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Őrizzük értékeinket

Foci: Tavasszal 
eddig veretlenül

A testület elfogadta községünk 2016. évi költségvetését

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Életünket, napjainkat a múlt értékei, ha-

gyományai is meghatározzák. Legyen szó akár 
szakrális, kulturális, épített vagy természeti ér-
tékekről – örökségről.

Önkormányzatunk, a Római Katolikus 
Egyház, a falu lakossága, civil szervezetek ré-
szére fontosak ezek az értékek melyeket, őr-
zünk a jövő számára, ápolni a jelenben. 

Az elmúlt években Kunsziget Község Képvi-
selő-testülete által létrehozott „Kunszigetért” 
Közalapítvány, a Római Katolikus Egyház és 

néhány civil szervezet sikeres pályázatainak 
és munkájának köszönhetően lehetőségünk 
volt az épített örökség felújítására, szakrális 
értékek őrzésére. A fejlesztéseket sokan segí-
tették.

Önkormányzatunk sikeres pályázataként 
ismét ráirányítjuk a fi gyelmet értékeinkre. 
Testvértelepülésünket, Nyárádgálfalvát is be 
tudjuk vonni az örökségek feltérképezésébe és 
ápolásába. A húsvéti ünnepkör értékeire irá-
nyítjuk a fi gyelmet mind Kunszigeten, mind 
erdélyi testvéreinknél. 

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Kunsziget Község Képviselő-testülete 2016. 

február 11-én elfogadta 2016. évi költségvetés-
ét.

A költségvetés kiadási és bevételi oldala 
586 millió 328 ezer 025 forint.

A több mint 586 millió forint ad lehetősé-
get az intézmények működtetésére, a fejleszté-

sekre, a településüzemeltetésre, a civil szerve-
zetek támogatására.

Mint az előző években, az idén is nagy 
szükség van sikeres pályázatokra, melyből a 
fejlesztéseket megvalósíthatjuk.

Beruházásokra 257 millió forintot, 
fejlesztésekre 167 millió forintot 

tervezünk.

2016-os terveink között szerepel a Tün-
dérkert Bölcsőde építése (a kétcsoportos in-
tézmény 24 férőhellyel működhet majd), az 
iskola külső- és energetikai felújítása, a te-
mető bejáratának, kapujának és kerítésének, 
valamint ravatalozójának felújítása, továbbá 
konditerem kialakítása, járdák felújítása és az 
utak karbantartása.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Három mérkőzés után veretlen a megyei 

II. osztályban szereplő csapatunk, az U19-es 
együttes pedig mindhárom meccsét megnyer-
te.

Túl nagy jövés-menés nem volt a téli átiga-
zolási szezonban a csapatunk körül: három 
korábbi kunszigeti játékos tért vissza a csapat-
hoz. Közülük eddig Molnár Balázs jelentette 
a legnagyobb erősítést, a három mérkőzésen 
négyszer talált az ellenfelek hálójába.

Tilai-kupa 
huszadszor

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Öt iskola csapatai vettek részt a 2016-os 

Tilai Lajos Emlékversenyen március 5-én. A 
torna a mosonszentmiklósi iskolások győzel-
mével zárult.
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Örökségünk, értékeink őrzésének, ápolá-
sának érdekében fontos fejlesztések zajlottak 
az elmúlt években. Ennek a munkának kö-
szönhetően újulhatott meg a plébániaépület, 
a hozzátartozó múlt században épült nyitott 
konyha, megépülhetett a kalapos szín, kiala-
kításra került a szakrális kulturális tér a temp-
lom előtt. Összköltsége közel 100 millió forint 
volt, köszönhetően a „Kunszigetért” Közala-
pítvány sikeres pályázatának. 

Az értékek óvását segítette, a fi gyelmet 
ráirányította a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló kormány-
rendelet, amely alapján önkormányzatunk 
létrehozta a Helyi Értéktár Bizottságot. A bi-
zottság feladata az értékek rendszerezése, a 
törvény a bizottságnak ad lehetőséget a me-
gyei értéktárba való felterjesztésre. Így kerül-
hetett a megyei hungarikumok közé a Jézus-
keresés népi, archaikus hagyománya, melyet 
szeretnénk, ha országos hungarikummá vál-
na. Hamarosan felterjesztésre kerül a Szent 
Antal kultuszhoz kapcsolódó érték is.

Hangsúlyozom, ezen munkában, mind az 
egyház, mind a bizottság, mind az önkor-

Húsvéti programok 
Kunszigeten
Március 24. csütörtök

15:00 - Szentmise az utolsó vacsora emlé-
kére

19:00 Virrasztás
Március 25. péntek

14:30 Keresztút
15:00 Az Úr szenvedésének ünneplése

Március 26. szombat
Délelőtt a szentsír látogatása
17:00 Húsvéti vigília, feltámadási körme-

net
Március 27. vasárnap

4:30 Jézuskeresés
8:00 Húsvétvasárnapi szentmise

Március 28. hétfő
8:00 Húsvéthétfői szentmise

Kézműves foglalkozások az ünnep jegyében
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

A húsvéti ünnepkör értékeit bemutató pá-
lyázathoz kapcsolódóan az elmúlt hetekben 
több helyszínen, több korosztály vehetett részt 
különféle kézműves foglalkozásokon.

mányzat, a falu lakossága részt vett. Az ér-
tékeket tisztelő és gyűjtő emberek munkáját 
kiemelve és értékelve köszönöm meg e helyen 
is. 

Értékké csak úgy válhat bármi, ha azt meg-
osztjuk a közösséggel.

Erre újabb lehetőséget adott a Földműve-
lésügyi Minisztérium által 2015 őszén kiírt a 
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésé-
nek, kutatásának, népszerűsítésének, megis-
mertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására kiírt HUNG-2015 pályázat.

Az önkormányzatunk által beadott pályá-
zat sikeres volt, a késői bírálat miatt 2016. feb-
ruár 11-én kaptunk erről értesítést. A pályázat 
célja a húsvéti ünnepkör értékeinek kölcsönös 
bemutatása Kunszigeten és erdélyi testvérte-
lepülésünkön, Nyárádgálfalván és térségében.

Ezen alkalommal újabb lehetőség nyílik Er-
dély - Nyárádgálfalva és térsége hagyománya-
inak megismerésére, a hagyományok közötti 
kapcsolatkeresésre.

2016 húsvétján érkezik és utazik néhány fő 
Nyárádgálfalvára és Kunszigetre, hogy részt 
vegyen az ünnepen, mely mindannyiunk, at-
tól is, hogy részt veszünk rajta. 

Őrizzük értékeinket

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub egyik 
márciusi klubfoglalkozásán Horváth Lászlóné 
Krisztina vezetésével húsvéti dekorációk ké-
szültek. A plébánián Kunsziget, Öttevény és 
Mosonszentmiklós hittanos gyermekei több-
féle technikával játékos húsvéti díszeket ké-
szítettek, és írókával tojást is hímeztek Kungl 

Anita vezetésével. Ugyancsak írókázással 
készültek tojások az óvodában egy héttel ké-
sőbb, ahol húsvéti virágkosarak készítésében 
is részt vehettek a vendégek. Aki a korábbi 
foglalkozásokon nem tudott részt venni, az a 
könyvtárban rendezett foglalkozáson vehetett 
részt a nagyhét hétfőjén. 

