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Miben rejlik a karácsony csodája?

Közmeghallgatást 
tartott a 

képviselő-testület 
Közmeghallgatáson számolt be a képviselő-

testület november 22-én az elmúlt évben vég-
zett munkáról és a jövőbeli tervekről.

Lendvai Ivánné polgármester beszámolója 
elején kiemelte, hogy 2018-ban 672 859 417 
forintból gazdálkodik a falu (2014 óta rendre 
600 millió feletti a költségvetés főösszege). 

- Örömteli, hogy különböző pályázatokon 
elnyert összeg, amelyeket fejlesztésre fordí-
tunk, jelentős hányadát teszi ki a költségvetés-
nek. A működési kiadásokra 300 millió forint 
szükséges - mondta a falu vezetője.

Szeptember 30-ig 227,8 millió forint érke-
zett adóbevétel címén az önkormányzati költ-
ségvetésbe. Ennek túlnyomó része, 222,3 mil-
lió forint iparűzési adó volt, ebből 211 milliót 
a nagyüzemek (Federal Mogul Hungary K , 
Federal-Mogul Systems K , Sick K , Geskor 
K  és Zöld Mező Mgtsz) � zették be. 

Várakozás, remény, szeretet, meghittség, 
békesség, Betlehem, éjféli szentmise, törődés, 
család, szeretteink, hópihe, kalács illata... Ezek 
jutnak eszembe a titokzatos szó hallatára: 
karácsony. 

Biztonságosan biciklizhetünk 
Kunsziget és Öttevény között

Húsz éve készült el az első szakasz, ősz óta 
teljes a két település között a kerékpárút.

- Holnap már természetesnek veszi min-
denki, hogy itt van ez a kerékpárút. Olyan, 
mintha mindig is itt lett volna. Ebből is lát-
szik, hogy nagy szükség volt rá - mondta dr. 

Nagy István agrárminiszter a november 16-i 
ünnepélyes kerékpárút-átadáson Öttevényen. 
A közel két kilométeres útszakasz megépíté-
se 117 millió forintba került, ebből 97 millió 
forint volt az állami támogatás, Kunsziget a 
költségvetéséből 5,75 millió forinttal járult 
hozzá a megvalósításhoz a támogatáson felül. 

Járom-járjuk falunk utcáit esténként. 
Rácsodálkozunk a feldíszített ablakokra, 
házakra. Megnyugtató, hogy szinte mindenki 
készül, várja az ünnepet. 

Szinte versenyt futnak egymással 
gondolatainkban, érzéseink körülölelik őket. 

Az emberiség legcsodálatosabb ünnepére 
készülünk, magunkban hordozva múltat, jelent 
és jövőt. 

Gyermekkorok karácsonyát, a példát, 
mellyel csodát varázsoltak elénk szüleink, 
nagyszüleink. Csoda volt az almában, a zizegő 
szaloncukorban, az apró ajándékokban: a 
szeretet csodája. 

Ahogyan készültünk a karácsonyra, és ahogy 
némán csodálkozva álltunk a karácsonyfa előtt, 
kívánva egymásnak békés, boldog karácsonyt, 
a szavak tiszta, nemes egyszerű értelmében. 

Örökségünk, hogy csodát tudunk teremteni 
a szeretet teljes, meghitt pillanatokkal. Nincs 
csodálatosabb érzés, mint önzetlenül adni! 
Ettől lesz titokzatos csoda a karácsony.

Kívánok Önöknek, szeretetben, békességben 
gazdag karácsonyt. Az új esztendőben pedig jó 
egészséget és sikereket.



A kunszigetiek által be� zetett gépjárműadó 
8,1 millió forint volt, ennek 40 százaléka, 3,2 
millió forint marad az önkormányzatnál. Ma-
gánszemélyek kommunális adója címén 1,5 
millió forint folyt be a költségvetésbe.

A szolidaritási alapba ugyanakkor 65 millió 
forintot � zetett be az önkormányzatunk.

Intézmények
A Manóvár Családi Bölcsőde működéséhez 

6,6, a házi segítségnyújtás működéséhez 6,2 
millió forinttal járul hozzá az önkormányzat. 

- Mivel jóval több gyermek elhelyezésére 
lenne igény, mint amennyi a működési enge-
délyben szerepel, az önkormányzat évek óta 
keresi a megoldást egy új épület építésére. A 
korábban beadott pályázatot a magas pont-
szám ellenére elutasították, így újabb pályáza-
tot adunk be - tájékoztatott Lendvai Ivánné.

A Tündérvár Óvoda 61,5 millió forintból 
gazdálkodik, az önkormányzat hozzájárulá-
sa ebből 9,8 millió forint. Az óvoda elnyerte 
a Biztonságos Óvoda és a Zöld Óvoda címet. 
Október 1-jén 69 fővel működött az intéz-
mény, a férőhelyek száma 75.

A Kunszigeti Közszolgáltató Nonpro-
� t K . által fenntartott Kunszigeti Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola tanulóinak száma 
október 1-jén 127 fő volt, 48 diák bejáró (öt-
tevényi, mosonszentmiklósi, abdai, börcsi, 
győrladaméri, dunaszegi, dunaszentpáli és 
vámosszabadi diákok). A szakos ellátottság az 
iskolában 100 százalékos. A 2018/19-es tanév 
kezdetére épületenergetikai korszerűsítés tör-
tént az iskolában, ennek részleteiről lapunk 5. 
oldalán olvashatnak bővebben.

A testület munkája
Elhangzott: a település fenntartása, működ-

tetése, fejlődése a problémák megoldására, az 
állandó változás kezelésére a képviselő-testü-

let 2018. október 31-ig 21 ülést tartott, 199 
határozatot hozott és 7 rendeletet alkotott. A 
támogatási- és pályázati döntéselőkészítő- és 
döntőbizottság négyszer tartott ülést, és 36 
határozatot hozott, a pénzügyi és településfej-
lesztési bizottság ugyancsak négyszer ülése-
zett, határozatainak száma 13.

Munkahelyek és lakhatás
- Községünk életét, fejlődését, az önkor-

mányzat munkáját, az intézmények színvo-
nalas működését meghatározzák az ipari üze-
mek és a mezőgazdasági szövetkezet léte, ahol 
a gazdasági válság után a munkahelyek száma 
stabilizálódott. Míg 1996-ban csupán 200 fő 
részére, addig 2010-ben 960 fő részére bizto-
sított munkalehetőséget. A munkahelyek szá-
ma folyamatosan nő, 2020-ra elérheti a 2000 
főt - mondta Lendvai Ivánné. A fejlesztések 
érdekében a Sick K . és a Federal Mogul kö-
zött az egyeztetések folyamatosak.

Községünk további fejlődésének megha-
tározó alappillére a lakhatás biztosítása. A 
lakosság számának emelése, valamint a mun-
kaerő helyben tartása és biztosítása érdekében 
az önkormányzat építési telkeket biztosít, tá-
mogatja a letelepedést, és magas színvonalú 
szolgáltatásokat (intézményi, szociális, sport 
és szabadidő) nyújt. 

2017-ben kezdődött meg a telkek értékesí-
tése az Arany János utcában (a költő születé-
sének 200. évfordulója alkalmából döntött a 
falu délnyugati részén lévő utca elnevezéséről 
a képviselő-testület). Tavaly 8, idén 21 telket 
értékesített az önkormányzat, 2018-ban 12 la-
kás építése kezdődött el.

Utak és járdák
A falu utcáiban a járdák felújításának prog-

ramja 2014-ban kezdődött el. 2018 őszén - 50 
százalékos belügyminisztériumi pályázati 
támogatásból - megkezdődött a József Atti-
la, a Táncsics, a Duna és a Vörösmarty utca 

járdáinak felújítása. Az I úság utcai és Győri 
úti járdák felújítására pályázati forrást keres a 
falu vezetése.

Portalanított út készült a Duna utca és a 
gátőrház. valamint a Duna utca és a József At-
tila utca között a 2018-as költségvetés terhére, 
15 millió forint értékben. 

100 millió forintos pályázati támogatásból 
- várhatóan 40 milliós önkormányzati önrész 
mellett - jövőre valósulhat meg a Győri út 
Rendeki zsilipig tartó szakaszának aszfalto-
zása.

A Kunsziget és Öttevény közötti kerékpárút 
második szakasza 2018-ban épült meg (ennek 
részleteiről a 6. oldalon olvashatnak). 

Klímavédelem
- Átgondolt, tervezett, egymásra épülő, 

erősítő fejlesztések jellemzik a falut - hangzott 
el a polgármesteri beszámolóban. 2015-ben 
fotovoltaikus rendszerek (napelemek) kerül-
tek a közintézményekre, ennek köszönhetően 
jelentősen csökkent a villamosenergia-szám-
lája az intézményeknek. Az elmúlt években 
fűtéskorszerűsítés történt az önkormányzati 
hivatalban és a tornacsarnok épületében, idén 
pedig az iskola épületének energetikai korsze-
rűsítése zajlott le.

2018-ban lakossági megkeresés érkezett az 
önkormányzathoz a szelektív hulladékszige-
tekkel kapcsolatos problémák miatt, a témá-
val külön cikk foglalkozik, amelyet lapunk 5. 
oldalán olvashatnak.

Kunszigetet a klímavédelem érdekében 
végzett tevékenysége miatt Európai Klíma-
sztár Díjjal ismerték el 2018-ban.

Az épített örökség és környezet 
védelme

- Tervezzük a Szent Antal kápolna és kör-
nyékének zarándok pihenőhellyé alakítását, 
ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be 
- mondta Lendvai Ivánné. - A római katoli-
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Ünnepre készülünk, karácsonyt várjuk
Advent első vasárnapjának előestéjén szo-

kás szerint közösen gyújtottuk meg a temp-
lom előtti téren a falu adventi koszorújának 
első gyertyáját. Az iskola első osztályos tanu-
lói versekkel és énekkel készültek, az iskola 
tanulói pedig ajándéktárgyakkal, amelyet az 
ünnepség után a Kossuth téren adventi vásár 
keretében lehetett megvásárolni.

December 21-én, pénteken délután az isko-
lások karácsonyi műsora lesz. Az ünnepélyen 
fellépnek az óvodások és a nyugdíjasok is. Sok 
szeretettel várjuk a falu lakosságát!

December 24-én 16 órakor betlehemes já-
tékra várjuk - ugyancsak a templomba - az 
érdeklődőket. Az éjféli szentmise december 
24-én éjfélkor lesz Kunszigeten.



Programok
kus templom belső felújításához szükséges 
szakértői véleményeket az önkormányzat el-
készíttette. A „Sacra Velo turisztikai útvonal 
kiépítése” című pályázathoz községünk csat-
lakozott, a program keretében pihenőhelyek 
kialakítására van lehetőségünk. 

Kunsziget szerepel azon a 65 települést tar-
talmazó várományosi listán, amely a limes vi-
lágörökséggé nyilvánítását célozza.

Turisztika célú beruházások
Turisztikai célú beruházásokról is beszá-

molt Lendvai Ivánné polgármester. „A Du-
nára és mellékfolyóira alapozott fenntartható 
turisztikai infrastruktúra-fejlesztések” című 
projekt keretében csónakkikötő és pihenőhely 
kialakítása, a „Kalandra fel: vízen, földön, le-
vegőben” címmel turisztikai szolgáltatás- és 
attrakció fejlesztés a cél.

Közrend, közbiztonság
2018. július 1-től önálló beavatkozó egy-

ségként működik Kunsziget Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete. 24 fő elméleti és gyakor-
lati vizsgát tett. November elején Mercedes 
Benz tűzoltóautót vásárolt az egyesület az 
önkormányzat és az ipari üzemek nyújtotta 
támogatásból.

Egészségügy, idősügy
Dr. Póda István decembertől vállalkozó-

ként látja el a háziorvosi tevékenységet Kun-
szigeten. Az ellátottak száma október végi 
adatok szerint 1021 fő. 

A Rammné Domján Katalin védőnő által 
gondozott családok száma Kunszigeten 71 fő. 
A szolgálat a méhnyakrák szűrést is elvégzi 
önkormányzati költségvállalással.

A házi segítségnyújtás keretében 31 fő a 
gondozottak száma az október végi adatok 
szerint. Bíró Andrásné szolgálatvezető és 
munkatársai összehangolt munkája segíti az 
idős embereket és családokat. A gondozásért 
térítési díjat az ápoltak, a családok nem � zet-
nek, a házi segítségnyújtás feladat ellátását 
normatív támogatásból és az önkormányzat 
egyéb bevételeiből biztosítjuk.

A gyógyszerellátást az öttevényi székhelyű 
Vitalitás Gyógyszertár � ókgyógyszertára biz-
tosítja. 

Szociális ellátások, támogatások
A tájékoztatóból kiderült, hogy 700 ezer 

forintos letelepedési támogatást 16 kérelmező 
részére nyújtott 2018-ban az önkormányzat. 
A Babakötvényre két új család nyújtott be 
igényt, így 44-re nőtt a támogatottak száma. 

A civil szervezetek munkája nagy mérték-
ben segíti a kötelező feladatok ellátását, a szol-
gáltatások magas szintű ellátását. Kunsziget 
Község Képviselő-testülete 2018. évi költség-
vetésében ezen szervezetek működésére 12,7 
millió forintot különített el, ennek felhaszná-
lására az egyesületeknek pályázatot írt ki. 

