretében lesz tombola, táncház és koncertet ad a Hangraforgó együttes is
– ezeknek a programoknak ugyancsak a plébánia udvara lesz a helyszíne.
A délutáni program része egy családi vetélkedő is, amelyet a sportcsarnokban rendezünk. A vetélkedőre „családok”, vagyis nyolcfős csapatok jelentkezését várjuk, amelyek
rokonokból, baráti viszonyban lévő családokból állnak: csapatonként négy felnőttből és
négy gyerekből. A vetélkedőre nyolc „család”
jelentkezését tudjuk elfogadni, a jelentkezés
sorrendjében.
A Család(ki)képző nap ingyenes, a résztvevőktől csupán előzetes regisztrációt kértünk.
Aki az április 8-i határidőig nem regisztrált,
de szívesen részt venne a programon, azt is
szívesen várjuk. További információ: Winkler
Zsolt plébános, tel.: +3620/3376143.

Retro majális Kunszigeten
Az idei majálison, amelyet április 29-én, vasárnap rendezünk, megidézzük a ´80-as, ´90es éveket sok játékkal, zenével, vásári komédiával, sörrel, virslivel és tombolával.
Hagyományosan a sportpályán rendezzük
az idei majálisunkat április utolsó vasárnapján. A programok délután kettőkor kezdődnek és estig tartanak.
Az aszfaltrajzverseny és a különböző „gurulós” ügyességi versenyek (kerékpáros-,
görkoris- és rolleres versenyek) évtizedek
óta részei a kunszigeti majálisoknak. Idén is
megrendezzük ezeket a délután első felében.
Ugyancsak évtizedes hagyomány a lövészet,
amelyhez az elmúlt években az íjászat is csatlakozott: ezeknek a versenyeknek a lőtér ad
helyszínt.
Délután következik a ´90-es évek legendás
tévés játéka ihette családi ügyességi verseny, a
Játék Hat Árok Nélkül. A versenyre négyfős
csapatok jelentkezését várjuk április 24-én,

hétfőn 16 óráig az óvodában, az iskolában
vagy az önkormányzati hivatalban. A csapatok két nagyból (14 év felettiből) és két kicsiből (14 év alattiból) álljanak!
A játék egyik eleme egy olyan verseny lesz,
amelyen egy, a csapatok által hulladékokból a
versenyre már elkészített (szárazföldi) járművel kell részt venni. A járműveket a verseny
előtt kiálltjuk.
A délután során lesz még lehetőség szokás
szerint focizni is a versenyek eredményhirdetése előtt.
A majális nem lehet retro majális virsli, sör
és tombola nélkül. A nap folyamán a megvásárolt virsli mellé tombola is jár majd (aki
nem szereti a virslit, az önmagában is vásárolhat tombolát). A soroláson egyéb ajándékok
mellett gazdát talál fődíjként egy termálfürdőbe szóló belépő is.
A színpadon (és a színpad előtt) fellép régi
slágerekkel a Dunaszegi Színjátszókör, vásári
komédiával a Kajárpéci Vízirevü, este pedig
Csányi Patrik zenél.

Programajánló
április 12., csütörtök
13:00 Versmondó verseny (iskolai forduló)
18:00 Kunsziget/B - Ásványráró/B
április 13., péntek
15:30 Szemétgyűjtés a tisztább környezetért
április 14., szombat
10:00 Család(ki)képző nap
április 15., vasárnap
14:00 Gyóró - MTE teke
15:00 Halászi - Kunsziget u19
17:00 Halászi - Kunsziget megyei II.
április 16., hétfő
15:00 A sokszínű Svájc: bemutatja Sulyok
Attiláné (Szigetgyöngye nyugdíjas klub)
április 17-18., kedd-szerda
8:00 Nyílt tanítási órák az iskolában
április 19., csütörtök
18:00 Szántai Lajos előadása
18:00 Kunsziget/B - Győr-Szol TC/B teke
április 20., péntek
13:00 Iskolai versmondó verseny (döntő)
április 21., szombat
10:00 II. Alternatív Egészségnap
14:00 Filmvetítés: A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában (kultúrház)
16:00 Kunsziget - Fortuna TC teke
17:00 Károlyháza - MTE teke
április 22., vasárnap
11:00 Elsőáldozás
15:00 Kunsziget - Mosonszolnok u19
17:00 Kunsziget - Mosonszolnok megyei II.
április 24., kedd
18:00 Győr-Szol TC/C - Kunsziget/B teke
április 28., szombat
15:00 Dunaszeg - Kunsziget u19
17:00 Dunaszeg - Kunsziget megyei II.
április 29., vasárnap
7:00 Házi horgászverseny
14:00 Majális
május 1., kedd
15:00 Kunsziget - Darnózseli u19
17:00 Kunsziget - Darnózseli megyei II.

Áprilisban újra alternatív egészségnap

Sok szeretettel várunk mindenkit az immár
második alkalommal megrendezésre kerülő
alternatív egészségnapra. Ezen a napon ismét
az alternatív gyógyászaté a főszerep: minden
ami más, mint a nyugati orvoslás.
A rendezvény ingyenesen látogatható.
Délelőtt 10 órától a sportcsarnokban várjuk a résztvevőket. Programok: Access Bars
(Rózsa Judit Írisz), aromaterápiás tanácsadás
(Hideg Alexandra), lomi-lomi masszázs, nyirokmasszázs (Reményi Andrea), meridián diagnosztika (Kullerné Varga Csilla), NES terá-

pia (Kovács-Bézi Monika), parapszichológiai
tanácsadás (Bécsi Tímea), szellemgyógyászat,
holisztikus gyógyászat (Fincziczki Ádám),
tradicionális Reiki mester/tanító (Bolla Tímea Noémi), útitárs (Balogh Marcsi), energiakezelés (Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány), Hszien Eozerikus Ajándékbolt (Virizlai
Ricsi).
17 órától a kultúrházba várjuk a vendégeket, ahol Rózsa Judit Írisz tart előadást az Access Bars témájában.
Este héttől a Mosoni-Duna partján
TűzSZER - Tűzönjárás lesz.
Várunk mindenkit sok szeretettel!

Mátyás király igazsága
és a világ megváltása
Az 575 éve született Hunyadi Mátyást 560
évvel ezelőtt, 1458. január 24-én választották magyar királlyá. Mátyás egyike volt azon
meghatározó magyar királyoknak, akik uralkodása alatt az ország testi, lelki és szellemi
szinten is virágzott.
2018. április 19-én 18 órától Kunszigeten
a kultúrház nagytermében Szántai Lajos műveltségkutató tart előadást Mátyás királyról és
az ő feladatáról Magyarországon, Európában
és a világban. Mindezt egy olyan megvilágításban, ami megmutatja, hogy mi is
a valódi rendeltetése a magyar
nemzetnek és a
magyar királyoknak ebben a világban!
Sok szeretettel
várunk minden
kedves érdeklődőt!

Farsangi jelmezekbe bújtak a manók

Februárban megtartottuk hagyományos
farsangi mulatságunkat, mely vidámsággal
és tánccal töltötte meg csoportszobánkat. Ezúton szeretném a szülőknek megköszönni,
hogy gyermekeik számára jelmezt biztosítot-

tak és általuk hozott nomságokkal fokozták
mulatságunk hangulatát.
A Győri Vaskakas Bábszínház „Aprók
Színháza” a Manóvár Családi Bölcsőde meghívására Kunsziget Község Önkormányzatának támogatásával újabb előadással várja
a kicsiket a kunszigeti IKSZT-be, melynek

időpontja: 2018. június 9. (szombat) 10 órakor lesz. Az előadás címe: „Süss fel nap!”, mely
színházi játék ezúttal csodás világítótestek
csodás világába kalauzolja majd a legkisebbeket. Az ősz folyamán további két előadás várja
majd a kicsiket. Szeretettel hívom és várom az
érintett korosztályt!