Hímes tojásokkal, varrott állatfi gurákkal, 
húsvéti koszorúkkal és számos más izgalmas, 
és érdekes húsvéti dekorációval készül az is-
kola is az ünnepre. A gyerekek által készített 
dekoráció a templom előtti téren lesz látható 
húsvétkor.

Az intézmények működése biztosított, a 
számok tükrében az alábbiakban szerint: 

A Tündérvár Óvoda működési kiadása 
47,6 millió forint, ebből 37,4 millió forint az 
állami normatív támogatás. A Manóvár Csa-
ládi Napközi 6,8 millió forintból működik 
(2,4 millió forint az állami normatíva). A házi 
segítségnyújtás 8,6 millió forintból gazdálko-
dik, közel 4 millió forinttal támogatja norma-
tív módon a szolgáltatást az állam, 4,7 millió 
forint az önkormányzati önrész. A kultúrház 
éves költségvetése 8,9 millió forint, az állami 
normatíva 1,4 millió, az önkormányzati ön-
rész 7,4 millió forint. A Kunszigeti Nonprofi t 
Közszolgáltató Kft  működését az önkormány-
zat 30 millió forinttal támogatja.

Nagyon fontos, hogy az intézményekben 
biztosított legyen a gyermekek sokoldalú sze-
mélyiségformálása. Ezt szolgálja a 75 férőhe-
lyes Tündérvár Óvoda is. Törekedni kell arra, 
hogy a színes programok egész éven át (nyá-
ron is) vonzóak legyenek a szülők és gyer-
mekek részére, hogy az óvoda kihasználtsága 
optimális legyen.

A 2016. évi költségvetés bevételi oldalán az 
adóbevételek 199 millió forintot tesznek ki, 
ebből 180 millió forint az iparűzési adó mér-
téke. A működési célú egyéb bevétel 91 millió 
forint érkezik a költségvetésbe, így a számok 
tükrében elmondható, hogy 296 millió forint 
további bevételre van ahhoz szükség, hogy a 
beruházások, fejlesztések megvalósuljanak.

Ezt szolgálhatja pályázati forrás, de alapja a 
takarékos gazdálkodás is. Kérjük segítő észre-
vételeiket, bízzunk benne, hogy közös mun-
kánk a község fejlődését szolgálja.

A költségvetési rendelet teljes egészében a 
www.kunsziget.hu oldalon tekinthető meg.

Elfogadták a 2016-os 
költségvetést

Az óvodában készült húsvéti virágkosarakat és tojásokat mutatják be a készítők. Fotó: Horváth Rajmund.
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Be kell jelenteni, ha nagy járművel külterületi utat használnánk

A kutya maradjon a kerítésen belül!

- DR. SZIGETHY BALÁZS -- DR. SZIGETHY BALÁZS -
A külterületi önkormányzati utak 3,5 tonnát 

meghaladó össztömegű gépjárművel történő 
igénybevétele – különös tekintettel az erdőte-
rületekről kitermelt faanyag szállítására – az 
utak állagának megóvása érdekében bejelen-
téshez kötött.

A bejelentést Kunsziget Község Önkor-
mányzatához (9184 Kunsziget, József Attila u. 
2.) írásban kell megtenni, a tervezett igénybe-
vételt megelőzően legalább 3 munkanappal. 
Az úthasználat időpontját úgy kell meghatá-

rozni, hogy az a várható időjárási körülmé-
nyekre tekintettel az út állapotában romlást 
ne idézzen elő.

A bejelentésben pontosan meg kell jelölni a 
használni kívánt útszakaszokat, meg kell ha-
tározni az úthasználat pontos idejét (nap és 
óra), az úthasználat célját, fel kell tüntetni az 
igénybevevő gépjármű(vek) rendszámát és az 
úthasználatért felelős személy nevét, címét, te-
lefonszámát. A bejelentést a polgármester tu-
domásul veszi, amit aláírásával igazol, vagy az 
önkormányzati út használatát feltételhez köti, 
illetve megtiltja, amennyiben a bejelentésben 

- DR. SZIGETHY BALÁZS -- DR. SZIGETHY BALÁZS -
Az utóbbi időben településeinken jelentős 

mértékben megnőtt a közterületeken kóborló 
ebek száma. Ezek az állatok azonban jellemző-
en nem gazdátlanok, pusztán a tartóik gondat-
lan magatartásának köszönhető, hogy zavarják 
a lakosság nyugalmát, veszélyeztetik a járóke-
lőket, gyermekeket és adott esetben akadályoz-
zák a közlekedést.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók fi gyelmét, 
hogy kutyájukat kötelesek a saját ingatlanuk 
területén tartani, szökésüket pedig megaka-
dályozni. 

A kóborló ebek gazdáját az állatvédelmi ha-
tóság állatvédelmi bírsággal sújthatja, megha-
tározott építési munka (pl. kerítés) elvégzésé-
re kötelezheti, az állat veszélyessé nyilvánítása 
iránt eljárást kezdeményezhet, illetve a tartott 
ebek számát korlátozhatja vagy az ebtartót az 
állatok tartásától eltilthatja.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy a 
kóborló ebek beazonosítása, befogása és el-
szállíttatása jelentős adminisztratív terhet és 
számottevő költséget jelent az önkormány-
zatnak, amely költséget minden esetben az 
állattartón érvényesít. Tájékoztatom Önöket 
arról is, hogy a bírság összege már kismértékű 

jogszabálysértés esetén is jelentős, amely bír-
ságösszeg az azt megállapító és végrehajtható 
határozat nem teljesítése esetén adók módjára 
behajtható köztartozásnak minősül.

Felhívom a fi gyelmet, hogy a hatályos jog-
szabályok alapján a 4 hónaposnál idősebb ku-
tyát csak transzponderrel (chip) ellátott módon 
lehet tartani és a kötelező oltások beadatásá-
ról gondoskodni kell. A kutyának ezen kívül 
szerepelnie kell az országos ebadatbázisban, 
amelyhez a chip regisztrációját az azt beülte-
tő állatorvosnak kell elvégeznie, továbbá sze-
repelnie kell a helyi ebadatbázisban is, amely 
esetében a bejelentési kötelezettség az állat-
tartót terheli, aminek elmulasztása szintén ál-
latvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány az 
önkormányzati hivatalban beszerezhető. Az 
önkormányzat hozzáféréssel rendelkezik az 
országos ebadatbázishoz, továbbá az ebtartók 
a chip regisztrációját – korlátozott adatelérés-
sel – ellenőrizhetik a www.petvetdata.hu in-
ternetes oldalon.

Ezúton kérem a Tisztelt Ebtartókat, hogy a 
hatályos jogszabályok betartásával és különös 
gondossággal járjanak el. A kóborló kutyák 
gazdái ellen a szükséges hatósági intézkedése-
ket megtesszük.

Programajánló
MÁRCIUS 27., VASÁRNAP

14:00 Kunsziget - Győrújfalu foci, U19
16:00 Kunsziget - Győrújfalu foci, m. II. o.