A beérkezett pályázatok a felhívásban köz-
zétetteknek megfeleltek, az egyesületek a fenti 
támogatásból valósítják meg céljaikat.

Újévköszöntő

1943 januárjában a 2. Magyar Hadsereg 
soraiban kunszigetiek is harcoltak a Don-ka-
nyarban. Közülük tizenhárman elestek a har-
cokban és nem térhettek vissza szeretteikhez. 

Rájuk emlékezünk fáklyák és gyertyák fé-
nyénél a kunszigeti temetőben felállított kop-
jafánál - a tervek szerint 2019. január 11-én, 
pénteken - verssel, énekekkel, valamint ko-
szorúzással és közös imával. 

december 21., péntek
06:00 Tűzgyújtás a Mosoni-Duna partján
14:30 Karácsonyi műsor a templomban

december 24., hétfő
16:00 Betlehemes játék a templomban
24:00 Éjféli szentmise

december 26., szerda
11:00 Szent István első vértanú ünnepe

december 28., péntek
16:00 Előadás Hunyadi Mátyásról

december 30., vasárnap
11:00 Szent család ünnepi szentmise

december 31., hétfő
19:00 Hálaadás a templomban

2019. január 1., kedd
00:30 Újévköszöntő a Kossuth téren

2019. január 11., péntek
17:00 Az urivi áttörés emléknapja, szentmise

2019. január 20., vasárnap
10:00 Teke, NB II.: MTE - Ménfőcsanak

2019. január 31., csütörtök
17:00 Teke, városi csapatbajnokság: Kunsziget 
B - GYŐR-SZOL B

2019. február 3., vasárnap
10:00 Teke, NB II.: MTE - Nyergesújfalu

Emlékezés a hősökre

Kunsziget Község Önkormányzata szere-
tettel hív és vár mindenkit 2019. január 1-én 
0:30-kor a Kossuth térre, a vendéglő elé, hogy 
tűzijátékkal, jó kívánságokkal köszönthessük 
egymást és az új esztendőt.

Az Önkormányzati Hivatal munkája
Kunsziget Dunaszeggel és Dunaszentpál-

lal működtet közös önkormányzati hivatalt. 
A kunszigeti kirendeltségén 3 köztisztviselő 
dolgozik. 2018-ban a jegyzői feladatokat dr. 
Szigethy Balázs helyett dr. Antal Péter, a gaz-
dálkodási előadói feladatokat Szabóné Süle 
Zita helyett Kerekesné Molnár Krisztina vette 
át. Az önkormányzati feladatok ellátásán túl 
pályázatok ügyintézését is biztosítják a mun-
katársak, esetenként munkaidőn túl is.

Sportpark
Kunsziget polgármestere arról is tájékoz-

tatott, hogy sportpark készül a Pető�  téren. 
A műszaki átadására rövidesen sor kerül. Az 
eszköztámogatás sikeres pályázat eredménye. 

Programok
Idén is méltóan megemlékeztünk nemzeti 

ünnepeinkről, az urivi áttörés emléknapjáról, 
a Nemzeti Összetartozás Napjáról, ápoltuk az 
erdélyi testvérkapcsolatunkat, megrendeztük 
a majálist, a Petrezsirom Fesztivált, a Hősök 
napját, az Idősek napját és az adventi gyertya-
gyújtást. Településünk első írásos említésének 
575. évfordulójáról több alkalommal is meg-
emlékeztünk. 

2019. évi koncepció
A jövő évi terveket a képviselő-testület a 

2014-2020 között tervezett stratégiai progra-
mok, EU irányelvek � gyelembe vételével ké-
szítette el. 

A célok között Lendvai Ivánné kiemel-
te az épített és természeti örökség védelmét, 
a munkahelyek biztosítása, azok számának 
további emelését, az intézményhálózat mű-
ködtetését, a szolgáltatások magas szintű biz-
tosítását, az épületek épületek állagának meg-
óvását, valamint az infrastruktúra fejlesztését. 
Fontosak a turisztikai és szakrális fejlesztések 
is 2019-ben. 

Aláírt támogatási szerződés alapján meg-
valósul a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi 
utak felújítása pályázat keretében a Győri út  
Rendeki zsilipig történő aszfaltozása. 

A Kunsziget - Győr-Pinnyéd út tervei-
nek elkészíttetését pályázat keretében tervezi 
megvalósítani az önkormányzat. A környe-
zetvédelem, a szén-monoxid-kibocsájtás 
csökkentése továbbra is kiemelt cél. 

Tervezik a Szent Antal kápolna és környé-
kének zarándok pihenőhellyé alakítását, a 
Szent Lőrinc rk. templom belső felújítását, a 
Mosoni-Duna fejlesztését, valamint a telepü-
lés komplex fejlődése érdekében a Tündérkert 
Bölcsőde megépítését, sport- és játékudvar 
kialakítását az iskola udvarán, járdaépítést a 
községgazdálkodási telephelynél, a „Jövőház” 
Gyermekközpont megépítését, turisztikai 
szálláshely kialakítását, a termálkút haszno-
sítását, edzőterem építését, külterületi utak 
felújítását, valamint a járdafelújítás folytatá-
sát, és a fentieken túl mindazon fejlesztéseket, 
amire pályázatok lehetőséget adnak.

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület

Változás 
a rendelési időben

Dr. Póda István háziorvos rendelési ideje 
megváltozott. 

A korábbiakhoz képest hétfőn dél-
után és szerdán délelőtt nincs már 

rendelés. 

Az új rend a következő:
Hétfő: 8.00-11.00
Kedd: 8.30-11.30
Szerda: 12.30-16.00
Csütörtök: 8.30-11.30
Péntek: 10.00-13.00



Épületenergetikai korszerűsítés zajlott a 
nyári szünetben, amelyet részben önerőből, 
részben a 68 millió forintos pályázati támo-
gatásból valósított meg az épület tulajdonosa, 
az önkormányzat (a kivitelezés költsége közel 
100 millió forint volt). A felújítás aztán ma-
gával hozott több olyan fejlesztést is, amely 
ugyan nem volt az eredeti projekt része, de az 
önkormányzat úgy ítélte meg, hogy szüksége-
sek.

Talán kívülről a leglátványosabb eleme a 
beruházásnak a tető cseréje volt (amely az-
besztmentesítést is jelentett). Az épület külső 
hőszigetelést is kapott, a sportcsarnok felőli 
oldalon hőszigetelő üveggyapotot, a Pető�  
tér felőli oldalt pedig, amely műemléki véde-
lem alatt áll, hőszigetelő vakolattal látták el a 
szakemberek. Emlékeztetőül: az épület szige-
telésének fontos állomása volt néhány évvel 
ezelőtt az ablakok cseréje, amely szintén pá-
lyázati támogatásból valósult meg. Most a be-
járati ajtókat is lecserélték sokkal jobb hőszi-
getelő tulajdonságokkal rendelkező ajtókra, és 
azokat az ablakokat is lecserélték, amelyeket a 
korábbi ablakcsere nem érintette.

A fejlesztés keretében a korábbi földgázas 
fűtési rendszert korszerű, levegő-levegő hő-
szivattyúrendszer váltotta fel, amely két kül-
téri és 46 betéri egységgel biztosítja az épü-
letben a megfelelő hőmérsékletet. A rendszer 
jellemzője, hogy a külső levegőből nyeri azt a 
hőt, amellyel - befúvásos módszerrel - a he-
lyiségeket fűti; jelenleg ez a legtakarékosabb 
fűtési rendszer.

Része volt a pályázatnak az akadálymente-
sítés is, amely az egyik bejárat akadálymen-

tesítését jelentette, valamint akadálymentes 
mellékhelyiséget is kialakítottak az épületben. 
Szigetelték a födémet is.

További, közel 25 millió forint értékű fej-
lesztést is végrehajtott önerőből az önkor-
mányzat az iskolában, amelynek keretében 
felújították az épület teljes vizesblokkját (14 
helyiséget), felújították az informatikai szak-
tantermet és ott lecserélték az asztalokat, to-
vábbá katettás álmennyezetet és ledes világí-
tást kapott az intézmény összes helyisége, de 
festési és mázolási munkákat is végeztek az 
épületben. Hideg- és melegburkolási mun-

Megújult a kunszigeti iskola épülete
Alaposan megújult a kunszigeti iskola épü-

lete a szeptemberi tanévnyitóra. 

kákat is végeztek az iskolában, hogy a diákok 
esztétikus környezetben tanulhassanak az idei 
tanévtől.

Ugyancsak egy korábbi fejlesztésnek kö-
szönhetően a villamosenergia-felhasználása 
is nagyon költséghatékony az iskolának: az 
épület áramellátását - így a hőszivattyúét is - 
napelemek biztosítják. Ezeket egyébként a te-
tőcsere idejére ideiglenesen le kellett szerelni 
az épületről.

A szeptember 2-i tanévnyitón két illusztris 
vendég is részt vett: dr. Nagy István agrármi-
niszter, a térség országgyűlési képviselője, és 
Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Közgyűlés elnöke. 

A rendezvényen Lendvai Ivánné, Kunsziget 
polgármestere megköszönte mindenki mun-
káját, aki a felújításban részt vett. 

- Ha egy település számára fontos a jövő, 
akkor az iskolájába fektet - mondta dr. Nagy 
István. Németh Zoltán beszédében úgy fo-
galmazott, hogy a korszerűsített intézmény 
jó példa arra, hogy lehet tenni korunk egyik 
legnagyobb problémája, a klímaváltozás ellen.

Az iskolai évnyitón Farkas Liza Erzsébet 
intézményvezető a szülők, diákok és korábbi 
diákok önkéntes munkáját is kiemelte, akik 
sokat segítettek abban, hogy minden elkészül-
jön a tanév kezdetére.

Az óvodában az első osztályba érkező ta-
nulók a hagyományoknak megfelelően vers-
sel mutatkoztak be az évnyitón, elmondták a 
nevüket, majd egy nyolcadik osztály tanuló 
kézen fogva vezette be őket jelképesen az is-
kola életébe. 

A 2018/19-es tanévet egy kívül-belül megújult épületben kezdhették meg a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke (balra), dr. Nagy István agrárminiszter és 
Lendvai Ivánné polgármester együtt vágták át az iskola bejáratánál a nemzetiszínű szalagot.



A Kunsziget és Öttevény közötti kerékpárút 
első szakaszát 1998-ban építette meg Kunszi-
get a Fő utca Mecséri úti elágazásától a falu 
határáig, 700 méter hosszúságban. Ennek az 
útnak a folytatása készült el 2018 nyarán és 
kora őszén, melynek eredményeként a kun-
szigeti községgazdálkodási telephelytől az öt-
tevényi Táncsics Mihály utcáig el lehet bicik-
lizni biztonságosan, kerékpárúton. 

Nagy szükség volt a kerékpárútra, mivel  
a 14101-es úton a két kunszigeti ipari üzem 
miatt nagy a teherforgalom, ráadásul sokan 
ingáznak a két üzembe Öttevényről - többen 
kerékpárral. 

Az ünnepélyes átadásra jelképesen a kun-
szigeti és az öttevényi iskola diákjai kerékpár-
ral érkeztek. Közreműködött az ünnepi mű-
soron a kunszigeti Szigetgyöngye nyugdíjas 
klub énekkara, valamint az öttevényi Kaval-
kád Majorett csoport.

Dr. Bider Zsolt öttevényi polgármester sze-
rint a kerékpárút egy minőségi változás, egy 
olyan, új lépcsőfok elérése a két település fej-
lődésében, amelyre régen volt utoljára példa. 
Az új út kifejezi a két település évszázados 
összetartozását, közös gondolkodását, barát-
ságát, egyben megoldja a Hanság és a Sziget-
köz összeköttetését, és biztonságossá teszi sok 
száz ember számára a biztonságos munkába 
járást. 

Biztonságosan biciklizhetünk Kunsziget és Öttevény között

Dr. Nagy István agrárminiszter, a térség 
országgyűlési képviselője elmondta: minden 
olyan beruházással, ami kifejezetten szüksé-
ges, úgy vagyunk, hogy természetesnek vesz-
szük, hogy létezik, és nem is nagyon emlék-
szünk arra, amikor még nem volt ott.

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Közgyűlés elnöke a fejlesztés környe-
zetvédelmi oldaláról beszélt. Minél többen 
használják a kerékpárt, annál inkább javulhat 
a szén-dioxid kibocsátás. 

- Sokat vártunk a második ütemre, de meg-
érte - mondta Lendvai Ivánné, Kunsziget pol-
gármestere. - Az út szimbolikusan is összeköti 
a két települést, és lehetőséget ad a biztonsá-
gos közlekedésre, a sportra és növeli a turisz-
tikai értékeket.

Az átadáson mindkét település felől ünne-
pélyesen átvágták a nemzeti színű szalagot, 
majd a kerékpárúton egy-egy söröshordót gu-
rított a két falu egy-egy önkormányzati kép-
viselője. 

Kunsziget polgármestere, Lendvai Ivánné augusztus 20-a alkalmából Orbán 
Viktor miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Arany Érdemkereszt kitünte-
tést vehetett át dr. Nagy István agrárminisztertől Budapesten, az Agrárminisz-

tériumban a település gazdasági és kulturális életének fellendítését szolgáló 
eredményes munkájáért, jelentős közéleti szerepvállalásáért kiemelkedő 

teljesítménye elismeréseként.

