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XXXIII. évfolyam 3-4. szám 2021. december 21.

Harmincéves az 
erdélyi kapcsolat

Rég látott sokadalom a szüreti napon

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Több százan vettek részt az október 

elején rendezett szüreti napi rendezvé-
nyen, amelyben megidéztük az évtize-
des hagyományokat is a színes progra-
mok között.

Október 2-án tartalmas délutánt és 
estét töltött együtt sok-sok kunszigeti és 
falunkba látogató ember, aki részt vett a 
Szent Mihály-nap - szüreti nap Kunszi-
geten című rendezvényen. 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A Kunsziget és Nyárádgálfalva kö-

zött 1990 óta van folyamatos, élő testvér-
települési kapcsolat. Tavaly ünnepeltük 
volna a kapcsolat 30 éves évfordulóját, 
azonban a vírushelyzet miatt erre csak 
idén nyáron kerülhetett sor.

Közmeghallgatás 
volt novemberben
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Önkormányzatunk novemberben 

közmeghallgatáson számolt be az el-
múlt időszakban végzett tevékenységé-
ről.

November 18-án tartott közmeghall-
gatást Kunsziget Község Önkormányza-
ta. 

Az elmúlt évek, évtizedek komplex 
településfejlesztésének eredményeként 
az elmúlt 3 évben a lakosság létszáma je-
lentősen nőtt, 2021. október 31-én 1340 fő 
rendelkezett lakcímmel Kunszigeten. 

Munkánkat 2020 márciusa óta megha-
tározza a koronavírus elleni védekezés. 
Biztosítani kellett a település működését, 
ugyanakkor a tervezett fejlesztések meg-
valósítását is. Az új helyzet új kihívások 
elé állította önkormányzatunkat, ugyan-
akkor a falu fejlesztése sem állhatott le a 
járvány miatt. Ezekről a munkákról is szó 
esett a beszámolóban.

Legyen boldog ünnepünk!Legyen boldog ünnepünk!

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Karácsonyra készülünk, amely az emberi-
ség egyik legszebb, legbensőségesebb ünnepe. 
Ilyenkor találkozik a szeretet, a hit és a jövőbe 
vetett remény. Felidézzük a csodát, amelyet 
áthat a gyermek-, ifjú- és felnőttévek karácso-
nya. 

Miben rejlik a karácsony csodája? Az egy-
másra fi gyelésben, a kölcsönös segítségadás-

ban, az idő és a szeretet ajándékozásában. Ez 
a legnagyobb értékünk: szórhatjuk két kézzel, 
bőségesen visszakapjuk azt. 

Ilyen egyszerű lenne? Igen, hisz ez a ka-
rácsony csodája: az újjászületés a szeretet 
csodájában. Kívánom önöknek, hogy nagyon 
boldog, békés, szeretetteljes legyen a karácso-
nyuk! Legyenek egészségesek céljaik megva-
lósítására, szeretteik körében az áldott új esz-
tendőben!

Sólyom száll a két fi ú között. Fotó: Jagadics Ármin.

Kenyérszegés a haranglábnál. Balra Lendvai 
Ivánné kunszigeti, jobbra Karácsony Károly 

nyárádgálfalvi polgármester. Fotó: B. N.
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A Kunszigeti Hírmondó előző száma-
iban beszámoltunk többek között az új 
bölcsőde építéséről, az ipari park fejlesz-
téséről, az ipari út építéséről és a több-
funkciós iskolaudvar kialakításáról.

A különleges jogrend a polgármester 
számára felhatalmazást adott, ám ezeket 
a döntéseket minden esetben alapos mér-
legelés előzte meg. Veszélyhelyzet ideje 
alatt külön köszönöm Csapó Gábor képvi-
selő egészségügy terén végzett munkáját. 
Köszönöm a képviselő-testület tagjainak, 
Banga Richárdnak, Farkas Ferencnének, 
Tóth Róbertnek, Szalay Győzőnek, Csapó 
Gábornak, Kopacsek Antalnénak konst-
ruktív együttműködését a kommuniká-
ció, a beszerzés, az ellátó rendszerek mű-
ködtetése terén.

Kiemelkedő volt a közrend közbiz-
tonság érdekében, az egészségügyi alap-
ellátásban, gyógyszerellátásban, élelmi-
szerellátásban, házi segítségnyújtásban 
a település üzemeltetésben, oktatásban 
végzett munka.

2020 második félévében 9, 2021-ben 
37 polgármesteri határozat született be-
ruházási, hatósági, szociális, valamint 
civil szervezetek támogatásával kapcso-
latos témában - a képviselő-testület ha-
táskörében eljárva.

Köszönöm Kunsziget község lakossá-
gának összefogását, a közösség védelmé-
ben felvállalt felelős, fegyelmezett maga-
tartását.

Újabb kihívás előtt állunk. Átalakul-
tak mindennapjaink. Együtt kell élnünk 
a „veszélyhelyzettel” a koronavírus jár-
vány okozta nehézségek mellett újra kell, 
kellett indítanunk a település életét, újra 
kell szerezni mindennapjainkat. Ehhez 
szükséges a közösségi összefogás, a tu-
datosság, következetesség, takarékos, 
átgondolt gazdálkodás. Kívánok ehhez 
jó egészséget, erőt, kitartást és sikereket!

Költségvetés
Ahogy a korábbi években, úgy 2021-

ben is az iparűzési adó adta önkormány-
zatunk legfőbb adóbevételét (szeptember 

30-ig 238 millió forintot). A nagyüzemek 
- Federal Mogul Hungary Kft., Sick Kft., 
Zöld Mező Mgtsz., Geskor Kft. - 222 mil-
lió forint iparűzési adót fi zettek be az 
önkormányzatnak a fenti időpontig, a 
fennmaradó 16 millió forintot egyéni vál-
lalkozók, társaságok fi zették. Tény az is, 
hogy az iparűzési adóból 77 millió forin-
tot az önkormányzat szolidaritási hozzá-
járulás címén az államnak fi zet be.

Beruházások
Megépült az új bölcsőde épülete 257 

millió forintos támogatásból, az intéz-
mény Tündérkert Bölcsőde néven 2021-
ben kezdte meg a működését. 230 millió 
forintos támogatásból megvalósult az 
ipari parkok, iparterületek fejlesztése, 11 
millió forinttal támogatták a közösségi 
funkciókat ellátó kültéri pálya kialakí-
tását az iskola udvarán. Közel 3 millió 
forintos támogatásból orvosi eszközöket 
szereztünk be, 4 milliós támogatással 
pedig közösségi teret alakítottunk ki a 
helyi és a nemzeti identitástudat erősí-
tésére. Elkészült a Szent Antal-kápolna 
környékének zarándok pihenőhellyé 
alakítása közel 15 millió forintos támo-
gatás segítségével, valamint a Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok pályázatán 
800 ezer forintot nyertünk a közbizton-
ság erősítésére - a forrásból a térfi gyelő 
kamerarendszert bővítettük. A fenti be-
ruházásokhoz jelentős önkormányzati 
önrészt biztosítottunk.

Folyamatban lévő beruházásaink 
nagy részéről olvashattak lapunk előző 
számaiban: tornaterem építése a Tündér-
vár Óvodában, Őseink Pajtájában címmel 
közösségi tér kialakítása, nemzeti érté-
keink és hagyományaink őrzése címén 
könyv és fi lm készítése, csapadékvíz 
elvezetése. 1,8 milliárd forintos beruhá-
zásból tervezzük a Kunsziget és térsége 

szennyvíztisztító telep korszerűsítését. 
Pályázati támogatást nyertünk a József 
Attila utca Fő utca és Dózsa utca közötti 
szakaszának felújítására.

Folyamatban lévő pályázati kérelme-
ink a Bolgányi-hídhoz vezető út felújítá-
sát, az óvoda és bölcsőde bővítését, ener-
getikai fejlesztését, valamint turisztikai 
központ kialakítását célozzák.

Munkahelyek
A SICK Kft. és a Federal Mogul Hun-

gary Kft. szándéka alapján az önkor-
mányzat több szántót belterületbe vont, 
azokat a vételi szándék szerint megosz-
totta. A rendelkezésre álló terület, lehe-
tőséget ad további fejlesztésre. Ahogy 
lapunkban beszámoltunk már róla, Ma-
gyarország Kormánya 2020-ban 1,6 mil-
liárd forinttal támogatta a SICK fejleszté-
sét, amely 300 új munkahelyet teremt. A 
beruházás augusztusban megkezdődött. 
Kunszigeten munkahelyek száma 2022-
re várhatóan meghaladja a 2000 főt. 

Terveink 2022-re
Terveink között szerepel a munka-

helyteremtés, iparterület biztosítása, 
turisztikai célú fejlesztések (közöségi 
tér-bemutató terem, szállás kialakítása), 
energetikai fejlesztések mellett az álla-
mi közút felújítása, a  Győr-Kunsziget 
kapcsolat megteremtése, külterületi utak 
felújítása, építése,  járdák felújítása, te-
metői melletti út kialakítása, a Kunsziget 
– Győr (Pinnyéd) lassúforgalmi út máso-
dik ütemének előkészítése és a pályázat 
benyújtása, a templom belső felújítása, a 
római őrtorony turisztikai hasznosítása, 
edzőterem építése, környezetvédelem, 
szén-monoxid kibocsátás csökkentése, 
építési telkek biztosítása.  Célunk az in-
tézmények működtetése, az épületek ál-
lagának megóvása, a szolgáltatások ma-
gas színvonalú biztosítása.