40 éves évfordulójára készül a kunszigeti óvoda
Jeles ünnepre készül a kunszigeti Tündérvár
Óvoda áprilisban.
Bár az óvoda apraja-nagyja lelkesen űzte a
telet kereplőkkel, sípokkal, dobokkal a februárban rendezett felvonuláson, a napsütésben
tett kirándulásokra sokáig várnunk kellett.
Ezután méltó módon készültek a nagycsoportosok nemzeti ünnepünk 170. évfordulójára. Valika óvónéni vezetésével színes, versesdalos összeállítással tisztelegtek az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc hősei előtt.
Az óvónénik és Kungl Anita vezetésével
tojásfestést és húsvéti dekorációt készítettünk,
papírból még nyuszit is hajtogattunk húsvét
előtt. A családi délelőttön sokan vettek részt
az óvodások közül szüleikkel, testvéreikkel. A
szükséges eszközöket Kunsziget Község Önkormányzata biztosította.
A Pannon-Víz által meghirdetett rajzpályázaton kiemelkedően szerepeltek a nagy-középső csoportosaink. Munkájukat a cég játékokkal és elismerő oklevéllel díjazta.
Óvodánk jeles ünnepre készül. Április
18-án lesz épp negyven éve, hogy megnyitotta kapuját a gyermekek előtt a Kunszigeti
Napköziotthonos Óvoda. Meglepetésekkel,
igazi születésnapi tortával készülünk a többnapos ünnepre, amely kapcsán pályázati felhívással fordulunk egykori és jelenlegi óvodásainkhoz.
„Legkedvesebb óvodás élményem” címmel
egykori óvodás gyermekek és atalok számára pályázatot hirdetünk irodalmi és képzőművészeti kategóriákban. Irodalmi kategóriában műfaji megkötés nélkül (vers, novella,
fogalmazás stb.) kézzel írott vagy nyomtatott
formájú, legfeljebb 5 oldal terjedelemű műveket várunk jeligével, az életkor megjelölésével. Képzőművészeti kategóriában szabadon
választott technikával (rajz, festés, plasztika,
montázs stb.) készítetett alkotásokkal lehet
pályázni, ugyancsak jeligével, az életkor megjelölésével. A pályázatokat a Tündérvár Óvodában lehet leadni 2018. április 13-ig. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Találkozások
napján kerül sor 2018. április 21-én szombaton 16 órai kezdettel az óvodában.

Síppal-dobbal és kereplővel űzték el a telet az óvodások.

A nagycsoportosok ünnepi műsora az óvodában március 15-én.

Sokan vettek részt a húsvéti kézműves délelőttön.

Meghívó
Szeretettel várunk minden régi és új
óvodást, szülőt, nagyszülőt, rokont és érdeklődőt az jublieum alkalmából rendezett
Tündérhét keretében a Találkozások napja
című rendezvényünkre, április 21-én szombaton 16 órai kezdettel a Tündérvár Óvoda
aulájába. Az ünnepély után a helyi plébánia udvarán a gyermekeket és felnőtteket
számos játék, nom ételek, vidám időtöltés
várja. Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a Tündérvár Óvoda dolgozói és gyermekei.

A Pannon-Víz rajzpályázatán elnyert játékokat mutatják az óvodások.

Iskolai hírek planetáriumról, zenéről, sportról,
Utazó Planetárium a kunszigeti
sportcsarnokban
Egy budapesti vállalkozás segítségével, egy
napra, iskolánk tornacsarnokába varázsoltuk
a csillagos égboltot. Az Utazó Planetárium 5
előadást tartott tanulóinknak, melynek keretében színesítettük a gyermekek természettudományi ismereteit.
Lukács Kata 6. osztályos tanuló a következőképpen fogalmazta meg élményeit.
Február 12-én (hétfőn) csodálatos előadásban volt részünk. Iskolánkban járt az Utazó
Planetárium. Mielőtt beszélek az élményről,
elmondom, hogy a tornacsarnokban volt felállítva egy nagy kupola, belül sötétség. Élmény
volt a tanulás! Mintha az Univerzumot láttuk
volna magunk fölött: Láthattuk a bolygókat,
felszínüket. A leghidegebb bolygót, a törpebolygókat és megtekinthettük a Holdat is. A tejútrendszer is gyönyörűen nézett ki! Szó volt arról
is, hogyan keletkeznek az aszteroidák. Hihetetlenül jó volt! Remélem, többször is láthatunk
még ilyet!
Nagyon örültünk, hogy diákjaink számára
ismét egy érdekes, rendhagyó délelőtti programot tudtunk biztosítani!
V P

Tehetséggondozás - hangszertanulás
iskolánkban: furulya
Intézményünkben 2011 óta működik furulya szakkör. Tanulóink első osztálytól választhatják a furulyát, mely fejleszti a hallásukat,
gyelemre, fegyelemre nevel. Könnyen és
gyorsan megtanulják a hangszer megszólaltatását, s rövid időn belül el tudnak játszani egyszerű gyerekdalokat. Később kísérik osztálytársaik énekét. Boldogság, öröm számukra,
hogy az éneklés mellett hangszeren is tudnak
játszani.
Tanulóink hétről-hétre szorgalmasan gyakorolnak, készülnek az iskolai ünnepélyekre
és a februári furulyafesztiválra. Repertoárjuk
felöleli a zeneirodalom széles skáláját: a népdalokon, népdalkórusokon át, a reneszánsz

zenétől napjainkig.
2018. február 22-én 7. alkalommal szerepeltünk a városi furulyafesztiválon. Együttesünk
sikerrel lépett fel a XXV. találkozón Győrben
a Zsinagógában. Ezt a rendezvényt 1994. óta
én szervezem, mint szaktanácsadó, illetve zenei szakértő. Az elmúlt 25 év alatt több, mint
6000 résztvevője volt a fesztiválnak. Ebben az
évben is teltházas volt - zsúfolásig megtelt a
földszint és az erkély is. A megnyitó után ismertettem a közönséggel az elmúlt két és fél
évtized fontosabb statisztikáit, eseményeit. Iskolai együttesem mellett vezényeltem a tanári
együttest, s a 230 furulyás közös muzsikálását.
Kiosztottam az okleveleket, emléklapokat, virágokat. Iskolánk együttese fantasztikus szereplése után, a közös muzsikálás élményével,
emléklapokkal, ajándék tollal, és egy tábla
csokival érkezett haza.
S T, -

Kiállításon szerepelnek alkotásaink
Ismét szép eredményeket értünk el a „Cziráki Lajos” megyei komplex egyéni képzőművészeti tanulmányi versenyen. Az év témája a
mélytengeri és édesvízi élővilág sokszínűsége.
Növendékeink halak, puhatestűek, csigák,
kagylók, vízinövények szín- és formavilágáról, valamint az állatok egymás közti viszonyáról alkották meg pályaműveiket.
A szakmai zsűri döntése alapján iskolánk
nyolc tanulója is díjazott lett.

Évfolyamonkénti kategóriákban a következő eredmények születtek: Tamás Emese 1.
évfolyam, I. helyezés, Szalai Kata 1. évf. II.
helyezés, Antal Dóra 2. évf. III. helyezés, Rózsa Szabina 3. évf. I. helyezés, Tamás Anna 3.
évf. II. helyezés, Széll Balázs 4. évf. I. helyezés,
Fajkusz Viktória 4. évf. I. helyezés, Szabó Viktor 4. évf. III. helyezés.
Gyermekeink izgalommal várakoztak a
díjkiosztón és kigyúlt arccal, örömmel vették
át okleveleiket és ajándékaikat. Szüleik pedig
lelkes fényképezéssel örökítették meg a nagyszerű pillanatokat.
A növendékek hetvenegy gra káját, festményét, plasztikáját, térbeli alkotását a Győri
Tánc- és Képzőművészeti Szakgimnázium és
Általános Iskola közel egy hónapon át kiállította falain, paravánjain, láthatóvá tette a nagy
közönség számára. A kiállításra kerülő művek
elsőtől tizenkettedik osztályig szemléltetik a
megye képzőművészeti képzésének színe-javát. A többszáz ragyogó gyermeki alkotás - a
zsűri véleménye szerint is - az általános- és
középiskolás látásmód, az érzelmek, az alkotó
erő őszinte megnyilatkozása, napjaink vigasza
és a jövő reménysége.
P T M,  K     