Az Európai Klímaszövetség 2018-as KlímaSztár díját októberben adták át az 
ausztriai Grafenegg kastélyban. A rendezvényen Kunsziget a klímavédelem te-
rén végzett tevékenységéért KlímaSztár díjat kapott. Az indoklásban kiemelték 
a fotovoltaikus energia előállítását célzó projekteket, a faültetéseket, valamint 
azt, hogy a helyi óvoda és iskolai is környezettudatos szemléletet közvetít. Az 

önkormányzat ezúton köszöni a lakosság segítő munkáját.



Több panasz is érkezett az önkormányzat-
hoz a hulladékgyűjtő szigetek környékén ki-
alakult állapotok miatt a nyár folyamán. 

A novemberi közmeghallgatáson részt vet-
tek a Győri Hulladékgazdálkodási Nonpro� t 
K . képviselői és a térségi hulladékgazdál-
kodási társulás elnöke, Borsi Róbert is. Tájé-
koztatásukból kiderült, hogy a harmadik sze-
lektív sziget telepítését adminisztratív okok 
hátráltatják, de 2019-ben már használhatjuk 
(az önkormányzat a sportpálya parkolóját je-
lölte ki helyszínként). A hulladékok megfelelő 
kezelését, elhelyezését segítendő telefonos al-
kalmazás készül.

A társaság megvizsgálta annak lehetőségét, 
hogy a meglévő két szigeten (Kossuth tér és 
I úság utca) a kihelyezett gyűjtőedények szá-
mát megnövelje, és eleget tesz a kérésnek.

Fontos tudni, hogy a szigeteken csak úgy 
helyezhető el szabályosan hulladék, ha azt az 
edényekben helyezzük el - ha megtelt, ne rak-

Lakossági vita a szelektív szigetek ügyéről

Jegyzői tájékoztatás a tűzvédelmi szabályokról

Építőanyagként nem használhatók fel a 
vonatkozó műszaki követelményeknek meg-
felelő vizsgálattal meghatározott, 150 °C-nál 
alacsonyabb gyulladási hőmérsékletű anya-
gok, kivétel a kátrány, a bitumen, továbbá a 
kiszáradt festék- és ragasztóanyagok.

A tűz átterjedését meg kell gátolni az azo-
nos vagy szomszédos telken álló, szomszédos 

Növeli a kihelyezett hulladékgyűjtő edények 
számát a szolgáltató, lesz egy harmadik sziget 
is. De a szabálytalanul elhelyezett hulladékok 
ügyén első sorban a szemléletváltás segíthet.

jon mellé senki semmit, mert nem tudják azt 
elszállítani. 

Szó esett arról is, hogy az ilyen illegális le-
rakásokkal szemben visszatartó erő lehet an-

Az Andi Virág-ajándék bolt tájékoztatja kedves vásárlóit, hogy megváltozott a telefonos elérhetősége. 
Decembertől a +3696/950-955-ös telefonszámon lehet elérni az üzletet.

épületek között, a szabadtéri tárolóterület tá-
rolási egysége és a szomszédos épület között, 
valamint a szabadtéri tárolóterület szomszé-
dos tárolási egységeiből kialakított tűzszaka-
szok között. 

Az építményt, vegyes rendeltetésű épületet 
csak a használatbavételi, üzemeltetési, műkö-
dési és telephelyengedélyben megállapított 
rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követel-
ményeknek megfelelően szabad használni.

Az épületben éghető anyag olyan mennyi-
ségben és módon tárolható, ezekkel olyan te-
vékenység folytatható, amely az épület rendel-
tetésszerű használatának megfelel és az nem 
jelent tűz- vagy robbanásveszélyt.

Az épületek telepítése során a tűzvédelmi 
védőtávolságokra, a mentési munkák elvég-
zéséhez szükséges felvonulási útvonalak sza-
badon hagyására tekintettel kell lenni, azokat 
tiszteletben kell tartani.

Bírság a szabálytalanul elhelyezett 
hulladék miatt

A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hi-
vatal nevében dr. Antal Péter jegyző arról 
tájékoztatott, hogy 2018. december 8-án a 
település belterületén szabálytalan módon 
elhelyezett hulladék lerakása ügyében eljá-
rás indult. 

Az eljárás eredményeként hulladékgaz-
dálkodási bírság került kiszabásra a hulla-
dékot szabálytalanul elhelyező személlyel 
szemben.

A jegyző tájékoztatása szerint a szabály-
szegő személy a bírságot be� zette. 

nak tudatosítása, hogy eljárás indulhat a sza-
bálytalankodók ellen. 

Nyár óta a szigeteket kamerák � gyelik, éj-
szaka lámpák világítják meg őket a szabályta-
lanságok könnyebb felderítése érdekében..



Aszfaltburkolatot kapott két, korábban kaviccsal borított út Kunszigeten. A Duna utcán a felújításnak 
köszönhetően már a gátőrházig aszfaltos úton lehet közlekedni. A másik frissen portalanított út a Duna 

utca és József Attila utca (termelőszövetkezeti bejárati út) közötti út. A 15 millió forintos beruházás teljes 
egészében önkormányzati költségvállalással készült el.

A 2014-ben elkezdődött járdafelújítási program következő államosaként októberben elkezdődött a Tán-
csics Mihály utca, majd a József Attila utca, Duna utca és Vörösmarty utca járdáinak felújítása. A beruházás 
50 százalékos, 14,7 millió forintos belügyminisztériumi támogatással valósul meg, a befejezés 2019 elején 

várható.

575 éve itthon vagy! címmel szeptemberben kulturális programokkal emlékeztünk meg falunk első írásos 
emlékének évfordulójáról. Az óvodások zenével, verssel készültek, fellépett a Mosolyra Hangolók zenekar, 
és koncertet adott a Regélő Fehér Táltos Dobcsapat. A nap keretében ismét megrendeztük a Kamramustra 

című rendezvényünket is, amelyen lekvárok, szószok, savanyúságok és szörpök versenyeztek.

A tűzijátékok és egyéb pirotechnikai 
eszközök helyes használatáról

Fontos, hogy a tűzijátékokat hatósági enge-
déllyel rendelkező kereskedelmi egységeknél 
szerezzék be, ahol felvilágosítást is kérhetnek 
azok működtetésével kapcsolatban! 

A használati utasításban szereplő előíráso-
kat mindig be kell tartani, és soha nem szabad 
megpróbálni megváltoztatni a tűzijátékok 
csomagolását vagy annak a működési mecha-
nizmusát.

Fokozottan � gyelni kell a használat közben 
a saját és mások testi épségére és vagyontár-
gyaira. 

A petárda (tartotton bármely pirotechni-
kai osztályba) vásárlása, birtoklása, tárolása 
és felhasználása is tilos. Azokkal szemben, 
akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy 
felhasználnak, szabálysértési eljárás indul, és 
150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújt-
hatók. 

A polgári célú pirotechnikai tevékenysé-
gekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormány-
rendelet december 28. és 31. között a II. pi-
rotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok 
mellett a közepes tűzijátékok megvásárlását, 
birtoklását, valamint december 31-én 18.00 
óra és január 1-jén 06.00 óra közötti felhasz-
nálását is megengedi nagykorú személyek ré-
szére.

Házi kedvenceiket (pl. kutya) megriaszt-
hatja az ünnep zaja, ezért nem árt, ha azok 
elkerített, zárt, hangszigetelt helyen vészelik 
át ezt az időszakot.

Kérem önöket, hogy a szabályok betartása 
mellett búcsúztassák a 2018-as évet, ne bal-
esettel, szabálysértési eljárással kezdődjön az 
újév!

Az állattartásra vonatkozó 
szabályokról

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságá-
val eljárni, az állat fajának, fajtájának és élet-
tani szükségleteinek megfelelő életfeltételek-
ről gondoskodni. Gondoskodni kell az állat 
igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább 
napi egyszeri ellenőrzéséről.

Az állattartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szak-
szerű gondozásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról. 

Még az ideiglenesen megkötve tartott vagy 
mozgásában egyéb módon korlátozott állat 
számára is biztosítania kell az állattartónak a 
zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás 
lehetőségét

Fontos, hogy tisztában legyen azzal, aki ál-
latot tart, hogy az állat által másnak okozott 
kárért felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy az ál-
lat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem 
terheli.  

Jegyzői tájékoztatások



A Manóvár Családi Bölcsődében az őszi 
időszak nem csupán a beszoktatásról szól, 
hiszen a felvétel bölcsődénkbe egész évben 
folyamatos, ahová az engedélyezett 7 főre je-
lenleg 9 kis bölcsődés van beíratva. Az őszi 
hónapok alatt sokat sétáltunk, melyek során 
rengeteg termést gyűjtöttünk össze. Ezeket 
gondosan külön is válogattuk, miközben 
megtapogattuk, ismerkedtünk küllemükkel, 
majd dalocskákat, versikéket tanultunk az év-
szakhoz kötve. 

Az ősz helyét nemrég a tél vette át, mely az 
ádventi várakozás örömteli időszakával indul 
kicsik és nagyok számára egyaránt. Szeret-
ném a kedves szülőknek megköszönni, hogy 
megtöltötték ádventi naptárunkat édességgel, 
így téve színesebbé az ide járó kisgyermekek 
várakozását. 

Az ünnep varázslatos hangulata ott van a 
zenékben, amiket hallgatunk, dalokban, me-
lyeket éneklünk és  a feldíszített csoportszo-
bánkban is. 

Karácsonyi ünnepélyünket 2018. decem-
ber 17-én tartjuk közös énekléssel és ajándék 
bontással, melyet itt szeretnék megköszönni 
Kunsziget Község Önkormányzatának. 

Végezetül áldott karácsonyt és békés, bol-
dog új esztendőt kívánok a Manóvár Családi 
Bölcsőde dolgozói nevében minden kedves 
kunszigeti családnak.

A szeptemberben indult nevelési évben 65 
kisgyermek jár a kunszigeti Tündérvár Óvo-
dába. 

Rácsodálkoztunk az ősz szépségeire, sok 
időt töltöttünk a szabadban, terményeket 
gyűjtöttünk és használtuk fel foglalkozásain-
kon.

A tél első napjaiban megérkezett a jóságos 
Mikulás az óvodába. Völgyi János segítségével 
minden kisgyermek kapott édességet, dicsérő 
és biztató szavakat.

Óvodásaink egy része szüleikkel és 
óvónénijükkel részt vettek a Federal Mogul 
által szervezett Mikulás futáson is. Derekasan 
helyt álltak a gyerekek, hiszen mindannyian 
teljesítették a 2000 méteres távot.

December elején kézműves karácsonyváró 
délelőttöt tartottunk az óvodában, amelyen 
szülők és gyerekek egyaránt készítettek aján-
déktárgyakat.

Betlehemes játékkal, karácsonyi dalokkal 
és versekkel köszöntjük az ünnepet december 
18-án, 19-én és 20-án 17 órától az óvodában.

Az óvoda dolgozói és az óvodás gyermekek 
kívánnak áldott ünnepet és boldog új évet.

A Manóvárban a világgal ismerkednek a kicsik

Idén a Manóvár Családi Bölcsőde szer-
vezésében három műsort láthattak az 
érdeklődők a Győri Vaskakas Bábszínház 
„Aprók Színháza” előadásában, mely mind-
egyike nagyon népszerű és sikeres volt a 
kisgyermekes családok körében. Köszönöm 
Kunsziget Község Önkormányzatának, hogy 

2018-ban is támogatta a legkisebb korosz-
tály művészeti foglalkozásokkal színesített 
programjait, hiszen az elmúlt két év tapasz-
talatai azt mutatják, hogy van igény az elő-
adásokra, ezért szeretettel várjuk továbbra 
is a kedves családokat a 2019-ben tervezett 
bemutatókra is.

Sportolás után a Mikulás is ellátogatott az óvodába

 A Tütü-tutu autó című előadásra is megtelt a kultúrház nagyterme.



Mikor az ember arra a peronra ér, ahonnét 
visszatekinthet élete nagy állomásaira, folyton 
az jár az eszében, ugyan mit adhat örökül az 
utána jövőknek? Életszerű, használható ta-
pasztalatot, bölcsességet, amit aztán megin-
gathatatlan kősziklaként továbbgörget vala-
ki…

Mikor óvodapedagógiánk határozott irány-
váltással - az óvodáskorú gyermek életkori 
sajátosságait maximálisan szem előtt tartva 
- mellőzte a direkt, didaktikus tanulási folya-
matok alkalmazását, úgy éreztem, megérkez-
tem, ez az én terepem. Játékba ágyazott tanu-
lás! Na, ez az igazi! Spontaneitás, életszerűség, 
tapasztalás, szerepjáték, kísérletek- megannyi 
lehetőség! A tudás megszerzésének számtalan 
módja van, s mi gyakran esünk abba a hibá-
ba, hogy kizárólag verbális fejtágító, informá-
ciósulykoló módszereket alkalmazunk. Az 
élet aztán számtalan esetben igazolja, ugyan 
mennyire tartósak, maradandóak az így szer-
zett ismeretek?

Az idei nevelési év őszi nyílt napján - bár 
szülői értekezleten is beszéltünk e témáról 
- bizonyítékot szerettünk volna szolgáltatni 
nagycsoportosaink „tanulási folyamatának” 
eredményességéről.

Szülők, kollégák, a gyermekek számára is 
igazolni, mekkora tapasztalat birtokában van-
nak- tán maguk sem gondolták, mennyi min-
dent „összehordunk”majd, nem is akármilyen 
minőségben!