MÁRCIUS 31., CSÜTÖRTÖK
17:00 Kunsziget B - Győrújfalu B városi baj-
noki tekemérkőzés

ÁPRILIS 1., PÉNTEK
17:00 Lébény - Kunsziget foci, U14

ÁPRILIS 2., SZOMBAT
17:00 Máriakálnok - Kunsziget TE területi 
bajnoki tekemérkőzés

ÁPRILIS 3., VASÁRNAP
10:00 MTE - Csór T-T FC NB II-es bajnoki te-
kemérkőzés (A Mosonmagyaróvári TE a hazai 
mérkőzéseit Kunszigeten rendezi.)
14:00 Kunsziget - Koroncó foci, U19
16:00 Kunsziget - Koroncó foci, megyei II. o.

ÁPRILIS 4., HÉTFŐ
15:00 Költészet napja a nyugdíjas klubban

ÁPRILIS 6., SZERDA
08:00 Nyílt tanítási órák az iskolában

ÁPRILIS 7., CSÜTÖRTÖK
17:00 Kunsziget B - Győr-Szol C teke

ÁPRILIS 9., SZOMBAT
16:00 Kunsziget TE - Bősárkány teke

ÁPRILIS 14., CSÜTÖRTÖK
Kunsziget B - Ipartechnika U teke

ÁPRILIS 15., PÉNTEK
17:00 Jobb Dáma - Kunsziget TE teke

ÁPRILIS 16., SZOMBAT
10:00 Kunsziget - Lipót foci, U14

ÁPRILIS 17., VASÁRNAP
15:00 Kunsziget - Kajárpéc foci, U19
17:00 Kunsziget - Kajárpéc foci, megyei II. o. 

ÁPRILIS 22., PÉNTEK
09:00 Sulihívogató

ÁPRILIS 23., SZOMBAT
16:00 Kunsziget TE - Mosonszolnok teke

ÁPRILIS 24., VASÁRNAP
10:00 MTE - Győri KOM-SZOL NB II. teke
11:00 Elsőáldozás
15:00 Abda - Kunsziget foci, U19
17:00 Abda - Kunsziget foci, megyei II. o.

ÁPRILIS 25., HÉTFŐ
13:00 Tavaszi versmondó verseny

ÁPRILIS 30., SZOMBAT
10:00 Kunsziget - Győrzámoly foci, U14

foglaltakból vagy a várható időjárási körül-
ményekből arra lehet következtetni, hogy az 
úthasználat következtében az önkormányzati 
út, illetve utak állapota károsodhat.

Az úthasználatért felelős személy minden 
esetben köteles az általa vagy megbízottja ál-
tal használt út állapotának megőrzésére, vala-
mint köteles az esetleges károsodás megelőzé-
sére minden szükséges intézkedést megtenni. 
Köteles továbbá az út tisztántartására, illetve 
kötelessége az útban – akár gondatlanság kö-
vetkeztében – keletkező esetleges károsodá-
sért való polgári jogi helytállás.
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Amikor 1993-ben átadták a kunszigeti 
sportcsarnokot, felvetődött az ötlet, hogy a 
térség iskolái számára teremlabdarúgó tornát 
rendezzenek. Az egyik ötletgazda Tilai Lajos 
polgármester volt. Az ötlet a következő feb-
ruárban megvalósult, Szigetköz-kupa néven 
12 csapat közel 120 diákja részvételével ren-
dezték az első ilyen tornát. A versenyt akkor 
Abda nyerte. 

A következő két évben Nyuszi-kupa néven 
rendezték meg a tornát, Tilai Lajos 1996-os 
halála után, 1997-től pedig Tilai Lajos Emlék-
torna a versengés elnevezése.

Az idei rendezvényen öt iskola fi úcsapata 
vett részt. A megnyitón jelen voltak a Tilai 
család tagjai, a környező települések pol-
gármesterei, a győri tűzoltóság és a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság képviselői, 
Kunsziget civil szervezetinek képviselői, vala-
mint a torna további alapítói: dr. Medgyasszay 
László, egykori országgyűlési képviselő, Ko-
vács István korábbi megyei sportfőtanácsos, 
valamint Hécz Vince a Kunszigeti Ifj úsági 
Sportalapítvány korábbi elnöke. A megnyitó 
után a vendégek megkoszorúzták Tilai Lajos 
sírját a temetőben. 

A tornát a Kunszigeti Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és AMI, Kunsziget Köz-

ség Önkormányzata és a Kunszigeti Ifj úsági 
Sportalapítvány szervezte.

A tornán minden csapat minden csapat-
tal játszott, így alakult ki a végeredmény. 1. 
Mosonszentmiklós, 2. Abda, 3. Kisbajcs, 4. 
Pér, 5. Kunsziget. 

Huszadszor rendeztünk Tilai-emléktornát

A legjobb hazai játékosnak járó díjat Hécz Armand vehette át Tilai Veronikától. Fotó: Bábics Norbert.

Méhnyakszűrés helyben, térítésmentesen

- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN -- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN -

Kunsziget Község Képviselő-testülete a la-
kosság egészségének megőrzése, a szűrővizs-
gálatok helyben történő biztosítása érdekében 
úgy döntött, hogy módosítja a védőnői szol-
gálat működési engedélyét.

A módosított engedély 2016. január 1-től 
lehetőséget ad a nők részére a méhnyak szű-
rővizsgálatra.

Az egész évben elérhető vizsgálatot a védő-
női tanácsadóban Rammné Domján Katalin 
védőnő végzi.

A mai ember - életmódjából adódóan 
- mozgásszervi problémákkal küzd, mely-
nek alapja a görnyedt, hanyag tartás, a rossz 
testtudat, a mozgásszegény életmód és az eb-
ből fakadó gyenge izomzat. A mozgásszervi 
betegségek hatékony kezelési módja az op-
timális testtartás kialakítása és a megfelelő 
mozgásterápia gyakorlása. A gerincjóga egy 
speciális mozgásforma, amely a jóga testtartá-
saiból kiindulva a gerinc állapotának javítását, 
a mélyizmok megerősítését célozza, mellyel a 
gerinc tehermentesíthető, annak deformitá-
sai helyreállíthatóak. A gyakorlás során nagy 
hangsúlyt fektetünk a helyes légzés elsajátítá-
sára, melynek eredményeként az idegrendszer 
kiegyensúlyozodik, javul a keringés, fokozó-
dik az emésztés, erősödik az immunrendszer. 
A gyakorlatok egyszerűek, könnyen kivitelez-
hetőek, valamennyi korosztály számára aján-
lottak. 

Sok szeretettel várok mindenkit szerdán-
ként 18 órától az iskola tánctermében tartan-
dó órámra! Az első alkalom ingyenes.

Dr. Muli Orsolya 
(elérhetőségem: 70/379-5463) 

sportoktató, gerincjóga oktató

- DR. MULI ORSOLYA -- DR. MULI ORSOLYA -

Gerincjóga az iskola 
tánctermében

A torna gólkirálya az abdai Rácz Márton 
lett, a legjobb mezőnyjátékosnak a moson-
szentmiklósi Kósa Dánielt, a legjobb kapus-
nak a kisbajcsi Miletics Ádámot választották. 
A torna legjobb hazai játékosnak járó díjat 
Hécz Armand vehette át.

Kunsziget Község 
Önkormányzata helyben biztosítja 

a nők méhnyakszűrő vizsgálatát 
térítésmentesen. 