Karate mester iskolánkban
2018.
március
23-án,
az
IKO
Kyokushinkaikan All Japan Kyokushin Union németországi vezetője, a 70 éves Shihan
Dietmar Danisch mester, magyarországi
karate programjának első állomásaként iskolánkba látogatott, ahol a 2017/2018-as
tanévben a heti 5 testnevelés óra keretének
részeként elindult karateoktatás eddigi eredményeit mérte fel. Iskolánkban az edzéseket
a Nagy Sándor Dojo kyokushin karate szakosztály edzője, Böcskey Zsolt tartja. Pénteki
nap alkalmával Shihan nagymester a hetedik
osztályos tanulóknak bemutató karate edzést
tartott, és tanulmányozta, hogy a programban
résztvevő diákok fél év alatt, milyen szintet értek el a harcművészet elsajátításában.
A foglalkozáson részt vettek alsóbb évfo-

képzőművészetről és hulladékgazdálkodásról
lyamos diákjaink is, akik már számos rangos nemzetközi versenyen értek el kimagasló eredményeket. Nagyon büszkék vagyunk
rájuk, mivel kitűnő tanulmányi eredményük
mellett a sportot is a legmagasabb szinten
képviselik.
Köszönet a mesternek a különleges, igazán
jó hangulatú karate edzésért, és köszönet a diákoknak a remek teljesítményért!

teljesített a legjobban, ezért a végső sorrendet
a teszt eredménye hozta, így szerezte meg az
első helyezést a 8. osztályosok csapata a Green
Elves. Tagjai: Jagadics Ármin; Kovács Bence;
Lázár Szabina; Tolnai Fabiána; Varga Petra;
Virág Anna. 2. helyezett az ÖKO-Team csapata (Lukács Kata Bettina; Szalai Adrián; Szalai
Álmos Koppány; Szalai Huba Bendegúz), 3.
helyen az ÖKO Kommandó végzett (Köböl
Milán; Körmendi Dávid; Tóth Dániel; Vogl
Benedek).
A vidám hangulatú délután gyorsan elszállt, a verseny résztvevői különféle hasznos
környezettudatos ajándékokat kaptak ajándékba, valamint az első két csapat nyereménye az is, hogy részt vehetnek egy szakmai
kiránduláson Győrben.
Ezúton köszönjük az Éghajlatvédelmi Szövetségnek és Kunsziget Község Önkormányzatának a szervezést és a felajánlott nyereményeket, továbbá gratulálunk a nyerteseknek!
D É, 

Bronzérem a Tilai Lajos Emléktornán
Iskolánk csapata harmadik helyen végzett
az önkormányzattal és a Kunszigeti Iúsági
Sportalapítvánnyal közösen szervezett Tilai
Lajos Emléktornán március 28-án. A legjobb
hazai játékosnak Kovács Bencét választották,
a torna legjobb kapusa pedig Kopacsek Balázs
lett.

B K E, 

Juss túl a szeméthegyen! – vetélkedő
felső tagozatos diákoknak
Az Éghajlatvédelmi Szövetség és Kunsziget község önkormányzata 2018. március
2-án környezetvédelmi vetélkedőt hirdetett
iskolánk felső tagozatos diákjai részére. A versenyre iskolánkból 5 csapatban összesen 23
tanuló jelentkezett.
Már a felkészülés a versenyre is nagyon
mozgalmasan telt, ugyanis előzetes feladatként miden csapatnak a tetszőlegesen kiválasztott műanyag, pamut, papír vagy fém
hulladékokból kellett egy új használati tárgyat
alkotnia.
Ötletesebbnél ötletesebb tárgyak készültek
csupa olyan anyagokból, amik már kidobásra
kerültek volna. Készült petpalackból ülőke,
lampion és kosárka, konzervdobozból evőeszköztartó, mosószeres dobozból irattartó,
nejlon harisnyából szőnyeg, valamint régi pólóból és farmerból pedig kispárna.
A verseny első feladataként a csapatoknak
az elkészült alkotásokat kellett bemutatnia,
amit egy teszt feladatlap kitöltése követett.
Ennek a feladatnak a során a tanulók számot
adhattak arról, hogy mennyire felkészültek a
hulladékgazdálkodás környezeti kérdéseiből.
A diákok felkészítését igazgatónővel ketten
segítettük.
Végül a vetélkedőt egy vidám kreatív feladat zárta, ahol hétköznapi hulladék: egy
műanyagpohár, egy vécépapír guriga, egy
félliteres petpalack valamint egy nejlonzacskó
felhasználásával olyan eszközt kellett közösen
alkotni, ami megóvja a fejmagasságból leejtett
tojás épségét.
A versenyen pontegyenlőséggel két csapat

A kirándulás második részében a résztvevők találkozhattak Kuka Bercivel is. A
program zárásaként a diákok játékos totót
tölthettek ki, melynek jutalmaként mindenkinek apró ajándék jutott. A 10 db hibátlanul
megoldott kvíz közül három kisorsolt tanuló
pendrive-ot kapott ajándékba. Nagyon büszkék voltunk tanulóinkra, hiszen nemcsak a
helyi vetélkedőn bizonyították tudásukat, hanem a kirándulás során elhangzott információkat is felhasználták a teszt hibátlan kitöltésekor.
Iskolánkat Szalai Adrián, Szalai Álmos,
Szalai Huba, Lukács Kata 6. osztályos, és
Jagadics Ármin, Kovács Bence, Lázár Szabina, Tolnai Fabiána, Varga Petra, Virág Anna
8. osztályos tanulók képviselték Dobrádi Éva
és Farkas Liza felkészítő pedagógusok kíséretében.
F L, 

Sashegyig követtük a szemét útját
Az Éghajlatvédelmi Szövetség „Túl a szeméthegyen” vetélkedőt szervezett Győrszemere, Kunsziget és Tényő községek önkormányzataival közösen. A vetélkedő legjobbjai.
a Győr-Sashegyi Hulladékkezelő Központban
tehettek szakmai kirándulást. A huszonhat
felsős diák a három településről érkezett,
hogy személyesen győződhessenek meg arról,
mi történik a háztartásuk kukáiban, a lakóhelyük szelektív hulladékgyűjtő szigetein és
a hulladékgyűjtő udvarokban összegyűjtött
hulladékkal.
A program első része a hulladék útja programmal kezdődött, ahol a Győr Hulladékgazdálkodási Nonpro t K. két munkatársa
vezette végig a tanulókat és kísérőiket a hulladékkezelő központ területén.
A gyermekekkel megnéztük, hogy mi
történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal,
különösen a műanyaghulladékkal, hogyan
válogatják szét színek szerint a palackokat,
és később hogyan bálázzák be a műanyaghalmokat.

Köszönetünket fejezzük ki a 21. Tilai Lajos emléktorna rendezéséért Lendvai Ivánné
polgármesternek, Tilai Péternek és a Kunszigeti Iúsági Sportalapítványnak, Farkas
Liza iskolaigazgatónak, a tantestületnek, a
technikai személyzetnek és Kopp Anrásnak
a játékvezetésért.
Köszönjük dr. Medgyasszay Lászlónak,
Kovács Istvánnak, a Megyei Katasztrófavédelem részéről Báner Attila tűzoltó ezredesnek, Pintér Ferenc tűzoltó alezredesnek,
Hécz Vincének, a megjelent polgármestereknek a részvételt, a temetői megemlékezést
és a sírra elhelyezett virágokat, koszorúkat.
T 

„Mestereknek mestere, mondd meg mi az egy...”
A „Szigetgyöngye nyugdíjasklub szervezésében nagyon szép délutánt tölthettem, tölthettünk el 2018. február 26-án a kunszigeti kultúrház nagytermében.
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens „Mestereknek mestere,
mondd meg mi az egy …” címmel tartott előadást.
A magas színvonalon felépített előadását
hatalmas várakozással és érdeklődéssel hallgattuk végig. Népdalokkal, kutatási történeteivel, saját családtörténeteivel (amit édesapjától gyűjtött) is színesítette az előadását.
Barsi Ernő bácsi által a Rábaközben gyűjtött tréfás népdalokból is válogatott a néprajzkutató legény és leánycsúfolókat.
Megtudhattuk a humor jelentését, ami latin
eredetű szó, azt jelenti nedv.
Feltette a kérdést, hogy miért is kell a humor? Az embereknek életében mindig is jelen
volt a humor és szükség is volt rá. A tréfás,
humoros mesék, történetek világába elkalauzolt bennünket dr. Lanczedorfer Zsuzsanna.
Azt is megtanultuk, hogy annál régebbi egy
mese, minél több táncbetét és énekbetét szerepel benne.