Környezeti projektünket a „Mindennapi 
kenyerünk” témakörben terveztük meg. Két-
heti játékfolyam, mint egy nagy kalandsoro-
zat záró akkordja elevenedett meg a nyílt nap 
néhány órájában.

Már a tervezés során rend szerint keressük 
azokat az érzelmi szálakat, melyek köré fon-
hatjuk az eseményeket. Ezek a lakóhely em-
lékei, hagyományőrzés, a család szokásai, a 
zenei, irodalmi, képzőművészeti, építészeti al-
kotások stb. Miért is fontos ez a megközelítés? 
Mert a kisgyermek érzelmi élete, biztonsága, 
kötődése, motiválhatósága nyitja meg a befo-
gadás kapuját. 

Ha van impulzus, látvány, hang, illat, emlék 
stb., amihez ő maga is kötni képes az új tudást. 
A mama, anya, vagy óvó néni története az élet 
ízeiről, az első kenyérsütésről, a gyermekkor 
megannyi „kemencés” élményéről. Aztán jön 
a felfedezés- csoda egy kemence a plébánia 
udvarán, nyitott kéményes, húst is füstöltek 
rég benne! Az eszközök, szakajtók, péklapát. 
A magtár, a hombár: régi-új érdekes szavak.

Másnap aztán magvakat hoztak, én kő-

„…mint egy falat kenyér…”

mozsarat. Zúzzuk lisztté, szitáljuk át! Sorban 
álltak a „molnárságért”. Oldásként Hamupi-
pőke-játék. Keverjünk össze magvakat, az-
tán válogatós verseny. Igazi csapatjáték, fürge 
ujjak dolgoznak. Napokig kitart a buzgalom. 
Később igazi kísérlet. Mese az élesztőgombá-
ról, az életről magáról. Az élőknek tápanyag 
kell, nedvesség, megfelelő hőmérséklet. Az 
élesztő illata, állaga. Életre keltjük, � gyeljük, 
dagad-e, elfér-e?

- Nekünk nem kell élesztő, kovásszal sü-
tünk otthon kenyeret - mondja Lenke, s el is 
képedünk mindannyian a gyönyörű karéj lát-
tán, melyből mindannyian törünk egy falatot, 
s mely által kenyeres pajtásokká válunk! 

Másnap estefelé már Lenkééknél ülök, ta-
nulom a kovásszal dagasztás fortélyait. (Az-
óta is tökéletesítem ebbéli tudásomat otthon, 
nagy családi támogatással.) 

Újabb élmény: kovásszal életre kelteni a 
tésztát! Napokig táplálni, életben tartani egy 
élő organizmust! Élesztő nélkül! Felnőttként 
is átütő élmény! Közben megértjük a szóláso-
kat, közmondásokat: megette a kenyere javát, 
madárlátta kenyér, egy kenyéren élnek, maga 
kenyerét eszi… Ha paraszt nincs, kenyér 
sincs! Van-e falunkban, aki megműveli a föl-
det? Késő ősz van, kikelt-e a búza? 

Fürkész csoportunk felfedezte a szántóföl-
dön a jövő évi termés ígéretét. Közben vidám 
udvari játék zajlik, a rábaközi kenyérsütős is 
előkerül. 

Tízóraizás közben folyton felmerül a téma: 
milyen péksüteményt tesz anya otthon az asz-
talra reggelente? Mikor kelhetnek fel a pékek, 
hogy mire felébredünk, friss kenyér legyen 

előttünk? Ezernyi, újabbnál újabb kérdés. Meg 
kell néznünk a helyszínen! Irány Ásványráró, 
André nagypapájának péküzeme! A csodák 
műhelye, igazi pékvarázslóval! 

Mindent láttunk, amit ember láthat: az ösz-
szes munkafolyamatot, dagasztást, kelesztést, 
sütést, szállítást. Külön helyiségben, nagy ká-
dakban óriás kovász terpeszkedik. Micsoda 
látvány! S óriási büszkeség, mely eltölt min-
ket, ahogy hallgatjuk gyermekeinket. Zoli 
bácsi bármit kérdez, mindenre tudnak vála-
szolni. A pékmester pedig mesél, mesél óriási 
szenvedéllyel, mondja, szíve-lelke belesül a 
kenyérbe. 

Érezzük is, mert sorra kóstoljuk a � nomsá-
gokat. Gyúrjuk, formázzuk a tésztát, minden-
ki kovászos végül… Visszük haza a kovászt, 
nagy becsben tartva - másnap kenyérsütés az 
oviban, Lenkéék s Zoli papa kovászából! 

Korán kelünk, dagasztunk, � gyeljük, a 
konyhán sütik. Ebéd után ágyban fekszünk, 
mire kész a kenyér, illata átható, de jó is így 
pihenni! Letakarjuk, holnap jönnek a szülők, 
lesz kóstolgatás! Valóban, kóstolással zárult 
a vendégek látogatása, de előtte minden él-
ményt felidéztünk, amit átéltünk a két hét 
alatt. Mély, érzelem gazdag, tapasztalással, já-
tékkal teli időszak volt. 

A tavaszt nagy tervekkel várjuk. Ásványrá-
rói kirándulásunk alkalmával a Duna más ar-
cát pillantottuk meg, a gyermekek gondolatai 
zakatoltak a szép folyóág, a hallépcső, az or-
szághatárok találkozása láttán. Nagy projekt 
vár ránk, átéljük majd a szép idő beálltával.

Mert úgy kell nekünk az érzelmekkel át-
szőtt tapasztalás, mint egy falat kenyér…

A „Mindennapi kenyerünk” környezeti pro-
jekt keretében a kemencével, a kenyérkészítés-
sel és földműveléssel is megismerkedtek a kun-
szigeti óvoda nagycsoportosai.



A kunszigeti cégekben folyó munkákkal 
Csíbor Labor

2018. november 17-én és 18-án Csíbor La-
bor néven községünkbe, pontosabban a Duna 
partra, érkezett egy mozgó vízminőség-vizs-
gáló állomás. Ezen 2 napos interaktív, tanter-
men kívüli programon a gyerekek szakképzett 
vezetés mellett megismerhették a vízi élővilá-
got, ráadásul a vízben élő makroszkópikus ge-
rinctelenek segítségével a folyó vízminőségét 
is meghatározták.

A program elején a diákoknak saját ma-
guknak kellett begyűjteniük az élőlényeket 
a vízi üledékből egy kézi gyűjtőháló segít-
ségével, majd egy határozókulcs segítségé-
vel meghatározták azokat. Mindezek után a 
Labor felszereléséhez tartozó kamerákkal és 
monitorral nagy nagyításban is meg tudták 
szemlélni az általuk kifogott gerincteleneket. 
Megnézhették például, hogy hogyan mozog a 
bolharák vagy, hogy hogyan táplálkozik a szi-
takötő lárva.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Csíbor 
Labor munkatársainak és Kunsziget Község 
Önkormányzatának, hogy iskolánk is részt 
vehetett a programban. A tanulók nagyon él-
vezték a szabadtéri rendhagyó tanórát. Az ott 
megszerzett tudást pedig ezentúl bármikor fel 
tudják majd használni akár természetismeret, 
de akár biológia órákon is.

 B K E, 

Őszi sportnap
2018. november 13-án iskolánk tanítás nél-

küli munkanap keretében sportnapot szerve-
zett. Úticélként Győrt, azon belül pedig a Püs-
pökerdőt tűztük ki. Aznap az idő is nekünk 
kedvezett. Gyönyörű napsütéses őszi reggelre 
ébredtünk.

Sportnap lévén az alsó évfolyamosok hely-
közi busszal közelítették meg Győr belvárosát, 
onnan viszont gyalogosan tették meg az erdő-
ig tartó 3 kilométer hosszú távot. A felső év-
folyamosok Kunszigetről indulva kerékpárral 
jutottak el az Aranypartig, ami körülbelül 21 
kilométer hosszú túrát jelentett.

A cél elérése után rövid pihenő követke-
zett, majd indulhatott a délutánig tartó játék. 
A kisebbeknek sor-és váltóversenyek kerültek 
megrendezésre, még a nagyobbak röplabdá-
ban, fociban és lábtengóban mérhették össze 
tudásukat. Hazaindulás előtt ismét tartottunk 
egy rövidebb pihenőt, majd az alsósok felke-
rekedtek a rájuk váró gyalogtúrára a buszállo-
másig. Míg a felsősök ismét nyeregbe pattan-
tak és természetesen visszafelé is letekerték a 
21 kilométeres távot.

A sportnap vidám hangulatban telt el. A ta-
nulóknak nagyon tetszett, hogy nem az iskola 
falain belül kellett eltölteniük ezt a szombatot, 
hanem kint a természetben élvezhették az őszi 

napsütést és új élményekkel gazdagodhattak. 
(A szülők utólagos visszajelzése szerint egyik 
gyereket sem kellett este altatni.)

B K E, 

Irányított szakmaválasztás segítése a 
továbbtanuló diákok körében

November elején iskolánk rendkívüli szü-
lői értekezlet tartott, amelynek témája a kü-
szöbön álló pályaválasztás volt. Az eseményre 
nemcsak a 8. osztályos tanulók szülei, hanem 
maguk a diákok is meghívást kaptak, akik egy 
nagy, életre szóló döntés küszöbén állnak. Ta-
nulóink már több pályaorientációs rendezvé-
nyen és üzemlátogatáson is részt vettek, hogy 
a gyakorlatban ismerhessék meg a szakmákat, 
és a valóságban a munkahelyeket. Ennek foly-
tatásaként erre a szülői értekezletre meghív-
tuk Kunsziget két jelentős üzemének képvise-
lőjét is, hogy bemutassák vállalatukat, mint a 
tanulók lehetséges jövőbeli munkahelyét.  

A Federal Mogul K .-től Kenyeresné Vö-
rös Rita HR vezető, a Sick K .-től pedig Vidó 
Imre ügyvezető igazgató tartott rövid tájékoz-
tatást a cégüknél folyó munkáról, és munka-
erő piaci igényeikről. Ezt követően a szülők 
és a diákok tájékoztatást kaptak a rájuk váró 
felvételi eljárás rendjéről és azokról a legfon-
tosabb információkról, feladatokról, határ-
időkről, amikről tudniuk kell a pályaválasztás 
során.

Hetedik osztályosaink gondoskodnak 
téli vendégeinkről

Sok madárfaj tölti nálunk a telet, ilyenkor 
még jobban rászorulnak az emberi segítségre.

Tanulóink kézműves foglalkozás keretén 
belül madáretetőket készítettek. Fontos a ma-
darak védelme, a gondoskodást pedig meg-
hálálják a kis szárnyasok a tavaszi, nyári gyü-
mölcsösökben.

Télen sokkal nehezebb a megfelelő energia 

dús táplálékhoz jutás, ezért a szívesen eszik 
felállított etetőkben kínált magvakat. Diák-
jaink azt is tudják, hogy ha elkezdjük az ete-
tést, akkor nem szabad abbahagyni, mert az 
etetőkhöz szokott madaraknak nem kínálunk 
táplálékot, akkor könnyen elpusztulhatnak. 
Az etetés akár október végétől a tavasz végéig 
is eltarthat. Ha bővítenénk az etetők számát 
és helyét kis kedvenceink etetését, akkor már 
szeptember első harmadában is elkezdhetjük.

Mivel etessük madarainkat? Itt a válasz: 
napraforgó tányér, cirokmag, fenyőmag, kö-
les, lenmag, dió, szezámmag, alma, szőlő, 
körte, kökény, cinkegolyó, marhafaggyú, sót-
lan szalonna. Az etetők elkészítésében sok se-
gítséget kaptunk Kopacsek Antaltól, és felesé-
gétől, Kati nénitől. Köszönjük támogatásukat!

Tollaslabda iskolánkban
A 2018/2019-es tanév szeptemberétől In-

tézményünkben bevezetésre került a tollas-
labda sportág, heti egy alkalommal a testne-
velés órák terhére.

Az újonnan bevezetett sportággal az ötö-
dik évfolyamos diákok ismerkedhetnek meg 
idén, de terveink szerint a felmenő rendszer 
keretén belül jövőre már két osztály folytatja 
a játékot.

Kezdetben a játék szabályaival ismerked-
tünk, majd fokozatosan haladva a különböző 
ütésmódokkal, a különböző magasságból ér-
kező labda visszaütésével és a játékindításhoz 
nélkülözhetetlen szerva elsajátításával is.

Az edzések év eleje óta folyamatosan zaj-
lanak, külön hangsúlyt fektetve a labdás- és 
labda nélküli technikai elemekre, illetve a tak-
tikai gyakorlatokra. A tanév második felében 
szeretnénk diákolimpiai versenyeken is részt 
venni. Illetve fő célunk, hogy az év folyamán 
mi ma magunk is házigazdái legyünk egy 
ilyen szintű versenynek.