A szűrés csak bejelentkezés után vehető 
igénybe. Bejelentkezni, időpontot kérni a 06-
20-4411353-as telefonszámon lehet. A kenet-
vételt minden kunszigeti lakcímmel rendelke-
ző 25 és 65 év közötti női lakos igénybe veheti. 
Az egészség a legfőbb értékünk. Kérünk min-
denkit, hogy saját érdekében járjon rendsze-
resen szűrővizsgálatokra.
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Jövedelemadó 1%-a 
Kunszigetért

Kérjük, segítsék a Kunszigeten 
működő,kunszigetiekért tevékenykedő civil 
szervezetek munkáját azzal, hogy 2011. évi 
keresetük után fi zetett személyi jövedelem-
adójuk 1%-át helyi civil szervezetnek ajánlják 
fel!

„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány - adó-
szám: 18535174-1-08; 

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
lete - adószám: 18986044-1-08; 

Kunsziget Község Polgárőrsége - adószám: 
18536508-1-08; 

Kunsziget Sportegyesület - adószám: 
19881409-1-08; 

Kunszigeti Sporthorgász Egyesület - adó-
szám: 19906007-1-08; 

Kunszigeti Faluszépítő Egyesület - adószám: 
18533268-1-08; 

Kunszigeti Ifj úsági Sportalapítvány - adó-
szám: 18536357-1-08; 

Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kul-
turális Egyesület - adószám: 18983292-1-08; 

Kunszigeti Teke Egyesület - adószám: 
18971703-1-08.

Tűzoltóbál parancsnoki születésnappal
- BÖRZSEINÉ MAJOR EMŐKE -- BÖRZSEINÉ MAJOR EMŐKE -

2016. február 27-én került megrendezésre a 
Tűzoltóbál, a Kisduna vendéglőben, amely si-
keresnek mondható. A bált Kuller Imre elnök 
úr nyitotta meg, belefoglalva a parancsnok úr 
Rebenek Árpád születésnapi jókívánságait. A 
bál sikeres lebonyolításához hozzá járult az 
is, hogy rengeteg támogatónk akadt, tombo-
la tárgyak felajánlásában. Külön kiemelnénk 
Rebenek Balázst aki aktívan vett részt, időt és 
fáradtságot nem kímélve, a tárgyak begyűj-
tésére. Itt szeretnénk mindenkinek megkö-
szönni a részvételt a jó hangulatot amiről Kun 
Gergely gondoskodott, hogy lábaink egy per-
cig sem pihenjenek. Szeretnénk ezt a hagyo-
mányt tovább vinni, és jövőre is mindenkit 
szeretettel várunk.

Támogatóinknak köszönjük a bál sikeres 
megrendezését: Peca pláza, Ugripark, Fisch 
Kft ., Major József és családja, Börzsei Gábor, 
Ipartechnika teke csapata, Rollné Börzsei Haj-
nalka, Szalainé Danka Ildikó, Forgó Béláné, 
Kisalföld, Patent Security Kft ., Koczmann 
Eszter, Varga Lóránt, Saruné Melinda, 
Finczickiné Ella, Husqvargna Győr Szent Imre 

u., Rail Cargó, Börzsei Arnold, Kovács Eszter, 
Börzsei Vivien, Börzsei Vanessza, Munkaru-
házati Abda, Szalai Ildikó, Schreiner Szilvia, 
Rebenek Árpád, Mészáros Ádám (egy régeb-
bi kép), Vitalitás Patika, Stoller család, Audi 

Tűzoltóság, Neo Color festékbolt, BNF Kft ., 
Szintetika Függöny, Páli Kornélia, Jursicsné 
Varga Andrea és családja, Kisduna vendéglő, 
Szalay Győzőné, Szalay Győző, Halász Zoltán, 
Bíró Andrásné, DIT cégcsoport.

1%

Köszönet a véradóknak

- MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE -- MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE -

Január 11-én véradás volt a kultúrházban. 
Köszönjük azoknak, akik megjelentek a vér-
adáson, hogy segítsenek rászoruló embertár-
saikon. 

Dr. Szigethy Balázs, Strobl Gergely, 
Stankovics Tamás, Gondár Gábor, Krausz 
Csaba, Lévai Imréné, Szücs Tiborné, Novitsné 
Tilai Magdolna, Mezei Árpád, Varga Balázsné, 
Bíró Vince, Égei Volmos, Venesz István, Er-
délyi János, Kungl Anita, Horváth Csaba, 
Tamás Krisztián, Tamásné Lévai Márta, Nátz 

Róbert, Tilai Péter, Rigó Judit, Németh Erzsé-
bet, Horváth László, Pusztai Zsolt, Szalai Ár-
pád, Kovács Kitti, Hlotyák Anna, Csányi Éva, 
Tóth Balázs, Szabó Ferenc, Angyal Tamás, 
Börzseiné Varga Judit, Börzsei László, Farkas 
Tamás, Farkas Ferenc, Németh István, Gede 
László, Schreiner Imre, Ramm Krisztián, Ka-
puvári Zsolt, Virág Zoltán, Fincziczki Tamás, 
Stankovics Antal, Csányi Patrik, Stoller Dáni-
el, Beke Márta, Beke Viktória, Borbély Péter, 
Horváth Ferenc, Burányi Szilvia, Szalai Máté, 
Kuller Martin, Szalai Sándorné, Bíró Zsolt, 
Bíró Gábor.
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Tavaszvárás az óvodában
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

A farsangi időszak mindig izgalmas ké-
szülődéssel zajlik óvodánkban, készülünk a 
jelmezbálra. Az idei évben 2016.január 29-én 
volt  a jeles esemény .Az óvodás gyermekek 
szüleik segítségével ötletes jelmezbe bújtak 
(mint a képen is látható). Az óvoda dolgozói  
is maskarába bújtak ezen a napon. Jó hangu-
latban tánccal, mókával telt a nap. A mulatsá-
gon volt bőven enni –inni és rágcsálni való, 
köszönjük a szülők támogatását. A farsangi 
időszak befejeztével már a tavaszt várjuk-hisz 
a medve megjósolta, hamarosan eljön-, hogy 
sok új élménnyel, tapasztalattal, ismerettel 
gazdagodjanak az óvodások.

A mulatság befejeztével már másnap nagy-
csoportosaink és szüleik számára meghívás 
érkezett a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ból nyílt tanítási napra. Viki néni angol nyel-
vű énekórát tartott, Kriszti néni a negyedik 
osztályosokkal mese feldolgozását láthattuk. 
Óvodásaink örömmel kapcsolódtak be egy-
egy feladatba. A tanítási órák után Farkas Liza 
igazgatónő és Puxbaum Katalin ügyvezető 
igazgató tartott tájékoztatást az iskola életé-

ről. Köszönjük az alapos mindenre kiterjedő 
tájékoztatót. A nyílt tanítási délelőtt egy fon-
tos állomása volt az „Iskola nyitogató” rendez-
vénysorozatnak. Itt szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy az iskola pedagógusainak 
köszönetet mondjak a munkadélőttökért, me-
lyeken leendő első osztályosaink belekóstol-
hattak az iskolai életbe. 

Március első napjaiban nagycsoportban és 

a nagy-középső csoportban nyílt napra vártuk 
a szülőket.

A tavaszi időszakban sok-sok programról, 
eseményről tudok hírt adni óvodánk életéből. 