Közmeghallgatáson számolt be munkájáról a képviselő-testület
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Alaposan megváltozott az életünk. 
Évekkel ezelőtt természetes volt, hogy a ren-
dezvénynaptárunk tele volt programokkal. 

2020 elején még rengetegen voltak kí-
váncsiak dr. Fűzfa Balázsra, megtelt a 
kultúrház a Dunaszegi Színjátszókör előa-
dására, megújult vezetőséggel elkezdte az 
éves munkáját a nyugdíjas klub, fesztiválra 
készültünk, zajlott a helyi tekebajnokság... 
Aztán jött a vírus.

Az oltások megjelenésével a korábbi éle-
tünk lassacskán tér csak vissza a korábbi 
medrébe, de a hagyományos rendezvényekre 
várnunk kell még. Az a néhány program, 
amit idén május és november között meg 
tudtunk tartani, rengeteg érdeklődőt von-
zott. Nem is álmodtunk annyi résztvevőről, 
mint ahányan a májusi gyermeknapi játékra 
kíváncsiak voltak. Évek óta nem volt olyan 
sikeres szüreti napi programunk, mint idén. 
És nagyon jó, hogy folytatódhatott a nyug-
díjas mesemondó verseny, ismét elindult a 
helyi tekebajnokság, járhatunk misére, ün-
nepélyre, focimeccsre. 

Mert a közösségekre minden korábbinál 
nagyobb szükségünk van. Most derült ki 
igazán, hogy mennyire hiányzunk egymás-
nak.

A program megrendezését önkor-
mányzatunk a Magyar Falu Program 
„Helyi rendezvények támogatása” ki-
írásra benyújtott sikeres pályázata tette 
lehetővé. 

A programok között volt zenei, kép-
zőművészeti, gasztronómiai és gyermek-
program is.

 „Kunsziget egykor, ma és a jövőben - 
Ősz a faluban” címmel pályázatot írtunk 
ki, amelyre irodalmi, képzőművészeti al-
kotásokat és fotókat vártunk.

A hagyományos Kamramustra nevű 
rendezvény egyszerre verseny és be-
mutató: lekvárokat, savanyúságokat, 
szörpöket és egy „eltett fi nomságokat” 
lehetett kóstolni, a kedvencekre pedig 
szavazni. Idén először - szakmai zsűri se-
gítségével - megválasztottuk Kunsziget 
legjobb pálinkáját is. 

Szombaton 14 órától Mile-Tóth Judit, 
valamint Rollné Börzsei Hajnalka és az Él-
ményfestők munkáit tekinthették meg az 
érdeklődők a kultúrház nagytermében, 
míg a „Kunsziget egykor, ma és a jövő-
ben - Ősz a faluban”című pályázatra ér-
kezett pályaműveket a könyvtárban állí-
tottuk ki.

A játszótéren az állatmentéssel fog-
lalkozó Ponty Beatrix tartott bemutatót, 

amely nagyon sok fi atalt vonzott. A ki-
csiknek utána is érdemes volt a faluköz-
pontban maradni, ugyanis a Virgoncko-
dó játszópark játékaival lehetett játszani. 
Nagy élmény volt számukra az is, hogy 
a falugazdálkodás és a Zöld Mező Mező-
gazdasági Szövetkezet néhány munkagé-
pét is megnézhették közelről.

A versenyek eredményhirdetésére a 
Kossuth téren felállított sátorban került 
sor. 

A díjak átadását zenei programok 
követték. A kunszigeti tagokkal is ren-
delkező Dunaszegi Színjátszókör zenés 
darabokból adott elő dalokat, valamint 
népszerű slágereket - a musicaltől az ope-
rettig. Ezután az ugyancsak kunszigeti 
kötődéssel is rendelkező Többgeneráció 
Zenekar adott nagy sikerű koncertet.

A hagyományoknak megfelelően 
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének képviselői meggyújtották 
a Szent Mihály-napi tüzet, majd utcabál 
kezdődött, amelyhez a zenét Csányi Pat-
rik és Nagy Gábor biztosította.

A rendezvény biztonságát Kunsziget 
Község Polgárőrsége óvta, a szervezési 
feladatokban az önkormányzati hivatal 
munkatársai, a Kunszigeti Faluszépítő 
Egyesület és a kunszigeti fi atalok is tevé-
kenyen részt vettek. 

Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat eredményéről
- LENDVAI IVÁNNÉ - - LENDVAI IVÁNNÉ - 

Kunsziget Község Önkormányzata is-
mét (1990 óta folyamatosan) meghirdette 
a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösz-
töndíj pályázatot a felsőfokú intézmé-
nyekben tanuló hallgatók részére.

Célunk ezúttal is az esélyteremtés, a 
szociálisan hátrányos helyzetű fi atalok 
felsőoktatási intézmények nappali tago-
zatán történő továbbtanulásának elősegí-
tése volt.

A határidőig 8 „A” típusú pályázat ér-
kezett. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy minden pályázó, aki határidőben 
beadta pályázatát, támogatásban része-
sül. Tavaly 5 hallgatót támogatott önkor-
mányzatunk, fejenként havi 4000 forint 
összegben. Idén a testület ezt az összeget 
10 000 forintra emelte, ezzel támogatva 
a felsőoktatási intézmények nappali ta-
gozatán tanuló hallgatók továbbtanulási 
lehetőségét, személyes képességeik fej-
lesztését, a diploma megszerzését.

Ezúton is felhívjuk a pályázók fi gyel-
mét, hogy önkormányzatunk a támoga-
tás átutalását csak azon hallgatók részére 
tudja teljesíteni a támogatáskezelő felé, 
akik hallgatói jogviszonyukat minden 
félév kezdetén igazolták önkormány-
zatunk felé. Kérem a hallgatói jogvi-
szony-igazolást az igazgatas@kunsziget.
hu e-mail címre 2022. január 15-ig be-
nyújtani szíveskedjenek!

Tanulmányaikhoz sok sikert kívá-
nunk!

Rég látott sokadalom a szüreti napon

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Hiányzunk egymásnak

Programajánló
December 24., péntek

14:00 Betlehemi pásztorjáték a templomban
December 25., szombat

11:00 Karácsonyi szentmise a templomban
December 26., vasárnap 

8:00 Szentmise a szent család: Jézus, Mária és Jó-
zsef ünnepe alkalmából a templomban

Január 1., szombat
0:30 Hagyományos újévköszöntő a Kossuth téren
18:00 Újévi szentmise a templomban

Január 7., péntek
17:00 Megemlékezés a koszorúzás a temetőben az 
urivi áttörés áldozatainak kopjafájánál
18:00 Szentmise a doni katasztrófa áldozataiért a 
templomban

Színpadon a Többgeneráció Zenekar. Fotó: B. N.
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Kunsziget és a Marosvásárhely melletti Nyárádgálfalva 
között 1990-ben kezdődött el a kapcsolat egy erdélyi gyermek-
csoport fogadásával. Azóta minden évben látogatják egymást a 
családok: hol a gálfalviak jönnek Kunszigetre, hol a kunszige-
tiek Erdélybe. 

A kapcsolat azonban túlmutat a kölcsönös látogatásokon. 
A két település iskolája között is szoros a kapcsolat, emellett 
számos közös projektet is megvalósított már a két önkormány-
zat. Ennek ékes példája a községek húsvéti hagyományainak 
feldolgozása, vagy a kunszigeti Szent Antal kápolna melletti 
harangláb, amelynek a hivatalos átadása idén nyáron történt.

2020-ban a vírushelyzet miatt sajnos elmaradt a hivatalos 
látogatás a két falu között, így nem kerülhetett sor a kapcsolat 
harmincadik évfordulójának megünneplésére sem. 

Egy évvel később, vagyis 2021 augusztusában végre folyta-
tódhatott a testvértelepülési látogatások sora. Erdélyi barátaink 
látogatásának kiemelkedő mozzanata volt az augusztus 20-i 
ünnepi szentmise, amelynek kivételesen nem a templom, ha-
nem a Szent Antal kápolna volt a helyszíne. Itt szegte meg a két 
település kenyerét a két település polgármestere, Lendvai Ivánné 
és Karácsony Károly. Szent István ünnepén megemlékeztünk a 
testvértelepülési kapcsolatról, az első látogatás megszervezői-
ről: Náznán Ildikóról és Szalai Béláné Tusiról, valamint minda-
zokról, akik az elmúlt harminc évben sokat tettek a kapcsola-
tért.

Közülünk többen minden alkalommal ott voltak. Van a cso-
portban olyan fő is, aki eddig mind a tízszer gyalog jött! Ez haj-
nal fél 3-as indulást jelent és 28 kilométer gyaloglást, ez nagy-
jából 40 ezer lépés.

Nagyon örültünk, hogy idén több új zarándok vágott neki 
ennek a lélekemelő útnak és bíztatnánk mindenkit, aki egy kis 
elszántságot érez magában jövőre tartson velünk.

Az ünnep szeptember 8-hoz Szűz Mária születésnapjához 

Szentmisével, ünnepi megemlékezéssel, katonai tiszteletadással és 
koszorúzással emlékeztünk a két világháború áldozataira október végén. 