B-K E, 

Vidó Imre, a SICK K . ügyveuetője az iskolában.



ismerkedtek iskolánk végzős diákjai
A mesemondó Kungl testvérek

Novemberben számos tanulmányi ver-
senyen szerepeltek tanulóink. Többen jelen 
voltak a győrladaméri anyanyelvi 4 tanuló és 
a „Logikus matematikus” megmérettetésen, 
Kisbajcson 6 tanuló. A sikereink mégis Nyú-
lon születtek. A nyúli Pilinszky János Általá-
nos Iskola az idei tanévben 20. alkalommal 
rendezte meg a hagyományos Pilinszky-na-
pokat. Iskolánkat 16 tanuló képviselte a kü-
lönféle versenyszámokban. Kungl Mihály (1. 
osztály) mesemondásban különdíjas (felké-
szítő: Gyurkovits Péterné), míg testvére Kungl 
Anna (3. osztály) az I. helyen végzett (felké-
szítő: Varga Péterné). A rajz kategóriában 
Nagy Dorka II.,Tamás Anna I., Rózsa Szabina 
II., Antal Dóra III. helyet szerezték meg (fel-
készítő: Priskinné Tuller Marianna).

Büszkék vagyunk tanulóink eredményeire, 
sikereire! Köszönjük tanáraik felkészítő mun-
káját!

F L, 

Első helyen végeztek a „Klíma-
Sztárok”

A nagy érdeklődésre való tekintettel házi-
versenyen döntöttük el, kik képviselhetik is-
kolánkat Kisbajcson.

Tanulóink az Alsó-Szigetközi Általános 
Iskolák Környezet és Természetismereti ve-
télkedőjére kaptak meghívást. Ezt a versenyt 
a kisbajcsi iskola a Re� ex Környezetvédő 
egyesület szakmai támogatásával immáron 
negyedszer rendezte meg. Az idei vetélkedő 
anyaga a hulladék-témakörre koncentráló-
dott. A felhívás több diákunk érdeklődését is 
felkeltette, ezért többen is jelentkeztek rá. Is-
kolánként sajnos csak két csapat vehetett részt 
a vetélkedőn, ezért házi fordulón döntöttük el 
az utazók névsorát.

A vetélkedő két részből állt. Az első részben 
rejtvények, tesztek megoldása, míg a másik-
ban gyakorlati feladatok voltak.

Horváth Klára, Köböl Milán, Lukács Kata és 
Gessner Mandy alkotta „ÖKO-BAJNOKOK” 
csapatunk az 5. helyen végzett (felkészítő: 
Farkas Liza). A dobogó legfelső fokán pedig 
a „KLÍMA-SZTÁROK” állhattak, Tóth Dáni-
el, Lukács Máté, Szalai Adrián és Tamás Flóra 
képviseletében (felkészítő: Farkas Liza).

Tanulóink értékes könyvjutalmakkal, aján-
dékokkal és sok-sok új élménnyel gazdagodva 
tértek haza. Gratulálunk nekik az elért ered-
ményekhez!

„Határon innen, határon túl 
gyerekszemmel”

Karácsonyi ünnepkörhöz tartozó népszo-
kások felkutatása, gyűjtése Nyárádgálfalván 
és Kunszigeten.

Iskolánk a 2017/2018-as tanévben céljául 
tűzte ki, hogy a Nyárágáldfalvi testvérisko-

lánkkal közösen a gyermekek szempontjából 
felkutatjuk, összegyűjtjük a karácsonyi nép-
szokásokat. 

Tanulóink novemberben több előadást 
hallgathattak meg ebben a témában. Nagy 
segítségünkre volt Karácsonyi Lajosné és Né-
meth Lajosné, akik meséltek a gyerekeknek 
az elmúlt korok karácsonyáról. Mariska néni 
adventi mendikálós dalokkal is színesítette 
előadását, melyet a gyermekek lelkesen hall-

gattak. Marika nénivel Lucázós verset tanul-
tak a kicsik. Ezúton is köszönjük segítségüket, 
hogy ennyi élménnyel gazdagodhattak tanu-
lóinak, megismerkedhettek a régi kunszigeti 
hagyományokkal. Ehhez a programhoz kap-
csolódóan diákjaink decemberben a katolikus 
egyház karácsonyi szokásait dolgozhatják fel 
Winkler Zsolt atya segítségével.

 Ezekkel az előadásokkal is szeretnénk segí-
teni az ünnepi hangolódásra.

Büszkék vagyunk a versenyeken eredményesen szereplő diákjainkra.

A Klíma-sztárok csapata.



A kunszigeti iskola épületének története
Az alábbi írás részben Végh Ferenc Kunszi-

get története című munkája, részben a kunszi-
geti.hu Kunszigeti Általános Iskola történeté-
vel foglalkozó cikke alapján készült.

Hogy mikor keletkezett az első iskola 
Öttevény-Szigeten? Az ma már teljes bizo-
nyossággal aligha deríthető ki. 

A régi időkről keveset tudunk, bizonyo-
sat csak annyit, hogy az 1680-as években a 
szomszédos Öttevényről járt át heti egy alka-
lommal tanító, bizonyos Sira (Ziray?) Péter 
nevezetű. 1737-ben anyakönyvi bejegyzés 
tanúskodik Németh Ferenc iskolamesterről, 
feltehetően ekkor már iskola is volt. 1760-ban 
Paksi Márton György nevű iskolamesterünk 
énekeskönyvet írt Mindenszentek tiszteletére 
721 oldalon, amely ma a győri Xantus János 
Múzeumban található. Az 1800-as évek első 
feléből Kovács Ferenc és Láb János, az 1860-as 
évekből pedig Polgár Mihály és Oszoly Mihály 
neve maradt fenn. Ettől kezdve a tanítók név-
sora teljesnek mondható, forrásként egyházi 
sematiamusok, iskolaszéki jegyzőkönyvek és 
naplók állnak rendelkezésünkre.

A Kunszigeti Általános Iskola könyvtár-
szobájának falán három oszlopban szerepelt 
azoknak a listája, akik a kezdetektől a falu 
gyermekeit tanították 1976-ig. (A gyűjtés 
1998-ban készült - szerk.)

Az öttevény-szigeti tanítók névsorában az 
első név Polgár Mihályé, aki 1862 és 1866 kö-
zött tanított itt. A következő tanító, Koszoly 
Mihály neve után csak egy évszám - 1869 - ta-
lálható.

Miklósy Imre 1881-töl 1910-ig tanított 
Kunszigetben, miközben mellette több mint 
egy tucatnyian váltogatták egymást.

A századfordulón nagy „csatározások” foly-
tak a kunszigeti iskola fenntartásáról, illetve 
hová tartozásáról: hogy egyházi maradjon-e, 
vagy állami legyen-e? Ez ügyben még a saj-
tó nyilvánossága előtt is nagy viták folytak, s 
mint kiderült, egyszerre voltak anyagi okok a 
háttérben és az a tény, hogy személyes ellentét 
húzódott Miklósy Imre kántortanító és Bolla 
Móric plébános között. Utóbbi egy nyilvános 
vita során többek állítása szerint azt vágta a 
tanító fejéhez, hogy „a tanító a papnak szol-
gája.” A plébános ugyanakkor visszautasította 
egy későbbi levélben, hogy ezt mondta volna.

A korabeli írások szerint ekkor Kunszige-
ten két tanteremben működött a tanítás. 

Még Miklósy Imre kántortanítóskodása 
idején kerültek Kunszigetbe, és működtek itt 
rövidebb-hosszabb ideig: Rudics Teréz 1905 
és 1907 között, Tóth Rezsó 1908-tól 1922-
ig, Varga Ábelné pedig 1909-től 1922-ig. Az 
utóbbi kettő vehette át Miklósy Imrétől ké-
sőbb az iskola vezetését. 

Az újsághírekből kiderül, hogy nemcsak a 

kántortanító és a plébános nem tudott kijön-
ni egymással, hanem a gyermekek sem fértek 
már el egymás mellett a régi iskolában. A Győ-
ri Hírlap 1908. szeptember 1-jén rövid hírben 
számolt be arról, hogy „a Kunszigeti Állami 
Népiskola építésére a Tó-Sziget-Csilizközi já-
rás főszolgabírája ma adta ki az engedélyt. Az 
egyemeletes, impozáns és szép tervezésű isko-
la építését még a héten megkezdik.” Az állami 
elemi iskola építési költségeire 54 ezer korona 
kölcsönt vett fel Kunsziget.

Az 1908/09-es tanévtől kezdve az addig 
római katolikus felekezeti iskola állami isko-
laként működött tovább. Még ugyanebben az 
évben lerakták egy új, emeletes iskolaépület 
alapjait, amely az 1855-ben épült, 80 főt befo-
gadó egytantermes iskolát váltotta fel.

Kunszigeten megépült az emeletes iskola, 
ahogy arról a Győri Hírlap 1910. augusztus 
9-i száma beszámolt. Ember János kir. tanfe-
lügyelő, háromévi működéséről szóló jelenté-
sében ejtett szót az iskoláról. „Új állami iskola 
nyílt Kunszigeten és Győrságon, mely iskolák 
szervezési munkálatai korábbi keletűek. Új ál-
lami iskolai épület létesült Bőnyrétalapon két 
tanteremmel, két tanítói lakással, Kunszigeten 
három tanteremmel és három tanítói lakással.”

A Dunántúli Hírlap 1910. szeptember 6-i 
száma az első oldalon adott hírt „Kunsziget 
ünnepéről”. 

„Hármas ünnepet ült vasárnap Kunsziget 
község. Az új plébános, Horváth Gábor, volt 
győr-káptalandombi lelkész tartotta ünnepé-
lyes székfoglalóját. Az új állami elemi iskolát 
ünnepélyesen megáldották. És az önkéntes tűz-
oltó egylet 25 éves fönnállása emlékére zászlót 
szenteltek. (…) Délelőtt folyt le az új állami ele-
mi iskola megáldása. Az ünnepélyes szertartást 
Varga Pál esperes végezte, egyben a hívekhez 

szívre ható oktató beszédet intézve. Az új isko-
la mintaszerű, mely díszére válik a községnek. 
(…)

Az ünnep egyes aktusai között a kunszigeti 
tűzoltóbanda játszott.

Az emlékezetes napot a nagyvendéglőben jói 
sikerült mulatság fejezte be.”

A régi öregek emlékezetében összefonódott 
az iskola építésével Miklósy alakja, akit „ál-
dott emlékű oskolamester”-nek emlegettek. 
Sírfelirata a kunszigeti temetőben úgyszintén 
megbecsülésről árulkodik: „Magasztos pályá-
ján 38 évig működött, melyből a községben 30 
évet töltött.” 1910-ben hunyt el, nem sokkal az 
általa megálmodott iskola elkészülte után.

Tóth Rezső és Varga Ábelné 1922-ig taní-
tottak itt. Akik őket követték: Perczel Tivadar 
1928-tól 1949-ig, Perczel Tivadarné 1935-től 
1947-ig tanított Kunszigeten.  Perczel Tivadar 
tanító urat nagyon bosszanthatták a hosszabb 
időn át mulasztók, mert róluk kimutatásokat 
készített, és azokat következetesen megküldte 
a kunszigeti képviselőtestületnek.

Akik még a kunszigeti iskolában tanítottak 
- a teljesség igénye nélkül -: Rudolf Gyuláné 
1945-től 1968-ig, Józsa János 1948-tól 1953-
ig, Both Erzsébet 1949-től 1955-ig, Suha Jenő 
igazgató 1949-től 1964-ig, Mohos Aranka 
1956-tól 1968-ig, Arbeiter Mária 1956-tól 
1966-ig, Suha Jenőné 1957-től 1968-ig, Hor-
váth Klára 1959-től 1961-ig, Szálai András 
1961-től 1976-ig, Dubi István 1963-tól 1976-
ig, Fűzfa Ottó igazgató 1964-től 1976-ig, Cső-
re Gáborné 1967-től, Németh Istvánné sz. 
Holczer Klára 1968-tól tanított Kunszigeten. 

- 1976-ban vitték át a felső tagozatosokat 
Kunszigetből az Öttevényi Általános Iskolába. 
Itt csak az alsó tagozatosok maradtak. 1990-
ben kerültek vissza a felsősök, és azóta ismét 



A kunszigeti iskola épületének története
nyolcosztályos a Kunszigeti Általános Iskola. 
A közben eltelt tanévek alatt tulajdonképpen 
itt egymást váltották a pedagógusok. Közü-
lük az egyetlen állandó kunszigeti pedagógus 
Csőre Gáborné volt – mondta Németh István-
né, aki Végh Ferenc helytörténeti írása készí-
tésekor, 1998-ban igazgatója volt a kunszigeti 
iskolának.

A felső tagozatosok „visszahozatala” után 
készített cikkből (melynek szerzője Végh Fe-
renc volt) kiderül néhány további érdekesség 
a kunszigeti iskola épületéről. Cikkünk végén 
ezt az írást közöljük le:

„A kunszigetiek megengedhették maguk-
nak - erről az újságok is beszámoltak -, hogy 
1910-ben emeletes, tornaszobás, három tan-
termes, három tanítói lakást is magába fogla-
ló iskolát építtessenek, amely akkor Győr vár-
megye legmodernebb tanodájának számított.

Most (1992 – szerk.) ismét iskolabővítésbe 
kezdtek, és tornacsarnokot építenek. Az is-
kolabővítést Tilai Lajos, Kunsziget első, sza-
badon választott polgármester így indokolta 
meg:

- A községünk megtartóereje azon múlik, 
hogy az itt született gyermekek itt is nőjenek 
fel. Ehhez elsősorban saját iskola kell. Mert 
ahonnan a legfogékonyabb korukban másho-
vá járnak a tanulók, onnan hamarább elsza-
kadnak a gyökerek. A körzetesítéskor a felső 
tagozatosaink átkerültek Öttevényre, a mi 
iskolánk pedig részben üres maradt.  1978-
ban előbb egy, aztán két óvodacsoportot he-
lyeztünk el az üres tantermekben. Az óvodára 
igény volt. Korábban ugyanis nem volt igazi 
óvodája - legfeljebb nyári „gyermekmegőr-
zője” - községünknek.  Még 1990-ben dön-
töttünk: visszahozzuk a felsősöket. A száznál 
több tanulónknak és a tizenegy pedagógus-
nak azonban megnőtt a helyigénye. Akkor 
azonban csak belső átalakításokkal tudtuk 
megnövelni a helyeket.