A farsang idején is nagyon fontos volt a humor, ilyenkor ki lehetett mondani az igazságot a fölfordított világban. Nem gonoszságból
csúfolódtak.
Farsangkor móka házasságokat tartottak,
azért, mert abban az évben nem volt lakodalom, felhívták a gyelmet arra, hogy baj lesz
nem volt házasság, nem lesz gyerek. Kicsúfolták a vénlányokat, vénlegényeket. A „régi
világban” a család volt az élet alapja.
Más szokásokban is jelen volt, van a humor.
Kicsúfolták a szakrális dolgokat is. Pünkösdi
csúfolót is hallhattunk, amit édesapjától gyűjtött. Búcsúi humoros gyűjtésekbe is betekintést nyerhettünk.
Luca napi szokások világába is elkalauzolt
a tanárnő.
Megtudhattuk, hogy milyen humoros történetek születtek, élet, igaz, élmény történetek, családtörténetek.
Elmondta, hogy még a XX., XXI. században is feljegyzésre kerülnek, kerültek igaz családtörténetek.
Megosztotta velünk a nagyapja humoros
történetét, hogy hogyan ment lánykérőbe
Csanakról Gyirmótra. Foglalkozásokhoz kötött vicces mesék, történetek is voltak az előadásban. Így például pár humoros mesét hall-

hattunk a suszter, a mészáros, a vendéglős, a
szerzetes, a katona és más mesterségek vicces
trufáit, anekdotáit , történeteit hallhattuk. Betekintést nyerhettünk a tréfás sírfeliratok világába. Ezekkel azt sugallták, hogy nem kell
félni a haláltól, ez is az élet része.
A lakodalmi szokások sujjogatók, „Rátótiádák” világa is nagyon érdekes volt.
Az előadás végén egy rövid kis lmet nézhettünk meg, amit Ágfalván készített a hallgatóival a téltemetésről a bolond lakodalom
népszokásáról.
Nagyon élvezetes volt ez a röpke másfél óra,
a nagy tudású tanárnő, előadásával, gyönyörű
énekhangjával bearanyozta a résztvevők délutánját.
Úgy gondolom, úgy érzem, hogy mindenki
nagyon jó érzéssel távozott. A humor, a nevetés hozzátartozik a mindennapi életünkhöz.

Ha humor van, akkor nincs probléma, mindenre van megoldás,
gyógyír.
Az előadás végén leszűrhetjük a tanulságot,
ha nincs félelem, nincs baj, mert ha nem félek,
akkor van más mód, megoldás az élet minden
területén.

Édesanyánkat Holczer Gyulánét februárban 90. születésnapján köszöntötte 3 gyermeke, menye, vője, 5 unokája, 3
unoka vője, unokáinak párjai, 6 dédunokája és hamarosan érkező ükunokája. Köszönjük Lendvai Ivánné polgármesternek és Tóth Róbert képviselőnek, hogy e jeles napon felköszöntötték édesanyánkat.

Évszázados hagyományunk, a Jézuskeresés
A Jézuskeresés eredete, kezdete nem ismert
pontosan, de a közösségi emlékezet úgy őrizte meg, hogy a török idők végéhez köthető a
kialakulása.
A Jézuskeresés vallásos népszokása a katolikus egyházi év egyik legjelesebb napjához, a
húsvéthoz kötődik. Jézus sírját asszonyok keresték fel a Biblia szerint, az ő emléküket őrzi
ez a hagyomány.
Erdélyi Zsuzsanna archaikus népi imádságokra vonatkozó megfogalmazása pontosan
ráillik erre az előénekes által vezetett hajnali
körmenetre: „(…) a népi katolikum sok száz
éves gyakorlata, a népi áhítat pap nélküli, kötetlen, önerejű megnyilatkozása.”
A néprajzi szakirodalomban is számon
tartják a szokást, amelynek időpontja a nagyszombatról húsvét vasárnapjára virradó éjszaka, elnevezése helyenként változó: hívják
Jézuskeresésnek, Krisztuskeresésnek, Istenkeresésnek is, de előfordul szentsír-keresés formában is. Az országban több helyen is ismert
volt a szokás: többek között Rábaközben, az
Ipoly mentén és a Székelyföldön. Mindenütt
múlt időben beszélhetünk róla.
Kunszigeten azonban ez a szokás megőrződött, napjainkig folyamatosan élő – nem
felújított, újra betanított – népi vallásos jelenség. Adatunk van rá a kommunista rendszer
időszakából (többek között az 50-es évekből)
is, igaz, akkoriban csak maroknyi, 20-25 hívő
vett rajt részt.
A hagyomány közelmúltjáról sokkat többet ismerhetünk. Érsek Sándor (1916-2013)
kunszigeti plébános működése alatt vált ismertté a hagyomány Jáki Sándor Teodóz
(1929-2013) bencés tanár, néprajzkutató
helyi gyűjtése, majd pedig közösségteremtő
munkálkodásának, publikációinak köszön-

A szeles és esős idő ellenére sokan gyülekeztek a templom előtt a 2018-as Jézuskeresésen. Fotó: B. N.

hetően. Teodóz atya 1975-től vett részt a Jézuskeresésen, s tanulta meg az énekeket Virág
Mihály (1905-1989) előénekestől. Miska bácsi
betegsége miatt 1986-tól pedig ő maga lett az
előénekes 2012-ig. Szigorúan „előénekes bácsiként” – ahogy önmagát nevezte – vezette a
szertartást, nem pedig papként.
A korábbi előénekeseket a XIX. század derekáig fel tudjuk sorolni: Nagy Mihály (18181872), Tóth József (1823-1883), Szalai Lőrinc
(1850-1931), Szalai Márkus (1883-1968) személyében.
A Jézuskeresés résztvevői a templom előtti
keresztnél gyülekeznek. Az ájtatosság kezdete régebben hajnali három volt, napjainkban fél öt. A templom előtti térről előénekes
vezetésével énekszóval járják végig az utat
négyes sorokban a mecséri határbeli „fölső
körösztig” onnan vissza a faluba, a temetői
keresztig, végül a menet visszatér a templom
előtti kereszthez.

A menet visszaérkezik a faluba a mecséri úti kereszttől. Fotó: B. N.

Egykor kötött volt a sorokban a rend: a két
szélen a fér ak haladtak, belül pedig a nők. Ez
a tény is a szokás archaikus voltát támasztja
alá.
Az énekek és imádságok által a három szent
nap eseményeit élik át a hívek. A templomtól
a mecséri úton vonul a körmenet a határba,
diadaléneket énekelve a Szent Keresztről,
megidézve nagypénteket. A menet ezután
visszaindul a falu felé a dicsőséges rózsafüzért
imádkozva, majd a temető felé fordul a nagyszombatról énekelve, hogy aztán megvigyék
az örömhírt az ott nyugvó halottaknak.
A temetői keresztnél ekkor már ég a gyertya. Énekszóval közelednek feléje: „Mit jelent
a fény Jézus sírjánál?” A keresztnél megállva
Alleluját énekelnek, majd ki-ki saját hozzátartozója sírjánál imádkozik. A templomi
kereszthez vezető úton pedig már a feltámadásról szól az ének. Harangszó zeng, és mire
a menet megérkezik a templomhoz, kivilágosodik.
A Jézuskeresés népénekeit előénekes diktálja a híveknek, az imádságokat is előimádkozó mondja előre, így mindenki – előzetes
tudásától függetlenül – teljes értékű részese
lehet az áhítatnak. A diktált sorokat a jelenlévők megismétlik, a refrént pedig mindenki
közösen énekli. A diktálást mint közösségi
éneklési formát a legősibb éneklési módnak
nevezte munkáiban Teodóz atya.
A kunszigeti és a környékbeli hívők számára minden évben nagyon várt esemény a Jézuskeresés, amelyről lelkileg feltöltődve, megerősödve térhetnek haza a résztvevők.
A Jézuskeresés előénekese 2013 óta
Medgyesy S. Norbert.
A Jézuskeresés 2015 óta a Kunszigeti Értéktár és a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár
része.
Források: Kunszigeti Települési Értéktár,
www.kunsziget.hu