Fotó: Angyal Mónika

Harmincéves az erdélyi kapcsolat

Máriakálnoki búcsúi zarándoklat
- ANGYAL MÓNIKA - - ANGYAL MÓNIKA - 
Idén már tizedik alkalommal zarándokolt kis csapatunk 

Máriakálnokba a Szűzanyához.

kötődik és általában az utána következő vasárnapon van a 
szentmise.

Idén az Eucharisztikus Kongresszus miatt korábban tartot-
ták.

Gyönyörű szép, napsütéses időben a kápolna melletti ol-
tárnál hallgathattuk a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium 
igazgatójának, Zsódi Viktor atyának a szavait.

Megtudtuk, hogy az iskola diákjai hozzánk hasonlóképpen 
rendszeresen zarándokolnak gyalog és kerékpárral is Mária-
kálnokba.

Reméljük még mi is sokszor ott lehetünk a Szűzanya ünne-
pén és együtt énekelhetjük, „Kálnoki Mária nézzen le ránk!”.

Hulladékgyűjtés
A GYHG arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy no-

vember 2-tól március 28-ig a korábbi sötétedés miatt korábban 
nyit (és korábban is zár) az öttevényi hulladékudvar. A téli idő-
szakban keddenként 10 órától 16 óráig, szombatonként 12.30-
tól 16 óráig tart nyitva a hulladékudvar.

Az Ifjúság utcai gyűjtőponton ősztől az üvegek és a használt 
olaj mellett használtruhát is el lehet helyezni.

A sárga fedelű kukák legközelebbi ürítési napja várhatóan 
január 10. lesz.
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Kedves Testvérek! Közös gondolkodásra hív bennünket 
Egyházunk! Vegyenek részt önök is ebben a munkában! 

2021 decembere egyházközségünkben a vélemények össze-
gyűjtésének és az együtt gondolkodásnak az ideje. Erre a célra 
kérdőívet készítettünk, melyet templomainkban és honlapun-
kon teszünk elérhetővé, és arra kérjük önöket, hogy szánjanak 
a kitöltésére kellő időt, mert véleményük fontos a számunkra!

A kitöltött kérdőívet legkönnyebben a templomainkban ki-
helyezett gyűjtőládákba helyezhetik el, de postán (Római Kato-
likus Plébánia, 9153, Öttevény, Fő u. 120.), vagy beszkennelve, 
fotózva e-mailen (ottevenyirkplebania@gmail.com) küldhetik 
el. Leadási határidő: 2021.12.31.

Legyen részese Ön is megújulásunknak!

Közös gondolkodás az egyházzal
- WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS - - WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS - 

Plébániai pillanatok
- KUNGL ANITA -- KUNGL ANITA -

Ifjúsági találkozón jártunk az 5 egyházközség fi ataljaival. A 
győri Szent Imre Plébánia adott otthont a rendezvénynek, ahol 
csodás vendéglátásban volt részünk. Lélekemelő előadásokat 
hallgattunk, vetélkedőt játszottunk, és részt vettünk a püspöki 
szentmisén is.

Hittanos gyerekekkel karácsony előtt megtartottuk hagyo-
mányos kézműves foglalkozásunkat a kunszigeti plébánián. 
A gyerekek ismét saját kézzel készített ajándékokkal térhettek 
haza. 

Az adventi lelki gyakorlatos szentmisét Benkó Attila atya 
tartotta templomunkban. Segítségével lelkiekben hangolódhat-
tunk közelgő karácsony ünnepére. 

Mikulás napjának előestéjén hagyományteremtő szándék-
kal diákmisét tartottunk Börcsön. A templom megtelt kíváncsi 
gyermekekkel. A mise végén megérkezett Szent Miklós püspök 
is, aki ajándékkal is kedveskedett a gyermekeknek.

Az aktuális miserendet és a legfris-
sebb híreinket megtalálják az otteveny.
plebania.hu oldalon. A Facebookon min-
den vasárnap élő szentmise közvetítés-
sel jelentkezünk, itt megnézhetik élőben 
a kunszigeti pásztorjátékot is decembe 
24-én. A mellékelt QR-kód a plébánia 
Facebook-oldalára visz.
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A gekkó és a nyuszi után járt már a Mikulás is A gekkó és a nyuszi után járt már a Mikulás is 

- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -

A Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde 
2021 augusztusában megtartotta első 
szülői értekezletét, melyen a szülők meg-
ismerhették az intézmény működését, 
heti- és napirendjét, valamint az új gyer-
mekek beszoktatási ütemtervét. 

A harmadik életévüket betöltött 
kisgyermekeink a nyár utolsó hetében 
„szoktak át” a Tündérvár Óvodába. A 
szülőknek nem kellett szabadságot ki-
venniük és beszoktatni a kicsiket, hisz 
kisgyermeknevelőjük kísérte át őket az új 
óvodai csoportjukba, ahol nagy szeretet-
tel vártak rájuk óvodapedagógusaik. 

A nyarat egy nagyszerű programmal 
zártuk a Győri Vaskakas Bábszínház 
„Aprók Színháza” közreműködésével, 
a bölcsőde szervezésében és az önkor-
mányzat támogatásával a Síppal-dobbal! 
című előadást láthattuk, mely ismét na-
gyon népszerű és sikeres volt a kisgyer-
mekes családok körében. 

A Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde 
az új nevelési évben is érdekes progra-
mokkal próbálja színesíteni a beíratott 
kisgyermekek ittlétét. Szeptember 30–án 
megemlékeztünk a Benedek Elek szü-
letésnapjához kötött népmese napjáról: 
diavetítést tartottunk a Magyar népme-
sékből a kicsiknek. Október elsején, a 
zene világnapján a gyermekek kipró-
bálhatták a különféle kézi hangszereket, 
a csoportszobákat betöltötte az általuk 
használt hangszerek hangja. 

Nagy meglepetésben volt részük a 
kisgyermekeinknek az állatok világnapja 

alkalmából, hiszen már reggeltől külön-
böző kisállatok jelenléte okozott nekik 
nagy örömet a bölcsődében. Láthattak az 
aulánkban papagájt, görög teknőst, leo-
párd gekkót, tengeri malacot és nyuszi-
kat is. Egész délelőtt kíváncsi szempárok 
fürkészték az állatkákat, meghívásunkra 
az óvodás csoportok is átsétáltak hoz-
zánk megtekinteni a „bölcsis mini állat-
kertünket”. 

A bölcsődés korosztály is képviseltet-
te magát az önkormányzati szervezésű 
Szent Mihály-napi rendezvényen, hiszen 
a képzőművészeti kiállításra minden 
kisgyermekünk alkotott valamit. Szeret-
nénk megköszönni az önkormányzatnak 
a kis művészeink számára eljuttatott fi -
nomságokat.

Bölcsődénkben nagy hangsúlyt fek-
tetünk a mindennapi levegőztetésre, így 
próbáljuk erősíteni a kicsik immunrend-
szerét, állóképességét. 

Kérelmek a bölcsődéhez
Hamarosan végéhez érünk a bölcsődei beszoktatások idejének. A bölcsőde sok 

kisgyermek számára az első közösség, ahol hosszabb időtartamban és rendszere-
sen távol tartózkodik szüleitől. A beszoktatás időszaka nehéz a kisgyermeknek és 
a szülőknek is, össze kell tudni egyeztetni a család-munka világát. A bizalom és 
az elengedés megléte alapvető feltétele a bölcsődébe szoktatásnak. A gyermeknek 
annál könnyebb az elválás, minél kevésbé érzi a szülő szorongását, minél követke-
zetesebb, valamint mindig bizalommal fordul a kisgyermeknevelő felé. 

A bölcsődei felvételre a kérelmek beadása folyamatos, már a 2022/2023-as 
nevelési évre való jelentkezéseket fogadjuk. Az érdeklődő szülők a kunsziget.
hu oldalon megtalálják a jelentkezéshez szükséges nyomtatványt, amit emailen 
(tunderkertbolcsode@kunsziget.hu) számomra szíveskedjenek elküldeni!
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Ősszel megismerkedtünk a különbö-
ző terményekkel, az örök kedvenc a gesz-
tenye, hiszen nem csak sünit lehet készí-
teni belőle, hanem a legjobb móka egyik 
talicskából a másikba pakolgatni az ud-
varon. Tökfaragásra is sort kerítettünk a 
bölcsődésekkel, a kicsik nagyon élvezték 
a belsejüknek kiszedését. A faragott tök-
jeink a bölcsőde bejáratát díszítették, me-
lyek felajánlását szeretném megköszönni 
a győrladaméri Szigetközi Szabó Kerté-
szetnek. Márton napon is kézművesked-
tünk a kicsikkel, gyönyörű ragasztott és 
festett libák készültek. November végén 
egyéni karácsonyi fotózást szerveztünk a 
szülői igényeknek megfelelően. 

az új kunszigeti Tündérkert Bölcsődébenaz új kunszigeti Tündérkert Bölcsődében

Sajnos a koronavírus a bölcsődés kor-
osztályt is megtalálta, ezért egyik csopor-
tunk járványügyi megfi gyelés alá került 
december közepéig. Teljes fertőtlenítésen 
esett át az intézmény, ózon generátorral 
is fertőtlenítettük a csoportszobákat az 
előírások szigorú betartása mellett. 