A tények ismertetését Burányi Erzsébet 
jegyzőnő folytatta:

- Azóta elkészült az új beruházási progra-
munk. Ehhez négy millió forintnyi állami tá-
mogatást kaptunk, amit önerőből és községi 
összefogásból kell kiegészítenünk kilenc és 
fel millió - plusz ÁFA - értékre. Ebből kell a 
tetőszerkezetet cserélnünk, miközben 210 
négyzetméternyi hasznos teret nyerünk. Azt 
követően egy húszmillió értékű tornacsarno-
kot építtetünk.

Megtörtént a licit - veszi vissza a szót a pol-
gármester. - Egy győri vállalat épít ki a tető-
térben egy-egy számítástechnikai és rajtech-
nikai, valamint egy általános tantermet, oda 
kerül fel a nyelvi labor és az iskolai könyvtár 
is. Utána a jelenlegihez hasonló, kissé magasí-
tott tetőt kap az iskola.

- De essék szó a leendő tornacsarnokról is. 
Számtalan variáció felvetése után - amelybe 

például a leendő orvoslakás helyének és az 
egyházi ingatlannak az érintetlenül hagyása 
is belefért -, úgy döntöttünk, hogy az iskolá-
val átellenben, a Fő utca túloldalán, a tűzol-
tószertártól a buszmegálló irányába épüljön 
fel a 35x24 méteres alapú tornacsarnokunk. 
Amint befejeződik az iskolarekonstrukció 
- erre augusztus végén sor kerül a szerződés 
értelmében -, a képviselőtestület új pályázatot 
ír ki a tornacsarnok megépítésére.

A húszmilliós értéket úgy gondoltuk meg-
valósítani, hogy a községi adót közmunkával 
megválthatja a lakosság, és ez az iskolare-
konstrukcióra is vonatkozik. A többit vala-
hogy összehozzuk... - zárta ismertetését a pol-
gármester.

Ezután Stankovics Antal iskolaigazgató is 
megszólalt: - Az építkezés előbbi megkezd-
hetősége érdekében az 1991-92-es tanévet 
három héttel korábban befejezzük. Ezért nem 
tartottunk tavaszi szünetet, és nem vettük ki 
a tíznapos egyéb lehetőséget sem. 1992. má-
jus 22-én zárul a tanítás, 24-én lesz az évzáró, 
és az azt követő napon már dolgozhatnak is a 
szakmunkások. 

- Mennyien kezdenek szeptemberben a 
megnövelt térfogatú iskolában?

- Az 1992-93-as új tanévben - a tizenegy el-
sősünkkel együtt - százhét gyermeket fogunk 
tanítani. A tantestület létszáma marad, ősztől 
is tizenegy pedagógus fog tanítani Kunszige-
ten.

Végül Lendvai Ivánné vezető óvónő is nyi-
latkozott:

- Az óvodánk marad az 1978-ban kialakí-
tott helyén. A jelenlegi negyvenhét kicsit hár-
man neveljük a szülőhely és a természet sze-
retetére. Az óvodánk fenntartása évente közel 
kétmillió forintba kerül, ennek egytizedét 
fedezi csak az állam. A különbözet a közsé-
get terheli.  Kunsziget 350 házának 1992-ben 
1125 lakosa volt. Nekik kell - állami segítség-
gel - fenntartani az óvodát és az iskolát, vala-
mint a fejlesztések költségek zömét is a kun-
szigetieknek kell előteremteniük.

1992 nyarán szorgos munka folyt Kunszi-
geten. Bár a már 82 esztendős iskolaépült kül-
leme alig változott, befogadóképessége mégis 
alaposan megnőtt - zárul Végh Ferenc anyaga. 

2014-ben megépült az új óvoda épülete, az 
iskola épülete így „visszakapta” a két földszinti 
termet. Idén pedig az energetikai korszerűsí-
téssel új fejezet kezdődött az iskola épületének 
történetében.



A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
Éveknek” Országos Szövetség megyei szerve-
zetéhez tartozó nyugdíjas klubok mesenap-
jának szervezője a kunszigeti Szigetgyöngye 
nyugdíjas klub. A XIII. mesemondó versenyt 
a házigazdák nevében Szalai Béláné klubveze-
tő nyitotta meg, aki elmondta, hogy idén van 
Mátyás király születésének 575. évfordulója, 
ezért ajánlották a versenyzőknek a Mátyás 
meséket. A véletlenek egybeesése, hogy Kun-
sziget településről az  első írásos emlék is 575 
éves. A mesék fontosságára nagyon sok ren-
dezvényen felhívják a szülők � gyelmét, hiszen 
a mesélés segíti a kisgyermekek érzelemgaz-
dagságát, a tanulságok levonásából  helyes 
utat találnak az életben is. Kányádi Sándor 
erdélyi költő álmodta meg „Elek apó kútját”, 
melyből egy Sopronban is van. Kívánsága pe-
dig az volt, hogy a mesék is úgy csordogálja-
nak, mint az ivó-kútból a tisztavíz. 

A versenyre 7 településről (Győr-Bácsa, 
Mosonmagyaróvár, Táp, Nagycenk, Kunszi-
get , Nyúl, Mosonszentmiklós) érkeztek me-
semondók, összesen 13-an. Most csak nagy-
mamák jöttek el, a nagyapókat még bátorítani 
kell, hogy a jövő évi versenyre felkészüljenek. 
A versenyzőket Forrás Ferencné szólította 
színpadra és kezdetét vette a képzeletbeli uta-
zás. A legtöbb fellépő választása az „igazságos 
mesék”-re esett, Mátyás király történeteiről 

szóltak, de az állat- és pajzánmesék is nagy 
sikert arattak. A produkciókat � gyelő zsűri-
tagok: Balázs Lívia, Pingiczer Csabáné és Ko-
vács Edit. Helyezések: I.hely: Kóczián Jánosné 
(Nyúl), Visi Nándorné (Kunsziget), Nátz Irén 
és Ötvös Dánielné (Mosonszentmiklós). II. 
helyezettek: Nagyné Nagy Mária és Eszter-
gomi Józsefné (Nyúl), Müller Lászlóné (Mo-
sonszentmiklós). III.helyezés:Huber Erzsébet 
(Mosonmagyaróvár-Margarét-klub), Vida 
Vendelné (Győr-Bácsa), Hardi Pálné és Buj-
dosó Ferencné (Nyúl). A zsűri különdíjában 
részesült: Braunstein Ferencné (Nagycenk) és 
Takács Tiborné (Táp). A mesemondók elő-
adását Balázs Lívia néprajzkutató, a zsűri el-
nöke értékelte. Remek produkciók hangoztak 
el, árnyalati különbségek döntöttek a helyezé-

Benedek Elek nagy mesemondóra emlékez-
ve mindig szeptember hónapban rendezik meg 
a nyugdíjasok megyei mesemondóversenyét.

Mesedélelőtt Kunszigeten
sek között. Nagyszerű volt a meseválasztás, él-
vezetes az előadás, tiszteletet érdemelnek, akik 
idős korban kiállnak társaik elé, és újra előva-
rázsolják a gyermekvilágot. Balázs Lívia egy 
saját gyűjtésű Szent Antal anekdota elmondá-
sával köszönte meg a mesemondók produkci-
óit, és bebizonyította, hogy nem csak zsűrizni, 
hanem előadni is tud. Kovács Edit zsűritag a 
megyei klubszövetség képviseletében első al-
kalommal vett rész a mesedélelőttön, elvará-
zsolta a sok színes előadásmód, a mesék ezer-
színű világa, ahol az intelem szerint „óvatosan 
járj itt, mert az álmaimon lépdelsz.”. A zárszó-
ban Szalai Béláné klubvezető már a jövő évi 
irodalmi évfordulókból említett néhányát, 
hogy kellő idő legyen a felkészülésre. 

A mesemondó verseny résztvevői.

Húsz év sikerei a polgárőrség jubileumán
Decemberben díszközgyűléssel ünnepelte 

fennállásának 20. évfordulóját Kunsziget Köz-
ség Polgárőrsége.

Az ünnepségen Németh Csaba elnök be-
számolt az elmúlt 20 év eredményeiről, és az 
elmúlt évben végzett munkáról. 2018-ban a 
járőrszolgálat és a rendezvények, sportesemé-
nyek biztosításán túl képzéseken is részt vett 
az egyesület.

Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke köszöntő-
jében az összefogást emelte ki, amely lehetővé 
tette a kunszigeti egyesület sikeres működé-
sét. Nagy Miklós, a Győri Rendőrkapitányság 
vezetőhelyettese pedig arra mutatott rá, hogy 
a polgárőrség munkájában minden korosztály 
részt vesz, a � ataloktól az idősekig.

Az Országos Polgárőr Szövetség két kun-
szigeti polgárőrt tüntetett ki, Rebenek Árpád 
a Polgárőr Érdemkereszt arany, Biró András 
pedig ezüst fokozatát kapta. A megyei szövet-

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
Kunsziget Község Polgárőrsége részére 120 
ezer forint támogatást nyújtott a labdarúgó 
mérkőzések megrendezésében nyújtott 
munkájáért. Az egyesület a támogatást a 
mérkőzések megrendezése érdekében a 
polgárőrség működésére fordította.

ség oklevéllel ismerte el Gintli Kira i ú pol-
gárőr, valamint Csapó Márk, Farkas Tamás, 
Novits Zsolt, Roll Dávid, Roll István, Strobli 
Vilmos, Szabó Bence és Tilai Péter polgárőrök 
munkáját. Lendvai Ivánné polgármester Szent 
László emlékplakettet kapott, Németh Csaba 
pedig az OPSZ elismerését vehette át. 



Fontos, hogy felismerjük, amit az életben 
elértünk, azt egyrészt magunknak, másrészt 
szüleinknek, nagyszüleinknek is köszönhet-
jük. Ki ne emlékezne jó szívvel dédnagyszülei 
történeteire, nagyanyja � nom főztjére? Ők 
szüleinkkel együtt mindig mellettünk álltak 
és állnak, ha támogatásra, jó szóra van szük-
ségünk.

Munkánkat az elődök eredményeire építve 
végezzük. A mi életünk értékesebbé válik az-
zal, ha az idő előrehaladtával saját utódaink-
nak értékesebb világot, példát tudunk átadni. 
Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta 
mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. 
Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. So-
kat segítenek nekünk tapasztalataik átadásá-
val, véleményük, bölcsességük megosztásával. 
A jeles alkalom mindenesetre kiváló alkalom 
arra, hogy a régen halogatott dolgokat megte-
gyük szeretteinkért.

Az ünnepi köszöntőt Lendvai Ivánné pol-
gármester asszony mondta el. Beszédében a 
polgármester asszony kiemelte az idősek nap-
jának fontosságát, az egymással való újbóli 
találkozást. 

A szeretet és az öröm, amely áthatotta az 
ünnepséget, ez egyszerre tette széppé és emlé-
kezetessé az idei idősek napját, amelyet ünne-
peltek és ünneplők egyaránt nagy izgalommal 
vártak már.

Az ünnepi beszédet követően kezdődött az 

óvodások, iskolás gyermekek szép, szívet me-
lengető műsora. 

A csillogó gyerekszemek derűt, örömteli, 
lelkes, boldog pillanatokat sugároztak az idő-
södő szívek felé, ahogy verseikkel és énekük-
kel a színpadra léptek.

A rendezvényen Csikó Teodóra és Takács 
Zoltán, a Győri Nemzeti Színház művészei 
szórakoztatták a vendégeket. Az egybegyűltek 
együtt énekeltek a művészekkel, akik rögtön 

Idősek napja verssel, nótaszóval
A hagyományokat követve a képviselő-tes-

tület is megrendezte az idősek napját, ezúttal 
október 14-én, vasárnap.

vidám hangulatot teremtettek, már az érkezé-
sükkel. 

A dalok között számos operettrészlet mel-
lett helyet kaptak az elmúlt évtizedek magyar 
slágerei is.

Elhangzott többek között a „Gyere, csókolj 
meg tubicám”, a Bob hercegből a „London-
ban, hej”, Szécsi Pál hatalmas slágere, a „Csak 
egy tánc volt”, a „Csacsacsa” a Hotel Menthol 
musicalből, a Bodrogi-Voight-páros által is-
mertté vált „Jamaicai trombitás”, vagy éppen 
egy tangó egy egyveleg.

Az előadás közben Csikó Teodóra (szop-
rán) és Takács Zoltán (tenor) többször is át-
öltöztek, hogy a dalok stílusához megfelelő 
ruhákban adták elő repertoárjukat. Műsoruk 
és előadásuk rendkívül színvonalasra sikerült. 
A két szimpatikus, kedves, közvetlen ember, 
akiket személyükben megismerhettünk, ma-
radandó emlékeket hagytak.

A műsor befejezésekor minden kedves 
időst fehér asztalhoz invitált a polgármester 
asszony a helyi óvoda éttermébe.