Óvodásaink izgatottan készültek nemzeti 
ünnepünkre. A kicsikkel nemzeti színű zász-
lót készítettünk, és versekkel, dalokkal készül-
tünk március 15-i ünnepre. Az ünnepi mű-
sorral nagy-középső csoportosaink készültek, 
a jeles napra ünnepi díszbe öltözött óvodánk 
és óvodásaink büszkén viselik szívük fölött 
a nemzeti kokárdát. A délelőtt folyamán az 
óvoda aulájába kaptak meghívást a „kicsik”, 
és megnézhettük ünnepi műsorukat. Nagyon 
szép, jól előadott műsort láthattunk. 

Köszönöm Andi és Erika óvó néni felké-
szítő munkáját, hogy falunk ünnepélyén is 
méltóképpen köszöntötték óvódásaink a jeles 
napot.

Március 24-én nagycsoportosainkkal a 
dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvoda meg-
hívására gyermekjáték és néptánc találkozón 
veszünk részt. Hat település gyermekcsoport-
ja mutatja be műsorát a hagyománnyá vált 
fesztiválon.

Április hónapban úszótanfolyamot szer-
veztünk nagy-középső csoportos gyermekek 
számára Kunsziget Község Önkormányzatá-
nak támogatásával (az utazás költségét fi zeti 
az önkormányzat), 19 kisgyermek jelentkezett 
a tanfolyamra. Köszönjük az anyagi támoga-
tást, lehetővé vált, hogy a gyermekek megis-
merkedhessenek az úszás rejtelmeivel, ezzel is 
hozzájárulva mozgásfejlődésükhöz, edzettsé-
gükhöz.

Óvodai beíratás 
2016. április 25-én (hétfő) 13-16:00-ig 

és 26-án 8-12:00-ig lesz óvodánkban a be-
iratkozás. Azon gyermekeket kell óvodába 
íratni, akik 2017. augusztus 31-ig töltik be 
harmadik életévüket. A NKt rendelkezései 
szerint minden harmadik életévet betöltött 
gyermek részére kötelező az óvodába járás. 
Sok szeretettel várjuk beiratkozásra!
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Nyílt nap a nagycsoportban
- JANDÓ ÁRPÁDNÉ -- JANDÓ ÁRPÁDNÉ -

Február 29.-én izgatottan készültek gyer-
mekeink a szüleik, Iskolánk Igazgatónője, és a 
leendő tanítónénijük látogatására. 

Tizennégy gyermek anyukája, nagymamája 
érdeklődve fi gyelte, mennyi mindent tudtak a 
tél végi időjárásról, az évszak jellemzőiről, a 
környezetükben kibújt kora tavaszi virágok-
ról, a rügyező bokrokról, fákról. Ezután kon-
centrációs gyakorlatokkal fi gyelemfejlesztés, 
mozgással kísért számlálás - sorozat gyakorlá-
sa következett. A halmazokkal való játékos el-
igazodás, műveletek végzése örömmel végzett 
tevékenységet jelentett számukra. A feladatlap 
kitöltését még szívesen folytatták volna újabb, 
és újabb feladatokkal. 

Köszönjük iskolánk részéről a kitüntető 
érdeklődést, amely nagyban megkönnyíti 
gyermekeink iskolába való beilleszkedését, az 
iskolai életbe történő zökkenőmentes átme-
netet.

Iskolai tanórákat látogattunk az óvodásokkal

- HORVÁTH ÁRPÁDNÉ -- HORVÁTH ÁRPÁDNÉ -
Ebben az évben már kétszer tettünk eleget 

az iskola kedves meghívásának: nyílt órára 
várták az iskolába készülő nagycsoportosokat 
és szüleiket.

Január 15-én Manna nénihez, a második 
osztályba látogattunk el. Izgatottak voltak az 

ovisok, mit fogunk ott csinálni, ki lesz ott is-
merős és úgy általában, mi vár ott ránk.

Az iskolások egy régi népszokást elevenítet-
tek fel, iskolába toborzást, iskolába hívogatót, 
„Gergely-járást” mutattak be nekünk.

Megismerkedtünk a farsangra jellemző te-
vékenységekkel, hagyományokkal. A beszél-
getésbe, játékba szívesen kapcsolódtak be az 

A nyílt napon az óvodások megmutatták, mi mindent tudnak már. 

óvodás gyermekek is, a megilletődöttségnek 
már nyoma sem volt.

Közösen farsangi kalapot készítettünk, 
válogattunk, ragasztottunk, tűztünk csillogó 
díszeket a kivágott formára. A végén felpró-
báltuk, fotó is készült, és természetesen haza 
lehetett vinni a kalapot.

Köszönetképpen bohócos könyvjelzőt ad-
tunk vendéglátóinknak, és élményekkel telve 
indultunk vissza az óvodába.

A második „iskolahívogató” látogatásra 
február 15-én került sor. Melinda nénit már 
ismerik az ovisok, hiszen ő tart hetente an-
gol foglalkozást az oviban. Az elsősöket is 
örömmel üdvözöltük, hiszen tavaly még ők 
is óvodások voltak. Énekes-játékos feladatok 
követték egymást. Örömmel mutogatták el a 
dal értelmét, hogy mi is érthessük, miről éne-
keltek. Néhány óvodás gyermek szívesen kap-
csolódott be a közös produkcióba.

Az óra második felében kézügyességünkre 
is szükség volt. 

Szív alakú színes lapot díszítettek az ovisok 
körbe szalaggal. Kis segítséggel, de sikeresen 
vettük az akadályt. Beszélgethettek a gyerme-
kek a tavalyi ovis társaikkal, használhatták a 
ceruzájukat, beülhettek a padokba, megnéz-
hették az osztálytermet, a folyosót - már nem 
teljesen idegen környezet fogadja majd őket 
ősszel.

Az ilyen és ehhez hasonló alkalmak lehető-
vé teszik a nagycsoportosok számára, hogy ne 
félelemmel, hanem egészséges kíváncsisággal 
az új, az ismeretlen iránt kezdjék az első évet 
szeptemberben. 

Március 21-én Monika néni várt bennünket 
(az ő írását a 7. oldalon olvashatják - szerk.).

A második látogatás alkalmával az óvodások az első osztályosokhoz látogattak 
és a kézügyességükre is szükségük volt.
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Verses, táncos és zenés sikerek az iskolában

- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

„Ha táncunkat nézed, szívünk szavait 
hallod”

Iskolánkban a néptánc tanszak növendé-
kei 2016. március 19-én várakozással és iz-
galommal teli indultak Rédére, ahol szóló 
néptáncversenyen az 1. korcsoportban bronz 
minősítést szereztek, felkészítő tanáruk, Samu 
Erzsébet vezetésével. A gyermekek fellépését 
zenekar kísérte. Virág Liza és Szűcs Dorina 
Teréz 2. osztályos tanulóink rábaközi lassú és 
friss csárdást adtak elő.

Furulyafesztivál a győri zsinagógában
Iskolánk tanulói február 24-én részt vettek 

a XXIII. Győri Furulyafesztiválon. A kiemel-
kedően magas színvonalú előadásokkal szí-
nesített eseményen felkészítő tanárunk Sipos 
Tamásné és a gyermekek szorgalmas munká-
juk eredményeként szereplésükért oklevelet 
vehettek át. 

Szövegértési verseny
Tanulóink az idei tanévben is részt vettek a 

Győri Ménfőcsanaki Petőfi  Sándor Általános 
Iskola által a Petőfi -hét keretében meghirde-
tett szövegértési versenyen.