Az advent kezdetével indul a kará-
csonyi várakozás, melynek jelképe az 
adventi koszorú. Az ünnep varázslatos 
hangulata ott van a zenékben, amiket 
hallgatunk, dalokban, melyeket ének-
lünk és a feldíszített csoportszobánkban 
is. Kisgyermekeinkkel mi is készítettünk 
ádventi koszorút, majd készültünk a Mi-
kulás látogatására. 

Nagy örömmel fogadták a Mikulást 
a bölcsődések, énekszóval köszöntötték, 
majd átvették édesség csomagjaikat. A 
bölcsődében zárt körben tartottuk meg 
karácsonyi ünnepségünket, a fa alatt a 
kicsik nagymozgást fejlesztő eszközöket 
kaptak, amit rögtön birtokba is vettek! 
Itt is szeretném megköszönni Kunsziget 
Község Önkormányzatának támogatá-
sát! A kedves Szülőknek pedig köszön-
jük a sok fi nomságot, amivel színesebbé 
tették az ünneplést a kicsiknek!

Végezetül áldott karácsonyt és békés, 
boldog új esztendőt kívánok a Kunszige-
ti Tündérkert Bölcsőde dolgozói nevében 
minden kedves kunszigeti családnak.



8. OLDAL KUNSZIGETI H RMOND  2021. 3-4. SZ M

A 2021/2022-es nevelési évünket is-
mét sok „újonc” kisgyermekkel, szülővel 
kezdtük meg. Az elmúlt nevelési évben 
a járványhelyzet nem igazán kedvezett a 
személyes kapcsolattartásnak a szülők és 
az óvoda között. 

A szülők igényeinek megfelelően 
folyamatosan megünnepeljük a cso-
portokban az aktuális születésnapokat, 
névnapokat. Hogy az óvodánkba járó 
gyermekek és családjaik jobban megis-
merhessék egymást, és az óvoda dolgo-
zóit, családi napot szerveztünk a Moso-
ni-Duna-partra, ahol gyönyörű időben, 
különböző programok szervezésével 
lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre, 
játékokra. A visszajelzések alapján min-
denki jól érezte magát - velünk együtt- , 
ezért szeretnénk tavasszal egy újabb, ha-
sonlóan jó hangulatú napot megszervez-
ni.

Kiscsoportosaink beszoktatása a szü-
lők közreműködésének, valamint Erika 
néni, Niki néni rutinjának köszönhető-
en fokozatosan, különösebb zökkenők 
nélkül zajlott le. A jelenlegi 23 kis „süni” 
mellé még heten érkeznek majd. Óvo-
dásaink létszáma mostanra tehát 85 főre 
nőtt.

Kihasználva a jó időt, nagycsoporto-
saink számára megszerveztük a 10 al-
kalomból álló úszótanfolyamot, melyre 
végül 15 gyermek jelentkezett, s végzett 
el sikeresen. A folytatást tavasszal igény 
szerint ismét megszervezzük.

Igazán kegyes, csodás idővel ajándé-
kozott meg bennünket az ősz, mi pedig 
gyermekeinkkel kihasználva ezt, sok-
sok ismeretre tettünk szert hosszabb-rö-
videbb sétákat téve falunk határában. 
Megfi gyeltük a környezetünkben vég-
bemenő változásokat, „kincseket” gyűj-
töttünk dekoráláshoz, kézműveskedés-
hez. Nagycsoportosaink szüreten vettek 
részt, valamint kilátogattak a TSZ-major-
ba, ismerkedve az ott folyó munkával. 

Az óvoda dolgozói közül mindany-
nyian nagyon fontosnak tartjuk az egész-
ség megőrzése szempontjából, hogy a 
gyermekekkel minél több időt töltsünk a 
friss levegőn. A napi sétától, kinti játék-
tól valóban csak a szélsőséges időjárás 
tart vissza bennünket. E napi „edzések-
nek” köszönhetően már a kiscsoportosok 
is egyre nagyobb távolságokat tudnak 
megtenni. 

Alig kezdtük meg a 2021/2022-es 
nevelési évet, máris elérkeztünk az év 
(gyermekek számára is) legszebb vára-
kozási időszakához: adventhez. A téli 

Óvodai hétköznapok a folyóparti játéktól Óvodai hétköznapok a folyóparti játéktól 
- FRANK GYULÁNÉ -- FRANK GYULÁNÉ -
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ünnepekre (Mikulás, karácsony) való ké-
szülődés, hangolódás a gyermekek csil-
logó, izgatott, kíváncsi tekintetét látva, a 
mi számunkra is csodálatos, varázslatos 
időszak a mai napig.  A csoportszobák 
dekorálásával, ajándékok készítésével, 
vers, daltanulással „készítjük fel” a gyer-
mekek, s a saját lelkünket az ünnepekre.

Az elmúlt időszakban az időjárás ke-
gyességének köszönhetően a havas, kinti 
látvány, a csoportokban készülő mézes-
kalács illatával csak fokozta a várakozás 
örömteli hangulatát, izgalmát. 

Idén végre ismét személyesen talál-
kozhattak a gyermekek a jóságos Miku-
lással, ő adta át nekik az ajándékot. Né-
hányan megszeppenve, óvó néni kezét 
fogva merészkedtek oda hozzá, ám töb-
ben saját rajzaikat is átadták neki, köszö-
netképpen a kapott csomagért. 

December 13-án reggel minden cso-
portban feldíszített karácsonyfa, alka-
lomhoz illő zene és sok új játék, ajándék 
fogadta az óvodába érkező gyermekeket. 
Csillogó szemekkel sugdolóztak a vára-
kozás ideje alatt, ki, mit fog majd válasz-
tani először játszani.

Legnagyobb örömünkre berendezhet-
tük tornaszobánkat, s végre birtokba ve-
hetik a gyermekek. Nagycsoportunk cso-
dálatos interaktív táblával gyarapodott, 
melyet rendkívül sokrétűen használhat-
nak majd óvodásaink a mindennapok-
ban! (Anyagi lehetőségek függvényében 
tervezzük majd további csoportszobába 
is a beszerzését.)

A járványhelyzet miatt kolléganőim-
mel úgy döntöttünk, hogy a szülők idén 
is online formában tekinthetik meg a 
csoportok  karácsonyt váró összeállítá-
sait. Reméljük, hogy a kicsik lelkesedése, 
mellyel készülődtek, valamelyest pótolja 
a személyes jelenlét meghittségét. 

Nagyon sok ember támogatásának, 
hozzájárulásának köszönhető, hogy a 
Tündérvár Óvodába járó gyermekek sok-
sok meglepetéssel, ajándékkal zárhatják 
ezt az évet. Ezúton szeretnék ismét kö-
szönetet mondani: Kunsziget Község 
Önkormányzatának, a Tündérvár Óvoda 
Szülői Munkaközösségének, Bangha Ri-
chárdnak, Szalay Győzőnek, Kopacsek An-
talnénak, Kopacsek Viktóriának, Puxbaum 
Katalinnak, a Bözsi Bolt tulajdonosainak 
(Krisztinának, Melindának), Szalai József-
nek, hogy bármely módon támogatták 
óvodánkat!

Kolléganőim, a hozzánk járó gyerme-
kek, s jómagam nevében ezúton kívánok 
mindenkinek szeretetteljes, békés, meg-
hitt karácsonyt és egészségben gazdag 
boldog új esztendőt!

a Mikuláson át az ünnepi mézeskalácsiga Mikuláson át az ünnepi mézeskalácsig
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A Kunsziget Sporthorgász Egyesület hírei
- GONDÁR ZOLTÁN -- GONDÁR ZOLTÁN -

A horgászversenyek eredményei
A Csiszlói bányatónál rendezett felnőtt versenyere 52 hor-

gász nevezett, 46,6 kg halat sikerült kifogni a versenyen. 1. 
Mezei Valentin (13 920 gramm), 2. Nagy Attila (5460 gramm), 3. 
Mezei Milán (4530 gramm). 

Az ifjúsági versenyre kilencen neveztek, 13,4 kilogrammnyi 
halat fogtak. 1. Gintli Dominik (7776 gramm), 2. Burján Lóránt 
(2040 gramm), 3. Nagy Márkó (1670 gramm). 

Harmincöt gyermek nevezett a legkisebbek versenyére, 
ahol 15,8 kg halat fogtak a gyerekek. 

A fi úk között 3700 grammal Szűcs Norbert lett az első, För-
dős Dávid és Nemes András előtt. A lányoknál Zombori Iringó 
1370 grammos fogással győzött, második Szalai Kata, harmadik 
Halász Alexa lett.

A Kunsziget Sporthorgász Egyesület harcsafogó versenyét 
Mészáros Ádám nyerte Tóth Gábor és Tóth Dezsőné előtt. A ver-
senyre 39 horgász nevezett, akik összesen 16,1 kg halat fogtak 
ki. 

A Nagydűlői bányatónál rendezett rablóhal-fogó versenyen 
22-en vettek részt. A versenyt Mezei Milán nyerte, Gintli Zsolt 
a 2., Virág Csaba a 3. helyen végzett. 

Haltelepítések, a horgászat rendje
A csiszlói bányatóba 4000 kg, a nagydűlői bányatóba 600 kg 

háromnyaras pontyot telepítettünk októberben. 
2021 őszétől nincs egyik tavon sem horgászati tilalom a 

pontyra a téli hónapokban - természetesen az egyesületi hor-
gászrend betartásával.