Kívánom, hogy valamennyien járuljunk 
hozzá a nemzedékek közötti, illetve a csa-
ládon belüli emberi harmónia, oda� gyelés, 
közösségi gondolkodás és összetartozás meg-
teremtéséhez. Őszinte szeretettel és tisztelettel 
kívánom, hogy derűsen és jó egészségben, a 
család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés 
éveit községünk minden idősödő lakója!

Az nyugdíjasok nevében szeretném meg-
köszönni a polgármester asszonynak, s mind-
azoknak, akik ezt a felejthetetlen szép ünnep-
napot megszervezték, lebonyolították örömet 
szerezve falunk nyugdíjasainak.

Csikó Teodóra a közönséget is megénekeltette.

Az iskolások műsora. 



2018. július 22-én, vasárnap délután 3 óra-
kor a Kertes utca 1. szám alatti kertben Jursics 
Andrásné, Annuska néni és családja meghí-
vására, régi idők kézi aratásának lehettünk 

2018. szeptember 16-án immár hetedik 
alkalommal keltek útra, és zarándokoltak el 
a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kul-
turális Egyesület tagjai és a kunszigeti hívek a 
máriakálnoki Sarlós Boldogasszony Kápolna 
búcsúünnepére. 

A búcsúi szentmisét dr. Kökény László es-
peres celebrálta és gyémántmisés áldásban ré-
szesítette a híveket. 

Falunkból mintegy ötvenen vettünk részt 
az ünnepen, mely mindannyiunknak nagy 
lelki élményt adott. 

 A régi idők aratásának lehettünk részesei a 
nyáron.

Nosztalgiaaratás volt Kunszigeten

részesei. A nagypapák kaszával, a nagyma-
mák sarlóval a kezükben kezdték a munkát. 
A kaszások után mentek a kötélterítők, majd 
a marokszedők. Szépen gyűltek a kévék, ami-
ket kepébe raktak, � gyelve a szélirányra. A 
kepében lévő kévék száma árpa esetében 14, 
búza esetében 18 volt. A legfelső kévét pap-
nak hívták, mivel azt mindig a falu plébánosa 

kapta. A mai � atalok számára már elképzelhe-
tetlen, hogy ez milyen kemény � zikai igény-
bevétel volt. A Jursics család házi disznótoros 
� nomságokkal és igazi nyújtott rétesekkel 
bőségesen gondoskodott az energia pótlás-
ról. Érdekes volt, picit visszalátni a múltba. 
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget és a 
szervezést a Jursics családnak.

Ötven kunszigeti zarándokolt el a máriakálnoki búcsúra
Gyémántmisés áldásban részesültek azok a 

kunszigeti zarándokok, akik szeptemberben 
elzarándokoltak a máriakálnoki búcsúra.



Október 6-án rendezte meg egyesületünk 
a VII. Országos Kismotorfecskendő Szerelési 
Bajnokság 8., egyben zárófordulóját. 

A versenyünket megtisztelte jelenlétével 
Dobson Tibor dandártábornok a Magyar 
Tűzoltó Szövetség elnöke, és Kelemen Zsolt a 
szövetség alelnöke is. 

Húsz csapat vett részt a megmérettetésen, 
köztük voltak akik Felvidékről, mások pedig 
Magyarország távoli részéről érkeztek. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóskáról, 
a Hajdú-Bihar megyei Püspökladányból is 
elutaztak Kunszigetre versenyzők, csak hogy 
részt tudjanak venni az országos verseny záró 
fordulóján. Győr-Moson-Sopron megyét 
nemcsak Kunsziget képviselte, a versenyen 
jelen voltak a rábapordányi önkéntes tűzoltók 
is. 

A verseny nagyon jó hangulatban telt, mi-
vel az évek folyamán már megismertük egy-
mást. Nem csupán versenytársakként, hanem 
mint barátok is szívesen jöttek a kunszigeti 
versenyre a csapatok.

A kunszigeti lányok (Láng Angyalai) lel-
kesen készültek a versenyre, mivel ebben az 
évben több helyszínen is részt vettek az ország 
különböző pontjain megrendezett futamo-
kon. A kunszigeti csapat  nagy eséllyel indult 
az országos bajnoki címért, mivel korábban 
már öt első helyezést szereztek ebben az év-
ben. 

Ismét országos versenynek adott helyett 
Kunsziget. A Láng Angyalai országos bajnokok 
lettek.

Mozgalmas hónapok állnak a tűzoltóink mögött

A Láng Angyalai indultak modern, és Női 
retró kategóriában is. Női retró kategóriában 
első helyezést értek el, ezzel megszerezve a 6. 
első helyet, így országos összetettben is első 
helyen végeztek. Modern kategóriában 6. he-
lyezést értek el, ezzel országos összetettben az 
5. helyen végeztek, pár hivatásos csapatot is 

maguk mögé utasítva. Gratulálunk a lányok-
nak, és köszönjük kitartó munkájukat, továb-
bi sok sikert kívánva nekik. Valamint szeret-
nénk megköszönni polgármester asszonynak 
Lendvai Ivánnénak a sok segítséget és támo-
gatást, hogy ezt a versenyt már 3. alkalommal 
meg tudtuk rendezni. 

Az Egyesületünk az idei mozgalmas évben 
sok fordulóponton van túl köztük az önállóan 
beavatkozó egyesületté válást amit az augusz-
tusi esőzések következtében többször kérte 
segítségünket az irányító központ. 

2018. október 31-e ugyancsak nagy ese-
mény volt az életünkben, hiszen vásároltunk 
egy korszerűbb gépjárműfecskendőt egy 
1222-es Mercedest, az önkormányzat, vala-
mint a Sick k ., és Federal-Mogul támogatá-
sával, amit ezúton is szeretnénk megköszön-
ni. Ezen gépjárművel a beavatkozások sokkal 
hatékonyabban végezhetők el, és így a lakos-
ság biztonsága nagyban növekedhet. 

A fecskendő honosítása, és forgalomba he-
lyezése december hónapban valósulhat meg.

A 2018-as pályázataink is sikeresek vol-
tak, mivel az Országos Katasztrófavédelmi 
főigazgatóság által kiírt pályázaton sikerült 
nyernünk 1.028.023 Ft támogatást ami ter-
mészetbeni juttatásként kerül hozzánk olyan 
felszerelések amik segítik a beavatkozásokat. 

A mentőcsoportos pályázaton is sikerült 
nyernünk egy egykezes láncfűrészt, és egy 
kézi rádiót amivel tudjuk tartani a kapcsolatot 
a hivatásos egységekkel.

A kunszigeti Láng Angyalai csapat, a felkészítőik, valamint középen Nemes István, a verseny főrendezője.

Egy Mercedes típusú gépjárműfecskendőt vásárolt idén az egyesület.



Településünkön jó lehetőégek vannak a 
labdarúgásra: élőfüves labdarúgó pálya, vi-
lágítással rendelkező műfüves pálya, illet-
ve sportöltöző épület áll rendelkezésünkre, 
azonban ezen létesítmények állaga az évek-
évtizedek alatt oly mértékben gyengült, hogy 
szükségessé vált a felújításuk. Az élőfüves 
sportpálya több, mint 40 éves, szeretnénk 
felújítani (fűcsere, öntözőrendszer), a sport-
öltöző külső hőszigetelését és belső felújítását 
szeretnénk megvalósítani, míg a 13 éves mű-
füves pályánkon a füvet szeretnénk lecserélni 
TAO-s támogatásból.

A mostani fejlesztés nem előzmény nélkü-
li egyébként. A pályánk karbantartására az 
elmúlt szezonokban nyertünk fűnyíró trak-
tort, fűkaszákat. A fűnyesedék elhelyezését is 
a TAO-ból vásárolt komposztálóban oldjuk 
meg. A nézők kényelmét a most épült mobil 
lelátó is biztosítja. Ezen kívül 2013/2014-es 
előminősítéses TAO pályázatnak köszönhe-
tően megújultak az élőfüves nagypályán a 
kispadok, illetve a műfüves pályát sikerült 4 
méter magasan körbe hálózni.

A 2019 tavaszán megvalósuló fejlesztés be-
kerülési költsége közel 75 millió forint, amely-
ből 52 millió forint a TAO-támogatás, a fenn-
maradó 23 millió forintot Kunsziget Község 
Önkormányzata költségvetéséből biztosítja.

A felújítás idején terveink szerint a lab-
darúgó csapataink az öttevényi sportpályát 
használják majd, itt rendezzük majd meg a 
hazai mérkőzéseinket.

Műfüves pálya
Ez a pálya még az úgynevezett első gene-

rációs műfüves pályák közül való (2006-ban 
épült MLSZ támogatásból), a talaja már meg-
lehetősen elhasznált, és a fű hosszúsága sem 
megfelelő: hiába töltjük fel granulátummal, 
kemény, ezáltal sérülésveszélyes marad. Ez a 
kemény talaj a sportolók – különösen a gyer-
mekek – ízületeire, gerincére is negatív hatás-
sal van. A palánk több helyen sérült, törött.

A projekt keretében a meglévő a meglévő 
műfüves burkolat bontásra kerül, majd – az 
alépítmény javítást követően – vízáteresz-
tő, emelt minőségű 60 milliméteres műfű 
burkolat telepítését végezzük el. A műfü-
vet kvarchomokkal és színezett – zöld – 
gumigranulátummal töltjük fel, amit beseprés 
követ. Ezt követné az új palánkok felszerelése. 

Sportöltöző felújítása
A 2000-ben társadalmi munkában épült 

sportöltöző ugyan átesett már azóta felújítá-
son, de az idő és a használat nyomai látsza-
nak rajta: a vizesblokkok és zuhanytereken 

a csempék elavultak a szaniterek kopottak, 
töröttek, a beltéri ajtók rossz állapotban van-
nak. Az épületen külső szigetelés nincs. Jelen 
projekt keretében a sportöltöző teljes felújítá-
sát szeretnénk megvalósítani (átépítést nem 
tartalmaz a projekt, csak felújítást), melynek 
keretében az épület külső és a födém hőszige-
telése valósul meg. Ezen kívül a zuhanytere-
ket felújítjuk, a vizesblokkokat és szanitereket 
lecseréljük, az egyes helyiségekre új csempe-
burkolat kerül. A rossz állapotban lévő beltéri 
ajtók szintén cserére kerülnek, illetve fűtés-
korszerűsítés keretében kazán- és radiátorcse-
re valósul meg. A villamosenergia-termelést 
és a használati melegvíz előállítást napelemes 
rendszer kiépítésével szeretnénk megvalósíta-
ni. A projekt végén az épület új belső festést 
is kap.

Nagypálya felújítása
A régi „ősgyepes’’ élőfüves nagypályát sze-

retnénk felújítani teljes fűburkolat cserével, 
mellyel egyidőben automata öntözőrendszer 
kiépítését is meg szeretnénk valósítani. 

Ennek keretében először gyepfelszedő gép-
pel felszedjük a régi gyepet. Ezt követi a pá-
lya gréderezése, a lejtések optimalizálásával., 
majd az öntözőrendszer kiépítése. A rendszer 
35 db, Rainbird típusú szórófejből áll, amihez 
18 zónás vezérlőegység társul. Az öntözőrend-
szer kivitelezését követően a terület rendezése 
egyengetése történik meg, majd alaptrágyázás 
végül pedig új gyepszőnyeg kerül lefektetésre. 

A projekt megvalósítását a 2018/19-es lab-
darúgó szezonban tervezzük megvalósítani, 
2019. június végéig.

Ezen beruházások nagyban hozzájárulnak 
a labdarúgásunk tömegbázisának szélesítésé-
hez is. Sportpályánk állapotának fenntartásá-
hoz olyan további eszközök, gépek beszerzését 
tervezzük, amivel a karbantartás hatékonyan 
megvalósítható.

Fontos szempontunk, hogy az adótámo-
gatásból bevont források pótlólagos forrást 
jelentsenek – tehát nem a meglévő források 
kiváltását - a labdarúgásnak. Ezen cél is tel-
jesül, hisz a község önkormányzata továbbra 
is támogatja a sportfejlesztési programunk 
megvalósítását: egyrészt az önerő biztosításá-
val, másrészt pótlólagos éves támogatásokkal. 
Így sikerült jelentősen a tárgyi eszközállomá-
nyunkat bővíteni, sportfelszereléseket besze-
rezni és olyan szakembergárdát meg� zetni 
(edzők), akik nem csak a felnőtt csapattal, ha-
nem az utánpótlás neveléssel is foglalkoznak.

Számos iskolás és óvodás korú gyermeket 
tudtunk bevonni az elmúlt évben a labdarú-
gásba. Az iskolai tornaórák keretében tartott 
labdarúgó foglalkozások nyomán a labdarú-
gás nagyobb szerepet kapott az iskolai testne-
velés órákon is. 

Célunk az, hogy ne csak az igazolt amatőr 
sportolók, hanem a lakosság minél nagyobb 
része találjon rá a sportra, mint a szabadidő 
eltöltésének egyik leghasznosabb módjára.

A 2019 tavaszára tervezett felújítás a sport-
öltözőt, a füves és a műfüves pályát is érinti 
majd. A fejlesztés miatt a labdarúgó csapatok 
„albérletben” játsszák majd hazai meccseiket.

75 milliós beruházásból újul meg a sportpálya



Teke: szerencsével a 
dobogó is meglehet

Foci: ősszel későn jöttek a győzelmek

November elején ismét elindult a kunszi-
geti amatőr tekebajnokság. Maga a bajnokság 
zsinórban a 14. alkalommal indult el, de előz-
ményei már a nyolcvanas években is voltak, 
akkor még a termelőszövetkezet házibajnok-
ságaként.