1848 Kunszigeten: parasztmegmozdulások,
Jobbágyfelszabadítás felfokozott
hangulatban
Győr vármegye követi utasítása még
1847-ben is csak a jobbágyi szolgáltatások
önkéntes alapon történő megváltását javasolta. Az 1848. évi törvények azonban forradalmi változásokat eredményeztek. A ’48-as
jobbágyfelszabadító törvény többet tartalmazott, mint amennyit a magyar nemesség engedni óhajtott.
A főrendek és a tehetősebb középnemesek
azonban - ha már meghiúsítani nem tudták
legalább halasztatni akarták a törvény végrehajtását. Arra hamar rájöttek, hogy mennyit
veszítettek, csak éppen nem készültek fel a
veszteségek kompenzálására. Nem gyűjtöttek
tőkét arra. hogy a hiányzó robotot, az ingyen
kicsikart robotot bérmunkások alkalmazásával pótolni tudják.
A kisnemeseket és az anyagilag jobbágyi
sorba süllyedt „hétszilvafás curialistákat”
azonban a robot elvesztése nem érintette
olyan érzékenyen, mint a „dzsentriket”, hiszen
jobbára már maguk művelték földjeiket, vagy
éppen jobbágytelkeket béreltek a földesuraktól, mint például az Eöttevény-Szigetben élő
„Ns. Kiss urak”. Legfeljebb az fájhatott nekik,
hogy azt, amit addig olyan féltékenyen őriztek, az adómentességüket, elveszítették, és ezután nekik is viselniük kellett a közterheket.
Az eöttevény-szigetiek közül szinte senki
sem búsult a jobbágyság eltörlése miatt. A
már gazdálkodó jobbágyok végre megszabadultak a megalázó robot kényszere alól; a nemesi származásúak, a Blaskovicsok, a Kissek
és a Ladislaidesek pedig már addig is azokon
a földeken „gazdálkodtak”, amelyeket árendába kivehettek a kegyelmes földesúrtól, gróf
Viczaytól.
Mivel a Mária Terézia királynő uralkodása alatt kiosztott úrbéres telkekből sem jutott
elég a helyi jobbágyoknak és zselléreknek, érthető volt az itt élők várakozása.
Végül megszületett a kiváltságokat eltörlő
törvény, de az csak tovább fokozta az elégedetlenkedéseket.

Elmérgesedő vita
Győr vármegyében a parasztmegmozdulások fő fészke Eöttevény-Szigeten volt. Érthető,
hiszen a szigetiek hosszú idő óta harcoltak a
földesurukkal, a gróf Viczay családdal az általuk használt földek árendái és robotjai miatt.
És ezt meg is írták - mint azt a következőkben
olvashatjuk - a Deák Ferenc igazságügy-miniszterhez írt levelükben.
A jobbágyok az 1832-1836. évi „úrbéri”
törvényre hivatkoztak. Az uraság viszont azt
állította, hogy a község lakói a vitatott földek
nélkül is 307 holddal többet használtak addig
is, mint amennyit az 1786-ban megállapított
27 és fél jobbágytelek után járna. Vagyis: 908

helyett 1215 holdat használtak.
Az uraság a kérdéses földeket évről-évre
bérbe adta a parasztoknak: esetenként a szerződés több évre szólt. Egy-egy élesebb peres
összecsapás után azonban az uraság halogatta
az újabb haszonbérleti szerződés megkötését.
Így volt ez például az 1844. március 15-én kelt
alázatos hangú levél esetén is.
Csoda-e, hogy a több évtizedes küzdelem,
megalázkodás után, a forradalom napjaiban
az eöttevény-szigetiek - miként a győri kiadású Hazánk című lap május 30-án megírta
- földet foglaltak és felosztották maguk között,
majd összedarabolták az erdőt elzáró sorompókat, aztán 400 kéve rőzsét és sok szárazfát
hordtak haza. Végül még az uraság birkáit is
kitiltották a közös legelőről a „…vadászó fegyveres polgártárs urak…” - az urasági vadászt
pedig azzal fenyegették meg, hogy „…csak
kapjanak egyszer fegyvert, majd hiszen gondjuk lesz először is a jágertől (vadásztól - szerk.)
megtisztítani a falujukat.”
Időközben azonban beérett a vitatott földeken a szigetiek által elvetett gabona. A parasztok tehát, a jó gazda gondosságával, megtették az előkészületeket az aratásra. Ezt onnan
tudjuk, hogy Gonda József, a Viczay család
jogi felügyelője augusztus elsején levelet írt
az alispánnak, amelyben panaszkodott: „…az
eöttevényi uradalmi kasznár szóbeli jelentése
szerint, mai napon az eöttevény-szigethi lakosok nagy tömegben ... az urasági u. n. Mézesréti düllőn termett zabra esvén, mindenek előtt
az arató részt cégérezték ki, mit ő megtudván,
személyesen a hely színére kiment, az hatalmaskodási szándékokat megtudni akarván, tőlük azt értette, hogy ők az egész termést magok
közt felosztva, haza hordani fogják, s jól lehet,
mint mondja, illően szándékjoktól való elállásra szólítván, hatalmaskodásuk súlyos következéséről őket gyelmeztette, de ők szavára mit
sem ügyelvén, tovább is szándékjok mellett maradtak. Mi okból egész tisztelettel folyamodom
Tekintetes Első Al Ispán Úr elébe, méltóztasson
hivatalánál fogva hathatósan rendelkezni, hogy
azok minden erőszakoskodásoktól szorosan letiltassanak, minek utána törvény szerint senki
maga bírája nem lehet és az hatalmaskodások
szorosan tilalmazva vannak...”
A megyei hatóság által delegált bizottság
következő napi útja csak részben mondható eredményesnek. Az eöttevény-szigetiek
ugyanis meghallgatván a gyelmeztetéseket
és törvénymagyarázatokat - előadták saját
sérelmeiket, és hosszas vitába bocsátkoztak
a delegált hivatalos közegekkel. Végül is a kiküldött bizottság azon nyomós érvére, hogy a
további erőszakoskodásoktól tartózkodjanak,
nehogy valamelyik közülük az „…akasztófán
száradjon meg”, a jelenlevők - néhány kivétellel - így nyilatkoztak: „addig a zabot ők el nem
hordják, de az uraság se hordassa el, míg avval