A pincéből kellett megállítani a professzortA pincéből kellett megállítani a professzort
- JAGADICS ÁRMIN -- JAGADICS ÁRMIN -
Nagy sikere volt a Kunszigeti Ifjúsági Érdekegyeztető Fó-

rum tagjai által megálmodott szabadulószobának.

A szabadulószoba tulajdonképpen egy olyan társasjáték, 
amelynél nem elég, ha a csapat tagjai kreatívak, képesek logi-
kusan gondolkodni - itt óriási szerepe van a kommunikációnak.  
Adott egy helyiség, aminek zárva van az ajtaja. A csapatnak 
pedig ki kell jutnia onnan különféle feladatok megoldásával. 
Ehhez rejtvényeken, zárak, dobozok, bőröndök kinyitásán ke-
resztül vezet az út. 

Idén már másodszor rendeztünk szabadulószobát Kunszi-
geten. A mostani történet szerint egy, az emberekben csalódott 
tudós őrült bosszúját kell megállítani a csapatnak, így juthat-
nak csak ki a pincéből a játékosok. 

Augusztus végén így két hétre „beköltöztettük” dr. Rube la-
borját a kunszigeti iskola pincéjébe. Az előkészítő munka egy-
szerre szólt a történet kitalálásáról és a szoba felépítéséről - fúr-
tunk, faragtunk, szereltünk, forrasztottunk, programoztunk. 
A munkát Téringer Bálint, Horváth Zalán, Szalai Adrián, Huszár 
Bence, Bábics Norbert és Jagadics Ármin végezte. 

Másfél hét alatt huszonhárom csapat tett próbát a szobában. 
Voltak kunszigeti és környékbeli baráti társaságok, családok, 
munkahelyi közösségek - kicsik és nagyok egyaránt. Kijutnia 
viszont csak a csapatok egy részének sikerült.

Köszönjük a lehetőséget az önkormányzatnak és az iskolá-
nak. Bízunk benne, hogy a jövő nyáron újra rendezhetünk ilyen 
programot, amelyre az ideihez hasonlóan sokan kiváncsiak 
lesznek majd.
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Töredékek az 50-es, 60-as évekbőlTöredékek az 50-es, 60-as évekből

Hozzávalók: 
- 1 közepes sütőtök - só, bors
- 4 db közepes burgonya - tejszín
- 3 db tyúkhúsleves kocka - tökmag
- 1 vöröshagyma - olivaolaj
A sütőtököt és a burgonyát lehéjazzuk. megmossuk és kockákra 

vágjuk. A vöröshagymát megpucoljuk és négyfelé vágjuk. Ezután 
feltesszük főni annyi vízzel, hogy ellepje. Beledobjuk a tyúkhúsleves 
kockát, fűszerekkel ízesítjük. Botmixerrel pürésítjük, hozzáadjuk a 
tejszínt, vigyázva a hő kiegyenlítéssel, majd összeforraljuk.

A tökmagot kevés olivaolajon lepíritjuk, majd a kitálalt levesre 
csurgatjuk.

Sütőtők-krémleves tökmaggal
- NAGY JUDIT -- NAGY JUDIT -

- PINGICZERNÉ VENESZ KLÁRA - - PINGICZERNÉ VENESZ KLÁRA - 

Az első emlékem, hogy elvesztem. 
Albérletben laktunk a Páli háznál a Kis 
utcában (ma Vörösmarty utca). Úgy dön-
töttem, hogy világgá megyek három éve-
sen. Nem tettem meg nagy utat, Lévai 
Anti, a szomszéd legény megismert és 
hazavitt.

Esténként tollfosztás volt lámpafény-
nél, énekszó mellett. Aztán meg zöld-
ségmosás. Egy-egy háznál összeültek 
a felnőttek, méret szerint válogatták a 
zöldséget, levágták a zöldjét, pétlibe kö-
tötték. Kunszigeten nagyon sok jó zöld-
ség termett, úgy is hívtak bennünket, 
hogy a „zöldségesek”. 

1954-ben elkészült a házunk, a Pap-
tagon, amit később Újtelepnek neveztek. 
Ez a mai Rákóczi utca. Édesapám egyszer 
vert meg életében, ez a költözés után tör-
tént. Megkergetett a „kanréce”, előle me-
nekültem, és beleestem az oltottmeszes 
gödörbe. Édesapám kikapott a kezemnél 
fogva, és ijedtében jól elvert.

Lassan iskolás lettem. Nagyon büszke 
voltam arra, hogy egykor édesapám és 
testvérei is ide jártak. Egy keskeny kocsi-
út vezetett a faluba a kukoricatáblák kö-
zött (Ifjúság utca). Nagyon féltem, ahogy 
a szél zörgette a kukoricaszárak leveleit.

Egy nap csoda történt: kigyulladtak 
a fények az utcán. Aztán a házakban is. 
Addig esténként lámpa fénye világított. 
A 15-ös égő szinte elvakított bennünket. 

Vettük rádiót, Oriont, zöld macska-
szemmel – attól nagyon féltem. Nem 
értettem, hogy mennek be az emberek 
abba a kis dobozba és hogyan beszélnek 
onnan kifelé. 

Még pár szó az iskoláról. Olajozott 
padló volt a tanteremben, fura szaggal. A 
sarokban nagy fekete kályha, jó meleget 
adott. Összevont osztályba jártunk: az 
első osztály a harmadikkal, a második a 
negyedikkel volt együtt. Két kedves alsós 
tanítónénink volt, Mohos Aranka és Alb-
rechter Mária. Jó volt iskolába járni. 

Ha 10 fi llérem maradt, vehettem egy 
karamellát, ha 40 fi llér, akkor egy kifl it. 
A vegyes bolt (Ella, majd Piri bolt) csoda 
volt, ott mindent árultak: gumicsizmát, 
cérnát, gyertyát, biciklit, lámpát, benzint, 
füzeteket, könyvet, méterárut, edényeket 
és még sorolhatnám. Ott vettünk édes-
anyámnak anyák napjára kávés készle-
tet. A mai napig őrzöm. Mint kiderült, 
Zsolnay porcelán. Ez 1959-ben történt.

Szép emlék Rózsi néni cukrászdája. 
50 fi llér volt egy adag fagyi. Két forintért 
mehettünk moziba: hetente jött Mariska 
néni vetíteni. Ez a Deutsch házban volt 
(a mai posta és orvosi rendelő helyén). 
Ott volt az orvosi rendelő is, Öttevényről 
járt Kunszigetbe a híres Ponóczky doktor 
úr. Gyula bácsi hozta télen lovas szánnal, 
nyáron csézával (parádés kocsival). 

A házak előtt kis pad volt. Vasárnap, 
ünnepnap kiültek a ház elé az emberek, 
megbeszélték egymással a világ dolgait. 
Talán ez volt a Facebook őse?

Május elsején a focipályán nős embe-
rek játszottak focimeccset a legények el-
len. A bíró falunk papja, a felejthetetlen 
Érsek Sándor volt. A lányos háznál else-
jén reggelre ott állt a májusfa. 

Búcsúkor összegyűlt a rokonság, de 
előtte mindenki takarosan rendbe rak-
ta a háza táját. Gizi néni varrta a búcsúi 
ruhákat. Hosszú téli estéken a felnőttek 
beszélgettek, kártyáztak; mi, gyerekek 
játszottunk. Közben füleltünk, hogy mi-
ről is van szó. Jó meleg volt, a kályhában 
pattogott a tűz, a tetején sült az alma. Az 
egész házban jó illat volt.

A kenyérsütésnek külön szertartása 
volt. Édesanyám felvette a tiszta köte-
nyét, haját hátra kötötte kendővel.  Fatek-
nőben bedagasztotta a kenyeret, kiszag-
gatta, sütőlapátra tette, majd be az izzó 
kemencébe.  Mikor megsült, tiszta vász-
nat tett a zsomporra (kosárruhát), és rá a 
kenyeret.  Utána hideg vízzel megmos-
datta, hogy szép fényes, ropogós legyen 
a héja. Mikor valamelyik szülőm meg-
szegte (felvágta), keresztet rajzolt késsel 

az aljára és igy mondta: „Gondoljatok 
őseinkre, mikor rózsát szedtek, mondja-
tok egy imádságot, ha kenyeret szegtek!”  
Hát ilyen tisztelete volt akkoriban a ke-
nyérnek.     

Disznóöléskor mi, gyerekek örömmel 
vittük a kóstolót, mert mindig kaptunk a 
rokonságtól pár forintot. 

A karácsonyi szünetet nagyon vár-
tuk, mindig esett a hó. Befagyott a Tócsa 
és a kavicsbánya, mehettünk csúszkálni, 
szánkózni. 

A karácsony gyönyörű volt, kertből a 
fenyőfa, rajta angyalhaj, gyertya és egy 
idő után üres szaloncukor papír. A sza-
loncukrot anyám készítette. Nem tudom 
a receptet, de nagyon fi nom volt. Amikor 
a tepsiben megszáradt, kockákra vágta és 
becsomagolta a tavalyról gondosan elra-
kott sztaniol papírba. 

Szilveszterkor édesapám kortársaival, 
’22-esekkel mulatott, minden évben má-
sik családnál. Mikor hozzánk jöttek, na-
pokig sütöttünk-főztünk édesanyámmal. 
A sparheltben égett a tűz, tetején sült a 
pecsenye, a sütőben az elmaradhatatlan 
hájas kifl i. Tejet a tejcsarnokban vettünk, 
három forint volt egy liter. Karácsonyi 
Imre bácsi vette át a tejet a gazdáktól. Va-
lami érdekes, rácsos, magas gépbe öntöt-
te, ez hűtötte le. Később Tibi bácsi, majd 
Panni néni vitte tovább ezt a munkát. 