Alsó tagozatosaink idén is igen szép ered-
ményekkel büszkélkedhetnek.

Angyal Borbála 2. osztályos tanulónk 9. 
helyen végzett a versenyben (felkészítő taná-
ra: Gyurkovits Péterné), Reizinger Krisztofer 
3. osztályos tanulónk 5. lett (felkészítő tanára: 
Bézi-Kovács Monika), Kovács Kitti 4. osztá-
lyos tanulónk pedig 2. helyezett lett a verse-
nyen (felkészítő tanára: Varga Péterné).

A felső tagozatosainkat idén két 5. osztályos 

tanuló képviselte. Németh Csenge és Vogl Be-
nedek eredménye lapzártánkig nem érkezett 
meg iskolánkba. Szorítunk kiváló szereplésü-
kért!

Versmondó verseny Győrzámolyon
2015. március 6-án rendezték meg a 

Győrzámolyi Petőfi  Sándor Általános Iskola 
nagytermében az iskola hagyományos vers-
mondó versenyét, melyen idén ismét több ta-
nulónk próbálhatta ki tehetségét a versmon-

dás területén. Köszönjük tanulóink, Völgyi 
Viktória, Rózsa Szabina, Bézi Édua, Tengelics 
Márk, Tóth Emese, Sokorai Olivér és Farkas 
Döniz szereplését.

Vár az iskola!
2016. március 21-én Bézi-Kovács Monika 

tanító és a 3. osztály látta vendégül a kunszi-
geti óvodásokat, az óvó néniket, dajkákat és az 
érdeklődő szülőket. A rendhagyó húsvétoló 
keretében csúfolókat, locsoló verseket és egy 
verses mesét hallgathattak meg vendégeink, 
az óvodások. 

A gyermekek a vidám foglalkozás második 
felében elkészíthették a mese főszereplőjét, a 
húsvéti bárányt is. Az idő gyorsan elröpült a 
jó hangulatú találkozáson!

A következő hónapban is szeretettel várjuk 
a jövendő elsősöket!

Beiratkozás
Az általános iskolák első évfolyamára 

történő beiratkozás a 2016/2017. tanévre, a 
2016-ban tankötelessé váló gyermekek ré-
szére 

2016. április 14-én (csütörtökön) 8 és 
19:00 óra között

2016. április 15-én (pénteken) 8 és 19 
óra között lesz.

Bővebb tájékoztatás iskolánk honlapján, a 
www.kunszigetiskola.hu oldalon olvasható.

Több alkalommal is vendégül láttuk az iskolában a leendő első osztályos óvodásokat.

Virág Liza és Szűcs Dorina Teréz bronz fokozatú minősítést szereztek a rédei szóló néptáncversenyen. 
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A 2016. évi Magyar Iskolai Egyéni Bajnok-
ság megyei fordulóján iskolánkat 2 tanuló, 
Virág Anna és Szalai Barnabás 6. osztályos 
tanuló képviselte. Virág Anna február 12-én 
a Győr-Szol Tekecsarnokban megrendezett 
versenyen elért első helyezésével bejutott a te-
rületi fordulóra is. Szalai Barnabás a soproni 
pályán a középmezőnyben végzett. A területi 
fordulóra március 3-án a bábolnai tekepályán 
került sor, ahol Anna 3. helyezett lett. Ezzel 
az eredménnyel fogja iskolánkat képviselni a 
március 25-én Budapesten az FTC pályán az 
Országos Iskolai Egyéni Bajnokságon.

Büszkék vagyunk Diákjainkra! Annának a 
továbbiaknak is nagyon szorítunk, aki nem-
csak iskolai szorgalmával és teljesítményével 
ér el kiváló eredményeket, hanem a teke mel-
lett különböző sportágakban: fociban, tenisz-
ben és karatéban is kitartóan küzd, és kiváló 
eredményeket ér el! Gratulálunk!

„Láss zölden!” környezetismeret vetélkedő

Képzőművészeti sikerek

Ő, aki iskolánk második osztályos tanulója, 
kiváló tanulmányi eredménye mellett, példás 
magatartásával mutat követendő irányt társa-
inak. Ő, aki színjátszó tanszakunk kiválósága, 
kiemelkedő tehetsége. Aki játékával mindig 
mosolyt csal a nézők szemébe. Ő, aki szabad-
idejét is hasznosan tudja beosztani, és kellő 
időt szán a sportra, és természetesen ott is 
csak a hibátlanra, a tökéletességre törekszik.

Mindezekre nem csak iskolai bizonyítvá-
nya a bizonyíték, hanem a Budapesten meg-
rendezett IKO Mikulás-kupa Nemzetközi 
Kyokushin Karate Versenyen elért első helye-
zése is. Szorgalmával, kitartásával felállhatott 
a dobogó legfelső fokára. És ki birtokolja eze-
ket az eredményeket? NAGY BENEDEK.

Büszkék vagyunk 
Benedekre

- FARKAS LIZA -- FARKAS LIZA -

Gratulálunk Benedeknek, és kívánunk még 
nagyon sok aranyérmet, és ötöst a bizonyít-
ványba! Büszkék vagyunk Rád!

- PRISKINNÉ TULLER MARIANNA -- PRISKINNÉ TULLER MARIANNA -

A Győri Tánc- és Képzőművészeti Ált. 
Isk. és Szakközépiskola által meghirdetett 
„Cziráki Lajos” komplex képzőművészeti 
egyéni tanulmányi verseny megyei fordulóján 
intézményünk tanulói is díjazottak lettek. A 
zsűri döntése alapján a következő növendéke-
ink közül az 1. évfolyamos Rózsa Szabina 1., a 
másodikos Angyal Borbála 3., a harmadikos 
Kovács Levente 3., míg a 4. évfolyamon Strób-
li Rebeka 1. helyezést ért el az emelt óraszám-
ban (heti 4 óra a művészeti iskolában) képző-
művészetet tanulók kategóriájában. Felkészítő 
tanáruk Priskinné Tuller Marianna. 

Nevezésünk témája a kunszigeti eredet-
monda, a Tündérvár meséje volt. Ennek meg-
ismerésével, motívumgyűjtéssel, és annak 
illusztrálásával készültünk. Papír- és textil-
munkáink a mese egyes részeit jelenítették 
meg ragyogó színekkel, változatos kompo-
zíciókban.  Tizennyolc növendékünk hu-
szonnégy alkotását vittük el a győri Tánc- és 

Képzőművészeti iskolába. Ezen munkákból a 
zsűri minden évfolyamunkból érdemesített és 
jutalmazott egy-egy tanulónkat. A kiválasztás 
rangját emeli, hogy Győr-Moson-Sopron me-
gyéből, 1-től 12. évfolyamig, az általános isko-
la alsós, felsős, a középiskolás korosztályából 
több, mint 700 alkotás érkezett. Az első há-
rom helyezettet 60-80, az emelt óraszámban 
képzőművészeti képzésben részesülők mun-
káiból választotta ki a zsűri. 

Utalva a díjátadó előtt nemrég lezajlott Os-
car-díj átadásra, jelzésszerűen egy keskeny 
vörös szőnyegen vonulhatott föl minden ju-
talmazott. 

Munkáink a Győri Tánc- és Képzőművé-
szeti Általános Iskola,   

Szakközépiskola folyosóin, aulájában egy 
hónapig láthatók. Aki teheti, látogassa, tekint-
se meg! 