folyamatban levő perük be nem fejeződik.” A
bizottság tagjai, rosszallván ezen paraszti beszédet, végül távoztak.
Viszonzásul az ellenük tett feljelentésre az
eöttevény- szigetiek augusztus 3-án, tehát már
az előbb említett vizsgálatot követő napon,
keserves hangú beadványt jutattak el a megyei
hatósághoz. A levélben elpanaszolták azon
„…roppan sérveiket…”, amelyekkel az uraság
nyomorgatja őket. Elszűkített határukban a
négy év óta nem irtott, tehát elszaporodott
nyulak a vetésekben szörnyű pusztítást végeznek, s a károk meggátlására a gróf Viczay
uraság egyetlen lépést sem tesz, sőt ez a pusztítás még azzal is tetéztetik, hogy az uraság
határukra erőszakolt „…néhány ezerre menő
sáskát”, vagyis az uradalom birkái a különben
is erő nélküli évben a gyéren tenyésző táplálékot barmaik elöl lecafatolják. Ez annál is elszomorítóbb számukra, mert abban az évben
már a szomszédos lébényszentmiklósi uraságnál sem bérelhettek kaszáló réteket, s így
a vonós marháik elpusztulása miatt eshetnek
végelszegényedésbe. Hathatós intézkedésért
esedeznek, hogy addig is, amíg elkülönözési
perük a jelen zavaros idők felderülése után
befejeztetik, az „…egyéb iránt tisztelt gróf úr
… birkáinak más határban etetéséről, s az ő
határukból való eltávolításáról törvényszerűleg
mielőbb gondoskodás történjék, amit emberiességi és felebaráti szeretetből is igényelnek. - …
élő világ előtt tudva lévő sanyargatásukért a
földesúr lévén a felelős.”
Nem tudni róla, hogy a kiküldött bizottságok egyetlen esetben is a parasztok javára
döntöttek volna.
De nemcsak a szigetiek panaszkodtak a
Viczay grófra. Az abdaiak arról panaszkodtak beadványukban, hogy az uraság téglavetője legelőjüket rongálja. Kóny község lakói
is levelet írtak, hogy az uraság birkái a tarlón legelve nekik nagy károkat okoztak. A
dunaszentpáliak a megyei képviselő bizottmányhoz küldött levelükben azzal vádolták
földesurukat, hogy az a rárói helységet eladva,
minden azon határban volt birkáit a kopár
mezőjű határukba hajtatta, s a mostani száraz
esztendőben gyéren sarjadzó mezejüket barmaik elöl szörnyen lecafatoltatta.
Az abdaiak panaszát a megye elutasította,
írván, hogy a téglavetők által használt hely a
tagosztály szerint az uraságnak jutott. A ráróiak legelő elkülönítési panasza ellenére ugyancsak a földesúr javára döntöttek.
Az öttevény-szigetiek azon panaszára,
hogy az uraság birkái a közös legelőt teljesen
tönkreteszik, a vizsgálat megállapította, hogy
az uraság nem legeltet több birkát a mezőkön,
mint az addig szokásban volt, sőt az urasági
juhász a helyiek fenyegető magatartása miatt
nem is mer rendszeresen a közös legelőre ráhajtani, csak néha-néha csapat be a határba…

és a Honvédpuszta eredete

Győrben 1861-ben állítottak emlékművet a honvédek (köztük a kunszigeti hősök) emlékére.
Az uraság javára tehát elfogultak voltak tevényen, de még a Nagy-Duna túloldalán, a
Győr vármegye urai. De Viczay gróf és beosz- Csilizközben található Medve faluban is - voltottai még a megrettentéstől sem riadhattak tak megmozdulások.
vissza. A kétségtelen megfélemlítés eszközéül
Az eöttevény-szigetiek később felújíttata suttogó propagandát - a lázongók nem kap- ták perüket a gróf Viczay család ellen. Erre a
nak többé árendás földet - is bevetették, amit per főbírója 1848. július 22-re, tanúként való
főleg a dunaszentpáliak esetéből sejteni lehet: meghallgatás céljából, Győrbe rendelte „öreg”
„…a szentpáliak viszont ijedtökben a bizottság Kováts Mártont, Ladislaides Ferencet, akik ott
előtt még azt is letagadták, hogy a panaszleve- abban az értelemben nyilatkoztak, amint azt
let ők íratták volna, s kijelentették, hogy a fo- a Deák Ferenc igazságügy-miniszterhez küllyamodás felöl, amely nevükben beadatott, mit dött levelükben már megírták.
sem tudnak…”
Pető t is felháborították
1848 nyarának elején a kormány a paraszta szigetieket ért vádak
mozgalmak megfékezése érdekében döntő lépésre szánta el magát. Június 12-én Szemere
Említést érdemel még az is, hogy a korBertalan belügyminiszter az egész országra mány a paraszti indulatok lecsendesítésére
kiterjedően statáriumot rendelt el, bár ezt a Nép Barátja címmel újságot indított, amelytörvényt már korábban megalkották. A május nek szerkesztését Arany Jánosra akarták bízni,
2-i belügyminiszteri rendeletben a folytonos de mivel ő nem vállalta, a Vas Gereben álnevű
lázongás következtében elrendelték: Győr győri író lett a lap szerkesztője. Vas Gereben
vármegyében azonnal rögtönítélő bíróság aztán 1848. augusztus 6-án a Nép Barátja
állítandó fel. Ez meg is történt, és a paraszt- című lapban „Fekete leves néhány öttevényi
mozgalmak résztvevői közül a nyár folyamán polgártársnak” cím alatt korholta valójában
- bár az egész országban is csak összesen - tíz az eöttevény-szigetieket azért, mert hallomászemély lett a statáriális eljárás áldozata. De ez sa szerint azok úgy nyilatkoztak, hogy csak
sem volt elég az elégedetlenek elrettentésére.
akkor hajlandók katonának menni, ha a gróf
Ezt a rendeletet a Győr megyei hatóság is Viczay is annyi katonát ád, ahány jobbágytebizonyára alkalmazta, vagy használni akarta. lek telne ki a birtokából. „
A miniszteri rendelet ugyanis kikerült az ereA Nép Barátja ezen írása és hasonló hangdeti helyéről, és később az eöttevény-szigeti vételű cikkei felháborították Pető Sándort:
ügyet tárgyaló alispáni iratok közül került „…legpecsovicsabb lap széles e hazában…, a
elő. Nyilvánvalóan a parasztokat lecsendesíte- népet bornyúnak tekinté…” - írta.
ni akaró bizottság emelhette ki, és nem tette
Bizonyára ezen sajtóbeli vitáknak és a nép
vissza…
eme beállítottságának lett következménye az,
Győr vármegyében a nyár folyamán hol itt, hogy Eöttevény- Szigetből olyan kevés önkénhol ott lobbant fel a parasztok között az elége- tes jelentkezett Kossuth Lajos toborzó felhídetlenség lángja. Az eöttevény-szigetiek már vására a ‚48-as szabadságharc honvédei közé.
említett erőszakos fellépésén kívül, június
De még ezek után is folytatódtak a beadvávégén - éppen az aratás idején - a hédervári nyok és a pereskedések. Az ellenszegülés odáuradalomhoz tartozó több községben Sza- ig fajult, hogy: „…Eöttevény-Szigeten a földesbadiban, Újfaluban, Zámolyon, Ladaméron, úr és az uradalmi tisztek ellen lázongó lakosok
Dunaszegen, Ásványon, Dunaszentpálon, Öt- a falu bíráját megverik…”

´48-as honvédek Kunszigeten
1848-ban szinte forrt Európa a nemzeti felkelésektől. Széchenyi, Kossuth, Pető és minden igaz magyar ember jelszót tűzött maga elé,
a francia forradalom jelszavát: „Szabadság,
egyenlőség, testvériség!” A kirobbant a fegyveres harc során, amikor az elnyomók a horvátokkal együttesen támadtak ránk, nyomban
honvédség szerveződött, a hívó szóra kis falunkból sokan vonultak be atalok katonának.
Az 1848. május 30-án kelt jelentés alapján
Öttevény Szigeten 53 kötelezett és 1 önkéntes szerepelt a nemzeti őrseregről szóló öszszeírásban. Közülük Stoller István kutatásai
alapján négy nevet ismerünk: Magyar Ferenc,
Sárközi László, Szalai Pál és Szalai György. A
szabadságharcbahoz később mások is csatlakoztak. A honvédek névsora már bővebb
(és elképzelhető, hogy vannak átfedések is az
alábbi listában szereplők és a nemzeti őrsereg
kunszigeti tagjai között): Bognár János, Boros
Márton, Csicsai Márton, Dubi István, Farkas
György, Fömötör Antal, Fömötör János, Frang
János, Gáli István, Galián Mihály, Gánya József, Gecse Pál, Jursics Lőrinc, Karácsonyi Márton, Kocsis István, Lévai János, Major Gábor,
Major János, Mozoli István, Niedelvizer Lőrinc,
Ponty Mihály, Stoller István, Stoller Márton,
Szabó György, Szabó István, iabb Szabó János,
öreg Szalai János, Szalai Antal, Szalai János,
Szalai József, Szalánczy Ferenc, Szarva József,
Tóth János, Tóth Mihály, Venesz István, Venesz
János, Virág János és Virág Mátyás.
Hogy közülük kinek pontosan mi lett a sorsa, sajnos nem tudjuk, így nem ismerjük a hősi
halottak névsorát sem. Néhányuk neve szerepel az 1850-es összeírásban - van, aki összeírtként, van, aki elszököttként, és van, akinél az
szerepel, hogy „nem jelent meg”. Nyolcan ez
idő tájt Komáromban teljesítettek szolgálatot.
Stoller István munkájában azt is hozzáteszi
a névsorhoz, hogy nemcsak kunszigeti lakhelyűek lehetnek a kunszigeti listában, hanem
olyan nevei is szerepelhetnek itt, akik nem itt
éltek, viszont innen vonultak be katonának.
A véres és hősies harcok elkerülték falunkat, de a megszállás, a katonatartás sok kárt
okozott. Az első megpróbáltatás 1848 október
5-én érte a falut, amikor Jellasics horvátjai ideértek, kirabolták és meggyalázták a lakosságát,
pénzben kifejezve 1005 Ft kárt okoztak, ez akkor nagyon nagy pénz volt. A szabadságharc
ideje alatt egyébként Győr ötször, Öttevény
tízszer cserélt gazdát.
Szomorú karácsonya volt ez évben falunknak, december 24-én osztrák csapatokat szállásoltak hozzánk és Öttevényre.
Honvédségünk utolsó győztes csatája Győr
és környékének visszafoglalása volt 1849.
augusztus 5-én. Ez a csata emléket hagyott
falunk határában; egy szakasznyi huszár előőrsként táborozott itt, e csapatnak tagja volt
Karácsonyi Márton helybeli lakos, aki mint
felderítő tűnt ki társai közül.
Táborhelyüket
a
mai
napig
is
Honvédpusztának nevezzük, őrizve emléküket.