Televíziót nézni a kocsmába gyűltünk 
össze. A „táncteremben” volt egy feke-
te-fehér tévé. Később néhány családnak 
is lett tévéje, ott gyülekeztek a szomszé-
dok és együtt nézték a Ki mit tud?-ot.

Középiskolásként Öttevényig busz-
szal, onnan vonattal jártunk Győrbe. A 
buszon Pista bácsi volt a kalauz, vele 
élmény volt az utazás. Mikor nyugdíjas 
lett, ő hajtotta a teheneket a legelőre. Szá-
momra örök titok marad, hogy a tehenek 
hazafelé honnan tudták, melyik kapun 
kell bemenni, hogyan találtak haza.

Jó visszaemlékezni a boldog gyerek-
korra, ha most is sokszor hazavisz az ál-
mom.
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Szalainé Szilvi

Menny fényessége ragyogott, a betlehemi dombok felett,
Angyalsereg várakozott, várt egy áldott, drága jelet...
Óh bennünk fénylő csillag merj már megszületni ....
hiszen az ajándék te magad vagy...

Filotex Home

Emléktábla-avatás a nyugdíjas 
mesemondó versenyen

Tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt a verseny. Az idei 
rendezvényen öt település nyugdíjasai adtak elő meséket. A 
zsűrit Balázs Lívia néprajzkutató, Bende Ildikó színművész és Ko-
vács Edit, a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetségének megyei kultúrfelelőse alkotta.

A verseny idén „Mesél a nagyanyó, nagyapó - Szalai Bélá-
né Tusi emlékverseny” nevet kapta, így is emlékezve a verseny 
megálmodójáról, a klub korábbi vezetőjéről. A rendezvény 
előtt a résztvevők a kultúrház folyosóján felavatták Szalai Bélá-
né emléktábláját.

Lendvai Ivánné polgármester elmondta, a falu életében is 
jelentős esemény a klub versenye. „A mese a bölcsőtől a sírig 
kísér minket és egyben kapocs a generációk közt. Hiszen a 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Immár 15. alkalommal rendezte meg a Szigetgyöngye 

nyugdíjas klub szeptemberben mesemondó- és anekdotaver-
senyét. 

Isten veled, Bözsike néni!
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Köszönöm a kitüntetett fi gyelmet, melyet a falura, a falu közös-

ségre fordítottál. Érdeklődtél mindenről, véleményeddel sokat segí-
tettél.

Ha a régi időkről kérdeztünk, tudtál mesélni. Sajnos egyre keve-
sebben vannak, akiktől tudunk kérdezni, és akiknek a válasza utat 
mutat a számunkra. 

Köszönöm, hogy fontos volt neked az érték, benne az embertársak 
és hagyományok.  Bízom abban, hogy sokáig őrizzük mindazt, ami-
ről lelkesen beszéltél nekünk. Köszönöm, hogy ismerhettelek, nyu-
godj békében!

legszebb szülői, nagyszülői 
vagy épp dédszülői fela-
dat a mesemondás, amivel 
őrizzük és továbbadjuk a 
hagyományokat és az anya-
nyelv szépségét.” 

A versenyen kétféle 
minősítést kapott minden 
résztvevő: első vagy máso-
dik helyezéssel díjazták a 
produkciókat. 

Elhunyt Dobrádi Zoltán

December elején életének 77. évében elhunyt Dobrádi Zoltán, 
aki 1990 és 1994 között Kunsziget Község Képviselő-testületé-
nek tagja volt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

...hiszen az ajándék te magad vagy ...A jelenléted, a mosolyod, a fi gyelmed, a kedves-
séged, a gondolataid, tetteid, mindaz az áldozat, amit másokért hozol. A szereteted, 
az elfogadásod, a türelmed, az együttérzésed, az időd. Ezeket nem lehet sehol sem 
levenni a polcról, és a legszebb, legfontosabb ajándékok közé tartoznak.

Év vége felé közeledve általában leltárt ké-
szítünk, és visszagondolunk az elmúlt évre mi 
az amit megtettünk és mi az ami még várat 
magára. Én is így tettem az elmúlt hetekben. 
Különleges volt számomra ez az év több szem-
pontból is.

Igyekeztem a munkám során, hogy egy gon-
dolatnyival mindig többet adjak mint ami el-
várható egy megrendelés során. Ez a hozzáállás 
energiát ad, összeadódik az alkotás örömével 
és ez inspirál. Szeretem látni, hogy elégedett az 
aki kapja. Így fi lozófi ámhoz is hű maradtam. 
Filotex Home-Függöny, ami megszólít! Mert 
szeretettel készült és mondanivalója van. 

Hiszem, hogy a jövőben is megtaláljuk egy-
mást azzal, akinek szüksége van a munkámra, 
ötleteimre.

Ezúton köszönöm a megkeresést, az együtt-
működést és a bizalmat, amivel megajándékoz-
tak. A jövő évben is várom megtisztelő megren-
delésüket.

Keressenek, ha függöny kell a házra. Teremt-
sünk együtt harmóniát otthonában.

Kegyelmekben gazdag áldott karácsonyt kí-
vánok Önöknek !  

Hozzon az ég örömből végtelent, szeretetből 
önzetlent, sikereket amennyit csak lehet, egy 
reményekkel teli, egészségben, és békességben 
élhető boldog új esztendőt mindenkinek!

fi lotex.webnode.hu
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Szalai Józsefné Bözsike - vagy ahogy mi 
hívtuk  őt, Ides - elvesztésével nem csak a 
család lett árvább, ez a kis falu is kiürült, 
szegényebb lett nélküle.

 Ikonikus alakjával, példamutatóan 
szorgalmas, tevékeny  életével, lényéből 
fakadó önzetlen gondoskodni akarásával 
beírta magát a falu történetébe is. Min-
denkit ismert és őt is mindenki ismerte. 
Őszintén érdekelte az emberek élete. 
Meghallgatta őket, odafi gyelt rájuk, ta-
nácsot, vígaszt, segítő jobbot nyújtott, ha 
a helyzet úgy kívánta. Adta önmagát, ne-
künk is és mi azt mertük ebből feltételez-
ni, hogy az csak úgy van! Az természetes, 
hogy Ides van és lesz. Örökéletűnek tűnt, 
nem csupán evilági ismeretekkel. Olyan 
eredő ős erő és tudás birtokában volt 
amit kevesen tudtunk hova tenni. Mi ezt 
mindig megbeszéltük vele... de milyen 
jó, hogy megbeszéltük. Mindketten pon-
tosan tudtuk  a kapcsolatunk mélységeit 
-magasságait, korlátait. Akkor is amikor 
nehéz volt. Éreztük mert ugyanazt a lelki 
frekvenciát fogtuk.

Rendíthetetlenül és végtelenül sze-
rette a gyermekeit, kisebb és nagyobb 
unokáit, testvéreit, akikkel szoros, szinte 
napi kapcsolatot ápolt az utolsó pillana-
tig s mi is nagyon szerettük őt a magunk 
módján.

Büszkén emlegette mindig, hogy ő 
a törzs mi pedig az ő ágai, a folytatásai 
vagyunk. Valóban az origó, a középpont 
volt az életünkben. Tőle indultunk és 
hozzá érkeztünk nem csak átvitt érte-
lemben, hanem fi zikailag is. Ha hosszabb 
útra indultunk, vagy épp hazaérkeztünk 
valahonnan vele értékeltük a látottakat, 
az élményeinket vele osztottuk meg első-
ként,neki meséltük el. Anyai szíve min-
dig örült nekünk, mindig jókor mentünk 
hozzá. Külföldön élő gyermekeink első 
útja hazaérkezésük napján hozzá veze-
tett, - illetve amíg a nagypapa is élt, őket 
látogatták meg. És vissza is mindig az ő 
áldásukkal indultak.

Ha Olaszországban élnénk most azt 
mondanám róla, hogy olyan volt mint 
egy vérbeli  „olasz Mamma”. Nagyon 
szeretett élni. Sürgött- forgott naphosz-
szat. Fáradhatatlan volt a munkában 
sokáig. Az élete volt a vendéglátás. 
Ugyanolyan örömmel, természetesség-
gel gyűjtötte maga köré bármelyik ide-
gent, vagy az  arra járó utcabelit, mint a 
szeretteit. Szívesen látta vendégül az em-
bereket fi nomságaival, amit maga sütöt, 
főzött  amíg csak tehette. Temperamen-
tuma, fi zikai és szellemi frissessége is és 

ahogy ő mondta mindig a „Jézuska” is 
sokáig megengedte ezt neki.

Örökérvényű, színesen, humorosan  
előadott anekdotái, meséi,  imádság-
ra buzdító lelkülete, a szentek tisztelete 
mind mind velünk maradnak. Mindenre  
tudta a gyógyírt, a problémákra megol-
dást.  Összekulcsolta kezeit és imádságra 
nyíló ajkain, hittel, bizalommal éledt a re-
mény,  enyhültek a terhek, porlottak szét 
a gondok. Bölcs meséi, derűs énje itt ma-
radnak velünk, a szívünkig érnek.  Ezek 
pedig  kiapadhatatlan forrássá váltak, 
kút életté, amiből bármikor meríthetünk, 
amikor rá gondolunk.