Minden résztvevő együtt örülhetett a nö-
vendékek és felkészítő tanáraik sikerének, 
amit szeretnénk a kedves szülők körével is 
megosztani. 

- BEZI-KOVÁCS MONIKA -- BEZI-KOVÁCS MONIKA -

2016. február 29-én került sor 
Vámosszabadiban a „Láss zölden!” környe-
zetismeret vetélkedőre, melynek témája ezút-
tal az egészséges táplálkozás volt.

Iskolánkat két csapat képviselte. A 3. osz-
tályosok „Zöldike” csapatának tagjai Tóth 
Emese, Gerzsabek Dominik, Kovács Levente, 
míg a 4. osztály „Ökomanó” csapatának tagjai 
Strobli Rebeka, Szalai Adrián és Takács Le-
vente voltak.

A versenyt lelkes készülődés előzte meg, 
hiszen a csapatoknak különböző feladatokkal 
kellett készülniük. Az újrahasznosítás jegyé-
ben PET palackból valósították meg ötletei-

ket. Az egészséges táplálkozásról pedig tablót 
készítettek. A témával kapcsolatban egy előre 
elküldött anyagból készültek fel tanulóink. 
Erről a tudásról kellett a versenyen számot 
adniuk.

A verseny napján nagy izgalommal és lel-
kesedéssel érkeztünk meg Vámosszabadiba. 

6 iskola 15 csapata vett részt a megmérette-
tésen. A vetélkedőn tanulóink bemutatták az 
előzetes feladatokat, elmondták a csapat indu-
lóját. Ezt követően 6 kérdőívet töltöttek ki.

Tanulóink szép eredményeket értek el. Az 
„Ökomanók” csapata a 3. helyen végzett, még 
a „Zöldikék” a tabló kategóriában hozhattak 
el különdíjat.

Gratulálunk a csapatoknak! 
Teke: Irány az 

országos verseny!
- FARKAS LIZA -- FARKAS LIZA -
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok 
Kunszigetről Győrbe: 
- hétfőtől péntekig: 4.45; 5.50; 6.42; 7.07; 8.02; 

9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 16.37; 
18.51; 20.51.

- szombaton: 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51; 
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47

- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41; 
17.51; 20.47.

Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig: 5.20; 6.05; 6.35; 7.20; 8.30; 

11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05; 17.20; 
18.40; 20.15; 22.45.

- szombaton: 6.35; 8.30; 11.40; 13.25; 14.55; 
16.40; 18.40; 20.15; 22.45.

- vasárnap: 6.35; 9.05; 11.20; 14.55; 16.40; 
18.40; 20.15; 22.45.

Orvosi rendelő 
Petőfi  tér 14. - Telefon: (96) 495-029 
Rendelési idő: hétfőn 8-tól - 11 óráig és 14-től 

- 16 óráig, kedden 8:30-tól - 11:30-ig, szerdán 
8-tól - 11 óráig és 14-től - 16 óráig, csütörtökön 
8:30-tól - 11:30-ig, pénteken 10-től - 13 óráig.

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

Gyógyszertár
Petőfi  tér 14. - Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től - 11 órá-

ig, kedden 9-től - 11 óráig, szerdán 16-tól - 
17 óráig, csütörtökön 9-től - 11 óráig, pénteken 
pedig 10-től - 11 óráig.

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 17 

órakor, valamint vasárnap 8 órától. 

Önkormányzati Hivatal
József Attila utca 2. 
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010
Falugazdász: Drahos László - ügyfélfogadása  

kéthetente páratlan héten, hétfőnként 10:15-től 
12:15-ig az IKSZT-ben

Családsegítő szolgálat: Szabó Zsuzsanna ügy-
félfogadás hétfőnként 9-11 óráig az Egészség-
házban

Tündérvár Óvoda 
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti Iskola
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142
www.kunszigetiskola.hu

Hulladékudvar
Öttevény, focipálya mellett - nyitva kedd 10-

16, szombat 12:30-16 óráig

„Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szí-
vünkben otthont talál”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik halottunk,

Bíró Vince
temetésén megjelentek, utolsó útjára kísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély 
gyászunkban osztoztak. Tisztelettel köszönjük a Polgármester Asszonynak segítségét, 
Gyökér gyula plébános atya szép búcsúztatóját, a tűzoltók, a nyugdíjas klub énekkara és 
Jursicsné Andi közreműködését. Gyászoló család

Életének 50. évében elhunyt 
dr. Varga-Balázs Gábor

aki 1999-től 2010-ig volt Kunsziget házi-
orvosa. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

„Úgy ment el, ahogy élt,
Csendesen, emberként”
Hálás szívvel mondok köszönetet test-
vérnek, rokonnak, barátnak, ismerősnek, 
akik szeretett férjem

Fördős Imre
temetésén együttérzésüket és részvétüket 
fejezték ki, mély gyászunkban osztoztak, 
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek. Külön köszönetemet 
fejezem ki a község polgármester asz-
szonyának, Winkler Zsolt plébánosnak, 
dr. Póda István háziorvosnak, a Sziget-
gyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának, 
Győr Város Tűzoltó-parancsnokságának, 
Jursicsné Andinak és Annuskának ön-
zetlen segítségéért. Gyászoló felesége

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott”
Őszinte tisztelettel köszönjük mindazok-
nak, akik szeretett
Édesanyánkat, rokonunkat

Cserődi Imrénét (Fütty Ilona)
utolsó útjára kísérték a moson-
szentmiklósi temetőben, sírjára virágot 
helyeztek, gyászunkban együttérzéssel  
osztoztak. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, aki

Sipos Tiborné sz. Virág Anna
temetésén részt vettek, és gyászunkban 
osztoztak. Külön köszönetet mondunk 
Winkler Zsolt atyának, Lendvai Ivánné 
polgármester asszonynak és a Sziget-
gyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának.

Gyászoló család

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk 

Gondár Lászlóné sz.: Virger Anna
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték, és mély gyászunk-
ban velünk éreztek. Külön köszönetet 
mondunk Lendvai Ivánné polgármester 
asszonynak a segítségéért, Winkler Zsolt 
atyának a szép búcsúztatásért, a Sziget-
gyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának, a 
SICK Kft . vezetőségének és dolgozóinak 
a Federal Mogul Hungary Kft . vezetősé-
gének és dolgozóinak és volt osztálytár-
sainak. Gyászoló gyermekei

Házasságkötés

Nagy Katalin és 
Szilágyi Péter János 

február 19-én

Herman Cosmina Mária és 
Kerekes István
március 19-én

Haláleset
 

Bíró Vince
január 31-én

Gondár Lászlóné sz. Virger Anna
március 10-én

Sipos Tiborné sz. Virág Anna
március 10-én

Születés
 

Kozma Attila
január 7-én

A. n.: Virág Irén

Anyakönyvi hírek



2016. 1. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ SPORT - 11. OLDAL

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL. >> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL. 

Teke: szoros siker a 
Tatabánya ellen

Kunsziget - Pér 2-0
Az első tavaszi mérkőzésen a három vissza-

térő játékosból kettő játszott: Szeredi Andrást 
azonban az első félidőben le kellett cserélni, 
és sajnos azóta sem bevethető sérülés miatt. 
Molnár Balázs viszont nagyszerűen játszott, 
és az ő két góljával nyerte meg csapatunk a 
tavaszi nyitómeccset. 