Idén 15 csapat vesz részt a küzdelemben. A 
kunszigeti csapatok mellett most is indult egy 
dunaszegi csapat, és velünk van a legidősebb 
társaság, a győri Fakó is. Örömteli tény, hogy 
két új csapat is indult a falubajnokság küzdel-
meiben, az egyikben, a Maholka Punki csapa-
tában teljesen újonc tekések szerepelnek.

A jó hangulatú, és nem ritkán szoros mér-
kőzések hétfőtől szombatig zajlanak 18 és 20 
órai kezdettel. 

A téli szünet előtt a Lokomotiv vezeti a baj-
nokságot a TKTK, a Fakó és az Öreggolyók 
csapatai előtt.

A bajnokság december 15-től szünetel, de 
január 7-től folytatódnak a küzdelmek a teké-
zőben.

A Kunsziget Sporthorgász Egyesület kellemes ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kíván 
minden horgásztársnak, támogatóinak és a falu lakosságának a 2019. évre. 

Megyei II. osztályú csapatunk a 11., a � atal-
jaink a 14. helyről várja a tavaszi folytatást.

Megyei II. o.
Az őszi szezon rajtja nem sikerül rosszul: 

az első két forduló után négy pontja volt a 
csapatunknak, és legfeljebb azon bosszankod-
hattunk csak, hogy a hazai, Tét elleni meccs az 
utolsó pillanatokig kiélezett volt, és végül nem 
sikerül nyerni. Aztán nagyon hosszú nyeret-
lenségi sorozat következett. A meccsek között 
volt, ami kiélezett volt, és volt ami sajnos sima 
kunszigeti vereséggel ért véget. A második 
győzelemig a 12. fordulóig kellet várni, ame-
lyet aztán két további nyert meccs követett. Az 
utolsó fordulóban aztán ismét kikaptunk.

Ami tény, hogy a kunszigeti csapat markán-
san épít a saját nevelésű, kunszigeti vagy a fa-
luhoz ezer szállal kötődő játékosokra. Bízunk 
abban, hogy a csapat számára a tavaszi szezon 
több győzelmet hoz majd. A hazai mérkőzé-
seket egyébként a tervek szerint Öttevényen 
játssza majd a csapat a kunszigeti sportpálya 
felújítása miatt.

Eredmények: 
Kunsziget - Tét 1-1; Kajárpéc - Kunsziget 

0-2; Dunaszeg - Kunsziget 5-2; Kunsziget - 
Börcs 3-3; Rábapatona - Kunsziget 2-0; Kun-
sziget - Győrújfalu 1-4; Győrújbarát - Kunszi-
get 3-2; Kunsziget - Nagyszentjános 1-1; Abda 
- Kunsziget 2-0; Kunsziget - Koroncó 3-6; 
DAC-UP - Kunsziget 10-2; Kunsziget - Enese 
6-2; Győrzámoly - Kunsziget 1-3; Kunsziget - 

Győrasszonyfa 10-0; Bőny - Kunsziget 8-3.
Az őszi gólkirályi címen Molnár Attila és 

Nagy Levente osztozik (9-9 gól), harmadik 
legeredményesebb játékosunk 7 góllal Volner 
Gábor.

U19-es csapat
A � atalok három győzelemmel és egy dön-

tetlennel, vagyis 10 ponttal a 14. helyen zárták 
az őszt. Hazai pályán csak Börcsöt sikerült le-
győzni a 4. fordulóban, a másik két győzelmét 
Kajárpécen és Rábapatonán aratta a csapat. 
A 6. forduló óta sajnos csak egy olyan meccs 
volt, amikor nem kapott ki az együttesünk: 
Enese ellen játszottunk 3-3-as döntetlent.

Csapatunk a mezőny egyik leg� atalabb át-
lagéletkorú csapata. Játékosaink folyamatosan 
fejlődnek az edzéseken és a mérkőzéseket, re-
méljük, tavasszal az őszinél több sikerben lesz 
részük.

Eredmények:
Kunsziget - Tét 1-2; Kajárpéc - Kunsziget 

0-6; Dunaszeg - Kunsziget 5-1; Kunsziget - 
Börcs 3-2; Rábapatona - Kunsziget 3-7; Kun-
sziget - Győrújfalu 0-7; Győrújbarát - Kun-
sziget 11-0; Kunsziget - Nagyszentjános 1-10; 
Abda - Kunsziget 8-0; Kunsziget - Koroncó 
1-10; DAC-UP - Kunsziget 6-1; Kunsziget - 
Enese 3-3; Győrzámoly - Kunsziget 7-1; Kun-
sziget - Győrasszonyfa 0-1; Bőny - Kunsziget 
11-0.

Az U19-es meccseken legtöbbször Szalai 
Henrik volt eredményes (5 gól), Mészáros 
Áron 4, Csala Dávid és Mezei Milán 3 alka-
lommal talált az ellenfelek kapujába. 

Területi bajnokságban szereplő csapatunk a 
középmezőny elején áll az őszi mérkőzéseket 
követően.

Az első két mérkőzését megnyerte a csa-
patunk. Hazai pályán Ásványrárót győztük 
le, majd Mosonszolnokon sikerült nyerni. 
Utóbbi győzelem azért is nagy dolog, mert 
korábban még soha nem sikerült a kunszigeti 
tekéseknek nyerni Mosonszolnokon.

Két mérkőzés volt még az őszi szezonban, 
amelyet megnyert a kunszigeti tekecsapat, 
mindkettő idegenbeli siker volt: Máriakálno-
kon és Győrladaméron is győzni tudtunk.

Eredmények:
Kunsziget - Ásványráró 7-1

Mosonszolnok - Kunsziget 2-6
Gyóró - Kunsziget 6-2

Kunsziget - Károlyháza 2-6
Tatabánya - Kunsziget 7-1

Dunamenti MGSZ (Máriakálnok) - Kun-
sziget 2-6

Győrladamér - Kunsziget 3-5
Kunsziget - Bősárkány 3-5.

Csapatunk a középmezőny elején áll a ta-
bellán. Kis szerencsével tavasszal akár a dobo-
gót is elcsípheti a kunszigeti együttes.

15 csapat 
a falubajnokságban



Tisztelt kunszigetiek!

Szeretettel várjuk Önöket a 
januárban újra nyitó Bözsi bolt-
ban.

Bizalmukkal megtisztelnek 
bennünket, hogy továbbra is a 
Bözsi boltot választják.

A nyitásról hamarosan tájé-
koztatjuk Önöket.

K  M

Mindenkinek békés, boldog 
karácsonyt, és eredményekben gazdag 

új évet kívánunk!

1990. április 1-je – könnyekkel telik meg 
a szemem mikor papírra vetem a dátumot, 
mert kis túlzással ugyan, de kijelenthetem: 
ezen a napon született meg a harmadik gyer-
mekem. A Bözsi boltja. Mindenki Bözsi bolt-
ja. Kellemes tavaszi nap volt, és valóban olyan 
mint egy születés, hiszen most, közel harminc 
év távlatából is minden egyes percét, pillana-
tát fel tudom idézni. Az izgatottságomat, az 
első vásárlókat, a kedves, biztató szavakat, sőt, 
a ma már szinte retrónak számító portékákat. 

Akár egy időutazás, tele sok-sok szívme-
lengető, olykor kevésbé kedves emlékkel, ne-
vetéssel és fáradhatatlan munkával, odaadás-
sal, teljesítéssel.

Csak én búcsúzom...

Talán most a kedves Olvasó is fel tud idézni 
egy a bolttal, vagy velem, a Bözsivel kapcsola-
tos emléket. Legalábbis ebben reménykedem, 
mert én szeretettel gondolok mindenkire. Kü-
lönösen azokra, akik mindig velem voltak, a 
„lányaimra”, akik az Önök kéréseit teljesítet-
ték, nap, mint nap.

Hálás vagyok, hogy a vendégeim, kun-
szigeti törzsvásárlóim segítségével munka-
adó lehettem, és hálás vagyok azért is, hogy 
megtiszteltek bizalmukkal 28 éven keresztül. 
Egyúttal ez a pillanat a számvetésé is, így akit 
megbántottam – sok esetben biztosan tudto-
mon kívül – annak elnézését kérem e sorok 
között.

Nem tagadom, nehéz volt meghozni a dön-
tést, de úgy érzem mindennek eljön az ideje, 

így 2018 végével átadom a stafétát, és elköszö-
nök a bolttól, hiszen szeretnék más elfoglalt-
ságaimra, a munkámra, és ami a legfontosabb, 
a családomra fókuszálni. 

A bolttól azonban csak én búcsúzom, hi-
szen már bizonyára tudják, új vezetők viszik 
tovább az üzletet, szakértelemmel, szeretettel 
és rengeteg új tervvel. Kollégáimmal decem-
ber 31-éig állunk rendelkezésükre, 2019 ja-
nuárjától pedig az új csapat várja vendégeit 
szeretettel. Munkájukhoz ezúton kívánok sok 
sikert, 

Önöktől pedig azt kérem: szeressék tovább-
ra is a Bözsi boltot, maradjanak akár törzs-
vásárlók, vagy legyenek újonnan betérők, a 
rohanó hétköznapokban, vagy akár a hétvé-
géken.





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. Vasár-
nap 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, kedden 8:30-tól 11:30-ig, szerdán 12:30-
tól 16:00-ig, csütörtökön 8:30-tól 11:30-ig, pénteken 
10:00-tól 13:00-ig. Tel.: (30) 278-9221. Ápoló Né-
methné Frank Tímea, tel.: (20) 428-6103.

Gyógyszertár
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től 11 órá-

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

Védőnői szolgálat
Rammné Domján Katalin védőnő. Csecsemő ta-

nácsadás hétfőn 8-10, kedden 8-11 óráig. Várandós és 
nővédelmi tanácsadás szerdán és pénteken 8-9 óráig. 
Tel.: (20) 441-1353.

Családgondozás
Molnár Veronika fogadási ideje csütörtök 9-11 

óráig. Tel.: (20) 574-2283.

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és mun-

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

SZENT LŐRINC RK. TEMPLOM
Pető�  tér
Szentmisék általános rendje december 31-ig: 

szombaton 18 órakor. 
www.kunsziget.plebania.hu

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 10-

16, szombat 12:30-16 óráig (október 22. óta a téli 
nyitvatartás szerint, utolsó nyitvatartási nap: decem-
ber 15.).

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága feleségem és édes-
anyánk, rokonunk, 

Babos Józsefné
temetésén részt vettek és gyászunkban 
osztoztak. Külön köszönetet mondunk dr. 
Póda István háziorvosnak a lelkiismeretes 
munkájáért és Winkler Zsolt atyának a 
szép búcsúztatásért.

G 

„Elmúlt, mint száz másik pillanat, mégis 
múlthatatlan, mert szívek őrzik, s nem sza-
vak”. (E. Hemingway)
Köszönjük a Kunszigeti Általános Iskola 
50 éve végzett osztályának, hogy megem-
lékezett egykori tanáráról. 

D 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk,

Fehér Lajosné
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték, és mély gyászunk-
ban osztoztak. Köszönjük Börzseiné 
Major Emőke és Biró Andrásné odaadó, 
áldozatos munkáját. 
Külön köszönetet mondunk egykori 
osztálytársaknak, akik 50 éves osztályta-
lálkozójuk alkalmából róla is megemlé-
keztek.

G 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szerettünk,

Nagy István Györgyné
felpéci lakos

temetésén részt vettek és gyászunkban 
osztoztak. Külön köszönetet mondunk 
Lendvai Ivánné polgármesternek, az ön-
kormányzati hivatal dolgozóinak és dr. 
Póda István háziorvosnak a segítő támo-
gatásért.

G 

Köszönetünket fejezzük az Öttevényi Ál-
talános Iskola 1987-ben végzett tanulói-
nak, akik osztálytalálkozójuk alkalmából 
kis� am, testvérünk,

Virág Zoltán
sírjánál az emlékezés virágait elhelyezték.

É  

Születés:
Orosz Hanna Andrea

2018.08.18.
anyja neve: Orbán Andrea

Kungl János
2018.09.17.

anyja neve: Kovács Anita

Szalai Áron
2018.09.18.

anyja neve: Farkas Réka

Oessi Mohamed Mátyás
2018.11.01.

anyja neve: Móricz Rita

Lakatos Emma
2018.11.14.

anyja neve: Varga Mónika

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés:

Pálff y Renáta – Patócs Zoltán
2018.08.18.

Gősi Ildikó – Horváth Lajos Béla
2018.08.25.

Jursics Andrea – Gombás Béla
2018.09.01.

Haláleset:

Lép Lajosné sz. Borsodi Vilma
2018.08.22.

Gondár Alajos
2018.08.25.

Fehér Lajosné sz. Stoller Lujza
2018.09.07.

Giczi Sándorné sz. Tilai Aranka
2018.10.09.

Venesz Imréné 
sz. Marton Magdolna

2018.11.02.

Nagy István Györgyné 
sz. Bozzay Irén

2018.11.19.

Urbán János
2018.11.20.

Nagy Mária
2018.11.30.

Lőrincz Károly
2018.11.30.





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 és Jagadics Ármin.
Készült a PAS Reklám K . nyomdájában 

450 példányban. 