  Emlékszem egyszer Teodóz tanár úr 
az édesanyák életének utolsó pillanatai-
ról mesélt. Akkor még nem, de most már 
értem, amit akkor ezzel mondani akart 
nekem.

Az utolsó éjszakáján már a győzelem-
ről énekeltünk együtt, hogy egy töredé-
kes nap kora délutánján öröklétre szen-
derüljön.

Még érzem  kézfogását, magam előtt 
látom amikor az árnyékvilágból új ottho-
nába, a fénybe költözik.

Már nem gyötrik a fárasztó földi gon-

Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,

Gondolva, aki ilyet alkotott:
Őrülten alkotott s vakon.

De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,

Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
S most már a mennynek angyala:

 
,,A világ Isten-szőtte szőnyeg,

Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha - legszebb perceinkben -

A színéből is - valamit.”  

(REMÉNYIK SÁNDOR: 
A SZŐNYEG VISSZÁJA)

„Mindenkit ismert és őt is ismerte mindenki”„Mindenkit ismert és őt is ismerte mindenki”
- SZALAI SÁNDORNÉ -- SZALAI SÁNDORNÉ - dok, már nem fáj neki semmi. Golgotáját 

megjárta, méltán vár reá egy szebb egy 
fényesebb ország ahol csendben, moso-
lyogva élete párjával élvezi a halhatatla-
nok társaságát. Reményeink és a - költő 
Reményik Sándor szavaival élve - a csa-
ládunk őrangyala lett.

Nehéz elfogadni, de ez az a pillanat, 
amikor életünk végérvényesen megvál-
tozik. A szülők, nagyszülők elvesztésé-
vel búcsúzni kell a velük megélt boldog 
pillanatoktól is. Mert az eddig oly termé-
szetesen mindig nyitva álló szülői ház 
ajtaja most végleg bezárult. Semmi sem 
lesz többé olyan, mint eddig volt. Legyen 
szó akár csak egy kora reggeli napindító 
kávézásról vele. Az együtt töltött kalács 
illatú húsvét hajnalok varázsáról, a ka-
rácsonykor ünnepelt születésnapjáról, 
nevetéstől- csevegéstől hangos családi 
összejövetelektől is mert az mára csupán 
emlék lett a szebb időkből.

Úgy élem meg, hogy tudom, volt ér-
telme a vele való találkozásunknak; a mi 
egész életünk a gondviselés - az isteni 
terv része volt.

Hitet, szeretetet sugárzott , értéket ta-
nított s ezzel a legnagyobb kincset hagyta 
ránk:  útmutatást az élethez,  az előttünk 
álló feladatok megoldásához, nem zúgo-
lódva hanem türelmesen, ahogy ő is tette.

Többek között azt is, hogy úgy va-
gyok a helyemen, hogy nem mérem ma-
gam másokhoz, hogy  bátran merjek ön-
magam lenni.

Megerősített abban is, hogy a cso-
da bennem, bennünk van, ha van elég 
hitünk és felmerjük vállalni azt. Az élet 
egyik képlete, hogy megtanuljunk mél-
tósággal élni. A hátrányainkból pedig 
tudjunk előnyt kovácsolni céljaink és a 
kapott talentumok fényében, minden kö-
rülményben.

Nekünk, akik ismertük őt, külde-
tésünk van. Élete példa lett számunk-
ra, ezért  amennyit csak tudunk át kell 
örökíteni a „tudományokból, bölcsessé-
gekből” az utánunk jövő generációnak. 
Tudva azt, hogy a lélek él és a végtelen út 
végén egyszer még találkozunk.

Benjámin László költő szavaival:
Bátran légy tenmagad, 
akárhogy ráncigálnak,
vezérnek lássanak bár, 

vagy muzsikus cigánynak,
fölemel tisztelettel a világ, vagy legyűr,

a páholyban, a porban az vagy, 
ami belül.

Gyakran idézte e vers sorait és tovább 
is adta ...frissen, vidáman és szabadon. 
...hangja örökre itt cseng a fülünkben...  
az emlékeket pedig a szívünk őrzi!
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AUTÓBUSZJÁRATOK 
Kunszigetről Győrbe: hétfőtől péntekig: 4.45; 
5.50; 6.42; 7.07; 8.02; 9.56; 12.45; 13.30; 14.32; 
15.02; 15.37; 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; 13.00; 14.00; 14.30; 
15.05; 16.05; 17.20; 18.40; 20.15; 22.45. Szomba-
ton: 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
Petőfi  tér 14.
Orvosi rendelő 
Telefon: (96) 495-029 
Dr. Póda István rendelési ideje: hétfőn 13:30-tól 
15:30-ig, kedden 12:30-tól 14:30-ig, szerdán 9:30-
tól 11:30-ig, csütörtökön 12:30-tól 14:30-ig, pén-
teken 8:00-tól 10:00-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 pe-
dig 10-től 11 óráig.
Védőnői szolgálat
Rammné Domján Katalin védőnő. Csecsemő 
tanácsadás hétfőn 8-10, kedden 8-11 óráig. Vá-
randós és nővédelmi tanácsadás szerdán és pén-
teken 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
Petőfi  tér
Szentmisék péntekenként és szombatonként 18 
órakor a Szent Lőrinc rk. templomban. 
otteveny.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: (20) 44-11-239.

KUNSZIGETI TÜNDÉRKERT BÖLCSŐDE
Kossuth tér 22. 
Telefon: (96) 686-503, 20/315-75-17
 
TÜNDÉRVÁR ÓVODA 
József A. u. 2/a. 
Telefon.: (96) 495-143 www.tundervarovoda.hu

KUNSZIGETI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT. 
ISK. ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISK.
Petőfi  tér 12. 
Telefon.: (20) 262-5122. www.kunszigetiskola.hu

HULLADÉKUDVAR
Öttevény, a focipálya mellett - novembertől már-
cius végéig nyitva keddenként 10-16, szomba-
tonként 12:30-16 óráig.

Kunszigeti Kisokos

Köszönetnyilvánítás

Anyakönyvi hírek

„...Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áld meg Atyám
S mi köszönjük, hogy Ő lehetett a mi
Édesanyánk...”
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
kedves rokonainknak, barátainknak, 
közeli és távoli ismerőseinknek, Kun-
sziget község lakosságának, hogy fe-
lejthetetlen halottunk,

SZALAI JÓZSEFNÉ
SZ.: VIRGER ERZSÉBET (BÖZSIKE)
temetésén megjelentek, sírjára a kegye-
let virágait, a  koszorúit elhelyezték és 
mély gyászunkban osztoztak.
Külön köszönetet szeretnénk monda-
ni Winkler Zsolt atyának a méltó bú-
csúztatásért, polgármester asszonynak 
a segítségéért, dr. Póda Istvánnak és 
Némethné Frank Tímeának odaadó 
munkájukért, Börzseiné Emőke, Bíró-
né Kati és Orbán Andrea házi gondo-
zóknak a mindennapos lelkiismeretes 
ápolásáért, a helyi polgárőrségnek a 
temetés napján nyújtott segítségéért.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága férjem, édes-
apánk, 

DOBRÁDI ZOLTÁN 
temetésén részt vettek, sírjára a ke-
gyelet virágait elhelyezték, vagy bár-
milyen formában az együttérzésüket 
kifejezték. Külön köszönjük dr. Póda 
István háziorvosnak és Némethné 
Frank Tímeának a lelkiismeretes mun-
káját, Lendvai Ivánné polgármester 
asszonynak segítő támogatását, Wink-
ler Zsolt atyának az érte elmondott 
engesztelő szentmisét, valamint Csor-
ba János lelkész úr szép és vigasztaló 
búcsúztatóját. GYÁSZOLÓ CSALÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet a 
rokonoknak, ismerősöknek és minda-
zoknak, akik szeretett halottunk

VENESZ RUDOLFNÉ
SZ.: LÉP TERÉZ

temetésén részt vettek, sírjára a ke-
gyelet virágait elhelyezték és mély 
gyászunkban velünk éreztek.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

Születések  
BALAZSI DÁNIEL 

2021. november 28.  
an.: Birta Brigitta

Házasságkötés
LOSONCZI PÁLMA LEILA ÉS BELLA MARTIN

2021. október 29.

KOVÁTS BARBARA ÉS STOLLER TAMÁS

2021. november 20.

PONGRÁCZ ANNAMÁRIA ÉS KISS DÁNIEL

2021. december 18.

Haláleset
TÓTH ISTVÁN

2021. augusztus 13.

LACZKÓ JÁNOSNÉ

Pintér Ágnes
2021. augusztus 28.

SZALAI JÓZSEFNÉ

Virger Erzsébet
2021. október 3.

VENESZ RUDOLFNÉ

Lép Teréz
2021. december 2.

DOBRÁDI ZOLTÁN

2021. december 4.

KONYHAI FERENC

2021. december 10.

HALÁSZ GHEORGHE

2021. december 16.