Nagyszentjános - Kunsziget 1-1
Izgalmas meccset játszottunk a dobogó har-

madik fokán álló Nagyszentjánossal az első ta-
vaszi idegenbeli meccsen, ahol a szintén visz-
szatérő Szabó Máté is játéklehetőséget kapott. 
Nagyon gyorsan vezetést szereztek a hazaiak, 
ám gyorsan válaszolni is tudtunk a találatra 
Németh Márton jóvoltából. A második félidő 
közepétől emberhátrányban játszottunk, a ha-
zaiak azonban hiába rohamoztak, nem tudták 
bevenni Vörös András kapuját. A mérkőzés 
végén még nekünk lett volna esélyünk a gól-
szerzésre, azonban maradt a döntetlen.

Kunsziget - Bőny 4-4
A mérkőzésen nemcsak a gólok, hanem 

a sárga- és piros lapok is záporoztak. Novák 

Erdészeti szakirányítást vállalok: 
 Erd felújítások, fakitermelések 
tervezése,  
 Erd telepítési tervek készítése,  
 Faállományok felmérése,  
 Hatósági képviselet stb. 

Nagy Kristóf  
okleveles erd mérnök 
Telefon: +36 70 250 51 60 
Web: www.feketenyar.hu   

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A Kunszigeti TE idén kétszer tudott nyerni, 

18 mérkőzés után a 9. helyen áll a tabellán. A 
Kunsziget/B a városi bajnokságban a hatodik 
helyen áll.

Kunsziget első számú csapata a területi 
csapatbajnokságban 18 mérkőzéséből hétszer 
nyert eddig és egyszer játszott döntetlent.

Decemberben magabiztos játékkal legyőz-
tük a Répcementi SE csapatát 6:2-re. Január-
ban Mosonszolnok ellen nem sikerült meg-
lepetést okoznunk: a tabella elején tanyázó 
szolnokiaktól 6:2-re kikaptunk. Idei első ha-
zai meccsünkön a Lajta-Hanságot fogadtuk, 
a vendégek nyertek 5:3-ra. Újabb idegenbeli 
mérkőzés következett, nyernünk azonban  
Mosonszentmiklóson sem sikerült. Az utolsó 
januári mérkőzésünkön viszont újra győzni 
tudott a csapatunk, a Bábolna/B ellen 6:2-re 
nyertünk. A győzelemnek köszönhetően a 
csapat előreléphetett a tabellán.

Februárban Győrújfalun játszott a csapat, 
a mérkőzésen a hazaiak 6:2-es győzelmével 
zárult. A 18. fordulóban a Tatabányát fogad-
tuk, és egy nagyon szoros mérkőzésen 5:3-ra 
nyertünk (hét fa volt csupán a különbség a két 
csapat között). A következő fordulóban újabb 
idegenbeli vereség következett a győrladaméri 
Fortuna TC 6:2-vel bizonyult jobbnak csapa-
tunknál. 

A lapzártánkig lejátszott mérkőzések alap-
ján csapatunk a 9. helyen áll.

Péter a saját térfelünkről lőtt szabadrúgásból 
gólt, amire egy beívelés utáni fejesgól volt a 
válasz a vendégek részéről. Németh Márton 
szabadrúgásgóljával ismét nálunk volt az 
előny, amire egy perccel később egy védelmi 
hiba után érkezett a válasz. A második félidő-
ben büntetőből szerzett vezetést a Bőny, amire 
büntetőből válaszolt Molnár Balázs. Egy lapos 
lövéssel ismét a bőnyiek kerültek előnybe, egy 
újabb büntetőből azonban ismét egyenlített 
Molnár Balázs. Hatan kaptak a két csapatból 
sárga lapot, két játékos számára pedig máso-
dik sárga miatt kiállítással ért véget a meccs.

Csapatunk tavasszal eddig veretlen, 17 
ponttal a 11. helyen állunk.

Foci: Tavasszal eddig veretlenül

A városi csapatbajnokságban szereplő 
Kunsziget/B 13 ponttal a hatodik helyen áll. 

Az NB II. Észak-nyugati csoportjában a 
Mosonmagyaróvári TE 23ponttal a harma-
dik helyen állt lapzártánkkor (A mosonma-
gyaróvári csapat Kunszigeten játssza hazai 
mérkőzéseit).

U19-es csapatunk Pért 6-0-ra verte (Csala 
Dávid 3, Mészáros Áron 2 gólt lőtt, és Csa-
pó Márk is bevette a périek hálóját). For-
dulatos meccsen Roll Máté, Mészáros Áron 
és Csala Dávid 2 góljával 4-3-ra nyertünk 
Nagyszentjánoson. Bőny ellen pedig Vikidár 
Márk és Roll Máté góljaival nyertünk 2-0-ra. 
Csapatunk az 5. helyre lépett a sikeres rajt 
után.

Bözsi Boltja
Nyitva tartás májustól

Hétfőtől péntekig 5:30-19:00 - szombaton 5:30-12:00
Kunsziget, Ifj úság u. 35. Tel.: 30/959-23-50

Folyamatos akciók 
az év minden időszakában!

Szeretettel várjuk minden régi és új vásárlónkat!
Tiszteljen meg bizalmával! 

Kérésével, panaszával forduljon hozzám bizalommal!

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

Bözsi boltja a Reál hálózat tagja

Nagyszentjánosról az U19-es csapat győzelemmel 
távozott. Fotó: B. N.
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

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

Kiadja a Kunszigeti Önkormányzati Hivatal 
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, Horváth Rajmund.
Készült a  PicArtShow Kft . nyomdájában 

450 példányban. 

Dr. Varga Norbert történész tartott izgalmas 
előadást janurában a kultúrházban Az iszlám világ, 

a migráció és Európa jövője címmel a Kunszigeti 
Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 

szervezésében.

Busók a könyvtárban. Hagyományteremtő szándékkal hívtuk az iskolás gyerekeket Manna nénihez a 
könyvtárba, kézműves barkácsolásra. Farsang farkán a témát a busók adták. Fakanálból készítettünk mor-
cos-nevetős arcú busó fi gurákat, s díszítettük őket gyapjú hajjal, bundával. A jó hangulatú délutánnak lesz 

folytatása, a következő alkalmakkor már a húsvét, és a tavasz jegyében alkotunk.

Az idei iskolai farsangon egy legókalóz is megjelent. Fotó. H. R.
A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub farsangi mulatságán az éneklés központi 

szerepet kapott. Fotó: H. R.

Hagyomány Kunszigeten, hogy a tavasz kezdetén borversenyt rendez a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület. 
Az idei versenyre március 12-én került sor az óvoda éttermében. A 23 résztvevő borai közül a legjobbnak 
Szalai György kékfrankos rozéja bizonyult, második Szalai Árpád kunszigeti cuvée-je, harmadik Szalai 

György kékfrankosa, negyedik Tóth Róbert kékfrankos rozéja, ötödik Tóth István kékfrankos rozéja lett. 
Az öttevényi Fehérvári Ferenc akácvirág borát a zsűri különdíjjal jutalmazta. A versenyhez idén is kapcso-

lódott pogácsasütés, tizenegyen hoztak a délutánra pogácsákat. Fotó: H. R.