„Haladás” - Kunsziget 2043-ban
Beszámolómat abból a célból készítettem
el, hogy falunk 600. születésnapja alkalmából
adjak egy átfogó tájékoztatást, hogy hová jutottunk, s mik a céljaink a jövőben.
Legnagyobb érdemünk tán az, hogy tavaly
pályáztunk az „Okos falu” címre, s idén kaptuk a jó hírt, hogy meg is nyertük. Ezt a címet
nagyon nehéz kiérdemelni, tekintve, hogy a
feltételek a következők:
-az autóknak elektromos árammal kell működniük
- saját zöldségeket, ill. gyümölcsöket kell
termelnie a falunak BIO módszerekkel (ami
ma már nagyon nehéz, hiszen alig él olyan
ember, aki ne mesterséges szereket használt
volna a kerti munkája során)
- ahol csak lehet, megújuló energiaforrást
kell használni
- a vízzel a lehető legtakarékosabban kell
bánni.
Falunknak maximálisan sikerült teljesítenie ezeket a pontokat. Köszönet érte a falu
lakosainak!
2027-ben megalakult a KTA (Kunszigeti
Tehetségekért Alapítvány), minden „géniuszt” támogat, akár anyagiakkal, akár jó tanár
biztosításával. Ennek köszönhetően ma már
sok nagy befolyású ember a tehetségén kívül
a KTA-nak is köszönheti, hogy ott tart, ahol
tart.
2029-ben megalakult a Gyöngyszemecske Klub, amely 3-tól 7 éves korig tanítja népi
játékokra, mondókákra, ill. néptáncra a kicsiket.
2030-ban ezt követte a Gyöngyszemek, hol
7-től 14 éves korig tanítják a gyerekeket, ill.
kamaszokat néptáncra, népdalokra, illetve

megismertetik őket elődeink életével.
Ugyanebben az évben alakult az Iú
Gyöngyszemek és a Lélekben Növekvő
Gyöngyszemek is a felnőtteknek, a Szigetgyöngye nyugdíjas klub pedig ekkor már 51
évre tekint vissza.
Iú Gyöngyszemek: 14 - 24 éves korosztály
a már említett dolgokon kívül az életre való
felkészítéssel, imaórák szervezésével foglalkoznak.
Lélekben Növekvő Gyöngyszemek: tanácsadásokat szerveznek a családalapítástól kezdve a gyerekek kirepüléséig.
Szigetgyöngye nyugdíjas klub: 60 éven felüli korosztály, elődje a múlt században alakult. A régi kunszigeti hagyományokra tanítják a atalokat, szeretnek dalolni, különösen a
népdalokat. Újabban a modern technika elsajátítására oktatják őket az Iú Gyöngyszemek.
Dicséretre méltó, hogy sok olyan program
van falunkban, amit több fent említett klub
együtt csinál meg. Ezeken kívül sok „hobbi
klub” alakult, ahol mindenki megtalálhatja a
maga érdeklődési körének valót. Ezek az öszszejövetelek korhatár nélküliek.
A legjelentősebb események közé tartozik,
hogy 2019-ben sikerült kibővíteni a Manóvár
Családi Bölcsődét, amely folyamatosan várja
a kicsiket 0-tól 3 éves korig.
Az iskola és az óvoda is folyamatosan működik, tanulóink számos szép eredményeket
értek / érnek el a tanulmányi versenyeken.
Meg kell még említenem a Mehlmann
Kézisulit is, melyet Mehlmann Ibolya egykori
válogatott kézilabdás vezet 2016 óta. Gyermekek és felnőttek 3 csoportra bontva járnak heti
kétszer edzésre. Ennek köszönhetően több
kunszigeti van a kézilabda válogatottban.
A fociedzések is népszerűek, folyamatosan

bővül az űzhető sportok száma településünkön.
Idén beadtuk pályázatunkat a „Termálfalu”
felhívásra, siker esetén a fürdő 2046-ra készül
el.
Jövőre lesz egy konferenciánk a Transit
Zrt.-vel, mivel falunkban sok az utazni vágyó ember. Repülőikkel a falu lakosai ingyen
utaznának, cserébe a lakosok csak az általuk
üzemeltetett szállásokat vennék igénybe pihenéseik során.
Erdélyi testvérfalunkkal, Nyárádgálfalvával
53 éve kitűnő kapcsolatot ápolunk, az oda
való látogatásainkat is a Transit Zrt. biztosítaná majdan.
Szeretnénk egy múzeumot létesíteni a
„Mentsük meg településünk értékeit” program keretén belül, az erre vonatkozó adatgyűjtések már folynak.
Céljaink közé tartozik a Federal Mogul és
a Sick K. további folyamatos bővítése, melynek köszönhetően falunkban nincs munkanélküli ember.
Kerékpárút kiépítését tervezzük Kunsziget
és Győr között.
Terveink közé tartozik dr. Timaﬀy László
néprajzkutatónak, a falu egykori hagyományainak gyűjtőjének emlékmű állítása.
Ilyen lenne a falunk 2043-ban. Kérem a falu
lakosait, hogy a jövő terveivel kapcsolatosan
javaslatukat bátran jelezzék felém vagy a képviselőknek!
J: „HALADÁS” T B (.  )
Az írás
Kunsziget Község Önkormányzatának
irodalmi pályázati felhívására készült.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Polgármester Asszonynak, Alpolgármester Úrnak, Jegyző Úrnak,
a házi beteggondozóknak, hogy Édesanyánkat, Anyósunkat, Nagymamánkat, Dédinket, Tóth Lajosnét
január 19-én a 90. születésnapján otthonában köszöntötték. E jeles napon nagy örömet szereztek szeretett
születésnaposunknak. Egy héttel később a családi köszöntésen boldogan mesélte, hogy Őt milyen meglepetés érte, és mennyi gyönyörű virágot kapott. Isten éltesse még Őt közöttünk, legalább ilyen jó egészségben, hogy igazak lehessenek Varga Berni sorai: „Gyermeki szívnek nincs más gyógyszere, csak egy szerető
anya simogató keze.”
R  T 

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; 20.46. Szombaton: 4.47; 6.01;
7.07; 9.56; 12.47; 13.54; 14.36; 16.41; 17.51; 19.52;
20.45. Vasárnap 4.47; 7.46; 10.16; 12.47; 16.41; 17.51;
20.45.
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.
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 péntekenként 18 órakor, valamint
szombaton 16 órakor.
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056.
www.dkoh.hu
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 12-18,
szombat 14:30-18 óráig (március óta nyári rend).