Köszönet a véradóknak
Köszönjük, hogy a szeptemberi kun-

szigeti véradáson megjelentek, így a vé-
rükkel segítették az arra szorulókat: Ács 
Sándor, Angyal Tamás, Banga Richárd, Ben-
nárik Nicolette, Biró Gábor, Bíró Vince, Bor-
bély Péter, Farkas Tamás, Ferenczi László, 
Ferenczi-Gazsó Mónika, Fincziczki Tamás, 
Fülöp Gábor, Gáli Szilárd, Hajczingerné 
Gondár Szilvia, Horváth Csaba, Horváth 
Judit, Horváth-Hódosi Eszter, Horváthné 
Tolnai Ibolya, Kovács Judit, Kovács Kitti, 

Kovács László, Kozma Annamária, Krausz 
Csaba, Kuller Martina, Kungl Anita, Nagy 
Zsuzsanna, Németh Rita, Peitli András, 
Stankovics Antal, Stankovics Tamás, Strobl 
Gergely, Szabó Bence, Szabó Ferenc, Szalai 
Árpád, Szalai Sándor, Szalai Sándorné, Sza-
lai Veronika, Szalai-Danka Ildikó, Szilágyi 
Ferenc, Szűcs Tiborné, Szűcs Zoltán, Ta-
másné Lévai Márta, Tilai Ákos, Tóth Balázs, 
Tóthné Stoller Mária, Varga Balázsné, Varga 
Péterné, Vargáné Udvardi Eszter.
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A koronavírus miatt a 2019-ben indult 
15. bajnokság félbeszakadt, tavaly pedig 
nem is indulhatott el. 

Most a járványügyi szabályok szigorú 
betartása mellett elkezdődött a verseny, 
amelyre a legutóbbi évekhez hasonlóan 
ismét 15 csapat nevezett. Egy új csapat 
nevezett az idei bajnokságra, a Hivatali 
Ászok - a többi együttesben már rutinos 
tekések játszanak (még ha néhány csapat 
nevet is változtatott).

Három teljes forduló után karácsonyi 
szünetre vonulnak a csapatok. Január 
elején folytatódnak majd a küzdelmek.

Foci: a középmezőnyig küzdöttük fel magunkatFoci: a középmezőnyig küzdöttük fel magunkat

2021. október 9-én Münchenben került megrendezésre a Nemzetközi Evezős Szövetség által 
szervezett idei utolsó utánpótlásverseny. A magyar csapat 31 versenyzővel 7 egységben állt rajthoz. 
A női U19 kormányos négyes bronzérmet nyert, ezzel ők végzetek a legelőkelőbb helyen a magyar 

küldöttségből. A csapat tagja volt a kunszigeti Angyal Zsófi a (balról a 2.), aki most vehette fel 
először a nemzeti mezt. Gratulálunk nekik!

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Megyei II. o.
Csapatunk négy sima vereséggel 

kezdte az idényt, ami a tavalyi 6. helyezés 
után mindenképp csalódásnak tűnt. Utó-
lag már látjuk, hogy ekkor három olyan 
csapat verte meg a Kunszigetet, amelyek 
most a tabella első három helyén állnak 
(Győrújbarát, Kajárpéc és Győrújfalu). 

Első pontunkat szeptember 19-én 
Győrzámoly ellen szereztük Szeredi And-
rás 92. percben szerzett találatával. Októ-
ber elején a Nyúl II. ellen már győzni is 
sikerült Nagy Dániel és Molnár Balázs gól-
jainak köszönhetően. 

Ezután két újabb vereség következett 
- a 4. Tét és az 5. Bőny ellen. Csapatunk 
ekkor 4 ponttal még kieső helyen állt.

Október 24-től aztán egy ötmeccses 
veretlenségi sorozat kezdődött. Először 
Börcsön sikerült győzni Stróbl Balázs 
góljával, aztán gólnélküli döntetlent ját-
szottunk az (egyébként az őszt az utolsó 
helyen záró) Enesével. A Rábapatonát 
4-1-re vertük (ez a legnagyobb arányú 
győzelmünk), majd a két elhalasztott 
meccs következett. Dunaszentpál ellen 
hátrányból sikerült fordítani, a duna-
szegiek ellen pedig ismét az utolsó pilla-
natban sikerült pontot menteni - ahogy 
az a Győrzámoly ellen is történt. 

Csapatunk legnagyobb gondja egyér-
telműen a kevés szerzett gól (nálunk 
kevesebbszer csak az utolsó Enese örül-

A megyei II. osztályú csapatunk ősze 
nem sikerült túl jól, az U19-es és U16-
os együttesünk viszont második helyről 
várja a tavaszi folytatást.

Újra elindult a helyi 
tekebajnokság

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
December elején elkezdődött a 16. 

kunszigeti tekebajnokság. 

hetett gólnak). A 14 kunszigeti gólon 8 já-
tékos osztozik, egynél több gólig Molnár 
B., Szeredi A., Szalai Henrik és Babics Zsolt 
jutott. 

Csapatunk a 8. helyről várja a tavaszi 
folytatást.

U19-es csapat
Három híján minden meccsét meg-

nyerte a csapatunk az U19-es bajnokság-
ban. Győrújbarát és Győrasszonyfa ellen 
kikaptunk, a sereghajtó Győrzámoly az 
egyik pontját ellenünk szerezte egy dön-
tetlennel. Ezen a három meccsen egyéb-
ként 12 gólt kaptunk - a többi tízen pedig 
összesen ötöt. Voltak szoros győzelmei a 
csapatnak (Bőnyben és Dunaszegen), és 
voltak magabiztos sikerek is (a Kajárpéc, 
a Dunaszentpál, a Téti Sokoró, Rábapato-
na, a Börcs vagy az Enese ellen).

A kunszigeti ifi  43 gólt szerzett ősz-
szel (ugyanannyit, mint az 1. helyen álló 
Győrasszonyfa). Nagy Máté 11, Mezei Mi-

lán 10, Bors Alex 7, Kovács Bence 4, Csányi 
Dominik és Safranyik Gergő 3-3 gólig jutott. 

Az előző bajnokságban 2. lett a csa-
pat, most 4 pont a hátrány az élen álló 
Győrasszonyfával szemben.

U16-os csapat
Néhány év kihagyás után ismét van 

kunszigeti együttes ebben a korosztály-
ban. A tavaly még U14-ben ezüstérmes 
játékosok a nagyobbak között is megáll-
ják a helyüket: a mosonmagyaróvári cso-
portban egy kivétellel minden meccsét 
megnyerte a csapatunk. Halászi hibátla-
nul vezeti a bajnokságot, Kunsziget a 2. 
helyen áll. 

Unger Gergő 14, Tóth Norbert 11, Kövi 
Máté 9, Kövi Gergely és Salamon Bence 7-7, 
Papp Dániel és Szalai Barna 6-6 gólig jutott 
az őszi szezonban. 

Az U16-os csapat több játékosa be-
mutatkozott az őszi szezonban az U19-es 
csapatban is.

Az U19-es bajnokságban a Győrasszonyfa ellen nem sikerült nyerni. Fotó: B. N.
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Az elmúlt hónapok kunszigeti eseményeiAz elmúlt hónapok kunszigeti eseményei

Szeptemberben közös kerékpározáson vettek részt több tucatnyian, hogy 
körbekerekezzék falunkat.

Nagyon sokan tartottak azzal a csapattal, akiket Szalay Győző, a 
termelőszövetkezet elnöke kalauzolt körbe a majorban. 

Csodálatos időben telt az októberi 7 kilométeres gyalogtúra, amely 
Kunsziget legszebb részein vezetett keresztül.

Nagy sikere volt a beöltözős bulinak, amelyet Halloween napján 
rendeztek a vendéglőben.

Idén ismét nyílnak az adventi ablakok a faluban. Az épp aktuálisan nyíló 
ablakoknál egy-egy karácsonyi üzenetet is találhatunk.

Régi népszokást elevenítettünk fel azzal, hogy Lucák járták falunk utcáit, 
seprűvel, fehérbe öltözve. Ők gyújtották meg a harmadik adventi gyertyát.

Mikulás járt Kunszigeten
A Mikulás ismét körbejárta Kunszigetet december első hétvégéjén. 

Köszönjük a Bözsi bolt, Jagadics József, a Geskor Kft., a Gémeskút bo-
rozó, a Citrus és Pálma Kft., Kollár József, a Fehérvári borozó, a Kun-
szigeti Faluszépítő Egyesület,  a Kunsziget Sportegyesület, Kunsziget 
Község Polgárőrsége, Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesüle-
te, Szalay Győző, Lendvai Ivánné, Fincziczki Ádám, Kuller Tamás, ifj. Varga 
Balázs, Kovácsné Csányi Zsuzsa, Tilai Lajosné Terike, Tamás Krisztián, Csá-
nyi Éva, Jursics Béláné, Tilai Béláné Márti, Kovács József, Varga Sándorné, 
Lévai Imréné Márti, Farkas Ferencné, Tilai Istvánné, Novitsné Czéhmester 
Erika, Ács-Horváth Kornélia, Karácsonyi Ivánné, a Stadler és a Szövérfi  csa-
lád, Fülöp Gábor, Gutléber Zoltán, Pintér Józsefné, Angyal Mónika, Pintér 
Krisztián, Farkas Noémi, Czukor Hajnalka, Ramné Domján Katalin, Gyur-
kovits Péterné Manna, Kopacsek Antalné Kati, Varga Gábor, Saru Dániel, 
Varga Péter, Kopacsek Antal, Bábics Norbert, Ramm Regina, Ramm Zoltán, 
Huszár Bence, Kopacsek Balázs, Jagadics Ármin, Szalai Adrián, Tóth Kristóf 
és Varga Mihály Misi bácsi segítségét.