Újra a horgászoké a telepi bánya

A környezetvédelmi nap résztvevőinek egy csoportja a telepi bányánál.

A Kunsziget Sporthorgász Egyesület ezúton tájékoztata a lakosságot arról, hogy az
idei évtől előreláthatólag 2031-ig a kunszigeti
horgászok használatába került a nagydűlői
kavicsbánya-tó, közismertebb nevén a telepi bánya. A horgászegyesület vezetőségének
áldozatos, nehéz munkája árán idéntől újra
lehet hivatalosan horgászni a vízterületen.
Az egyesületnek nemrégiben sikerült megegyeznie az országos horgászszövetséggel
(MOHOSZ) és a tó budapesti tulajdonosával,
ennek eredményeképp bérleti díj ellenében a
horgászegyesület használhatja a vízterületet
2031 január elsejéig.
A horgászegyesület tagjai a napokban elkezdték a tó körüli rendezetlen, szeméthalmokkal tarkított területet takarítani, a horgásztó körbejárhatóságának biztosítását a
hatóság előírja, ezért a csalitos vízpartot rendbe tettük, a veszélyes, korhadt fákat kivágtuk.
Köszönjük annak a közel nyolcvan főnek a segítségét, akik részt vettek a márciusi környe-

zetvédelmi napon. A következő környezetvédelmi nap április 15-én lesz.
Ezúton szeretnénk a község lakosságát
megkérni arra, hogy ne tekintse a telepi bánya melléki fa- és bozótsávokat a falu hulladéklerakójának, a terület a horgászegyesület
bérleménye, így jogunkban áll hatósági eljárást indítani a területen a szemetüket illegálisan lerakó környezetszennyezők ellen. A
vízterületre az egyesületnél horgászengedély
váltható, mind a gyermekek, mind a felnőttek
számára.
A telepi bánya vizébe utoljára 1986-ban telepítettek halat, most, 2018-ban októberre tervezzük az új haltelepítést. A vízterületet egész
évben fokozottan ellenőrizzük, kamerákkal
meg gyeljük, az engedély nélküli horgászat
szigorúan tilos, azonban szívesen fogadjuk új
horgásztagok jelentkezését a vízterületre.
Az egyesület által szervezett horgászversenyekre, rendezvényekre a falu lakosait is szeretettel várjuk. Kérjük, mindenki vigyázzon
arra, ami újra a miénk.

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás

Születések:
Ács Boglárka 2018. 01. 25.
anyja neve: Horváth Kornélia
Szücs Szó a 2018. 01.29.
anyja neve: Fejes Adrienn
Takács Dániel 2018.02.06.
anyja neve: Páli Erika
Nagy Dániel 2018.02.07.
anyja neve: Karácsonyi Anett

Haláleset:
Szalai Imre Gézáné (Dubi Terézia)
2018. 02. 16.

„Életemben mindent megköszöntem, de tőletek csendesen elmentem. Köszönöm nektek, hogy vigyáztatok reám, szebbé vált minden örökre már.”

Hálás szívvel szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik drága szerettünk,
Nagy Margit Gizella
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték, és mély gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk Lendvai Ivánné polgármesternek
a sok segítségért, Winkler Zsolt atyának
a szép búcsúztatóért, Póda István háziorvosnak a lelkiismeretes munkájáért,
a házi segítségnyújtás gondozóinak áldozatos segítségükért, a Szigetgyöngye
nyugdíjas klub énekkarának, Szalai Pálnénak és a szomszédoknak.
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Foci: jó tavaszi rajt, gólzáporos sikerekkel
Megyei II. osztályú csapatunk tavasszal még
veretlen.

Megyei II. o.

Károlyháza U19-es csapata ellen nem sikerült nyerni U19-es csapatunknak, de a másik két meccsen igen.

Gólzáporos kunszigeti siker született a két hazai meccsen a nagyoknál. Képünk a Károlyháza elleni mérkőzésen készült.

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

Kunsziget, Iúság u. 35. Tel.: 30/959-23-50
Folyamatos akciók az év minden időszakában!

Kora délutántól a Harnyas Pékség friss pékáruit kínáljuk.
Próbálják ki reggelente a szendvicseinket is!
Hétfőtől a Lipóti Pékség termékei is kaphatók üzletünkben jó áron.
Igény szerint a pékség termékeire rendelést is felveszünk.
Szeretettel várjuk vásárlóinkat! 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

Három mérkőzése is elmaradt a Kunsziget
SE megyei II. osztályú és U19-es csapatainak
az időjárás miatt, ennek köszönhetően van
olyan csapat a bajnokságban, amely hárommal több meccset játszott.
Az első tavaszi mérkőzését csapatunk így
Károlyháza ellen játszotta, hazai pályán.
Kunsziget - Károlyháza 8-0
A mérkőzés elején is a csapatunk akarata
érvényesült, ám az első gólig a 17. percig kellett várni. Tilai Ákos gólja után nem sokkal
Szeredi András is betalált: 2-0-val ért véget az
első félidő. A második játékrészben aztán gálázott a Kunsziget: Szeredi még négyszer betalált, óriási szabadrúgásgólt lőtt Szalai Henrik, és Volner Gábor is bevette a károlyháziak
kapuját.
Dunakiliti - Kunsziget 1-1
Az akkor épp a tabella első helyén álló Dunakiliti látta vendégül csapatunkat a következő fordulóban. A pontszerzést elsősorban
a remek védekezésünknek és Novák Péter
nagyszerű kapusteljesítményének köszönhetjük. Gólunkat Szeredi fejesből szerezte egy
szöglet után. A kilitiek ellen ősszel nyerni
tudtunk, így összesen négy pontot szereztünk
ellenük.
Kunsziget - Levél 9-0
A szeles, de tavaszias időben rendezett mérkőzésen az utolsó helyezett látogatott Kunszigetre. Az első félidőben Szeredi kétszer, Szalai
Henrik egyszer talált a vendégek kapujába.
A fordulás után mindketten növelni tudták
góljaik számát (Szeredi András még kétszer,
Szalai Henrik egyszer volt eredményes), gólt
szerzett még Molnár Attila, Nagy Dániel és
Csala Dávid is.
Csapatunk 18 mérkőzés után 31 ponttal a
7. helyen áll a tabellán. Szeredi András 21 találatnál jár, ezzel második a góllövőlistán.

U19-es csapat
Ősszel sokáig kellett várni az első győzelemre, szerencsére tavasszal más a helyzet.
Az első mérkőzésen vereséget szenvedett
csapatunk a dobogóért hajtó Károlyházától
(épp feleannyi gól esett, mint ősszel: akkor
6-2-re, most 3-1-re kaptunk ki). Gólunkat
Vikidár Máté szerezte.
A második tavaszi meccsen visszavágtunk
az őszi vereségért a tabellán négy hellyel előttünk álló Dunakilitinek: 5-1-re nyertünk.
Góljainkat Fodor Norbert, Mészáros Áron (3)
és Mezei Milán lőtték.
Az előző hétvégén Levél ellen 6-1-re nyertünk Vikidár Máté, Mészáros Áron (4) és Szalai Csaba góljaival. Csapatunk 25 ponttal a 11.
helyen áll 18 mérkőzés után.

Ünnepély az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

A Tündérvár Óvoda nagycsoportosai a falu ünnepélyén. Fotó: Horváth Rajmund.

Az iskola 4. osztályos tanulói versekkel, dalokkal és táncokkal emlékeztek a 170 évvel ezelőtti eseményekre. Fotó: H. R.

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 PAS Reklám K. nyomdájában
450 példányban.

Pékáruk boltja Kunszigeten
A Pető téren (a korábbi Gazdabolt helyén) az öttevényi Iú Pékség termékeit
és a Ceres termékeit kínáljuk.

Nyitva:
Hétfőtől péntekig 5.30-10.00 és 14.00-18.00,
szombaton 8.00-11.00. Vasárnap zárva.
Termékeinkből:
- hagyományos és prémium (teljes kiőrlésű, tönköly és magvas) kenyerek,
édes és sós pékáruk, kalácsok, kávé, üdítőitalok.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.

