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670 millióból gazdálkodunk 2017-ben
Kunsziget Község Képviselő-testülete feb-

ruár 9-én elfogadta a falu 2017. évi költségve-
tését. A költségvetés kiadási és bevételi oldala 
670 millió 153 ezer 281 forint.

A több mint 670 millió forint ad lehetősé-
get az intézmények működtetésére, a fejlesz-
tésekre, a településüzemeltetésre, valamint a 
faluban működő civil szervezetek támogatá-
sára.

A kiadási oldalon 358 millió forint a mű-
ködési kiadások összege, melyből önkor-
mányzatunk 59 millió forintot szolidaritási 
hozzájárulásként köteles be� zetni  a központi 
költségvetésbe.

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

Beruházásokra, fejlesztésekre idén 
312 millió forintot tervezünk.

2017. évi terveink között szerepel a Tün-
dérkert Bölcsőde megépítése (a kétcsoportos 
intézmény 24 férőhellyel működhet), vala-
mint a kunszigeti iskola külső- és energetikai 
felújítása. 

Bízunk a Településfejlesztési Operatív 
Programra benyújtott pályázatok sikereiben, 
mely alapja a fejlesztéseink megvalósításának. 

Iskolai hírek
Két hetedikesünk országos tekeversenyre 

készül, környezetvédelmi és anyanyelvi verse-
nyen szerepelt sikerrel iskolánk, Angyal Bor-
bála 3. osztályos tanulónk pedig képzőművé-
szeti versenyen kapott elismerést.

Bővülő sportolási lehetőségek
A labdarúgás, tenisz, teke és lövészet mellett 

többek között kézilabdázni, zumbázni, jógázni 
is lehet Kunszigeten, és az evezős ismeretek el-
sajátítására is van már lehetőség.

Többek között a rendszeres mozgás, test-
edzés is segít abban, hogy egészségesebbek 
legyünk. Szakirodalmak százai foglalkoznak a 
sportolás, a testedzés fontosságával, a szabad-
idő tartalmas eltöltésével.

Felelősek vagyunk gyermekeink, magunk, 
embertársaink egészségéért.

Községünk kulturális öröksége és földtajzi 
adottságai biztosítják a kerékpáros-, kulturá-
lis-, gyalogos-, lovas-, vízi- és ökoturizmus 
lehetőségeit. 

Önkormányzatunk hosszú, átgondolt, ta-
karékos gazdálkodással, sikeres pályázatokkal 
megteremtette az egészséges életmód tárgyi 
feltételeit. A sportpálya, a műfüves pálya, a 
tekepálya, a teniszpálya, a sportcsarnok, az 
extrémpark és Mosoni-Duna rehabilitációja 
lehetőség biztosít a sportolásra, a kikapcsoló-
dásra.

Iskolánk nagyon jó kapcsolatot ápol a Tün-
dérvár Óvoda közösségével! Az elmúlt évben 
elindított „SULI-HÍVOGATÓ” foglalkozá-
saink alkalmával betekinthettek a nagycso-
portos ovisok, óvó nénik és a kedves szülők 
iskolánk életébe! Az idei tanévben már három 
alkalommal láttuk vendégül a kicsiket, akik 
játékos keretek között interaktív órákba kap-
csolódhattak be. 

Győzelmekkel indult 
a tavaszi fociszezon

A Kunsziget Sportegyesület a megyei II. 
osztályban ott folytatta a bajnokságot a téli 
szünet után, ahol ősszel abbahagyta: győze-
lemmel. Győrzámolyon a sérülése után visz-
szatérő Béres Tamás góljával nyertünk, így 
még közelebb kerültünk a dobogóhoz.

Simigla Boglárka és Virág Anna hetedik osztályos 
tanulók tekében remekeltek. A képen középen a 

felkészítőjük, Farkas Liza.



Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önöket 2017. március 14.én, kedden 16:30-

ra a kultúrházba, hogy együtt emlékezzünk az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeire.

A megemlékezésen közreműködnek a Tündérvár Óvoda gyerme-
kei, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általonos Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekka-
ra. Ünnepi beszédet mond Lendvai Ivánné polgármester. 

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a forradlom és szabadságharc hő-
seinek emlékét!
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Készül a többfunkciós edzőterem (kondi-
terem) terve, hasznosítjuk a régi sportöltözőt 
és jobb feltételeket biztosítunk a lövészet szá-
mára.

A tárgyi feltételeken túl fontosak a személyi 
feltételek, valamint a közösségek, a civil szer-
vezetek léte. Az alábbiakban összefoglaljuk a 
sportolás, a szabadidő hasznos eltöltésének 
lehetőségeit falunkban.

Labdarúgás
Szervezett formában a Kunsziget Sport-

egyesület tart edzéseket az U7 és U9-es csapa-
tok számára kedden és pénteken 18-19 óráig. 

Az U14-es csapat az edzéseit kedden 19-20 és 
szerdán 18-19 óráig tartja, az U19-es és fel-
nőtt csapat edzései pedig szerdán és pénteken 
vannak 19 és 21 óra között. Az edzések hely-
színe a sportpálya, télen pedig a sportcsarnok.

Kézilabda
Hétfőn 16:30-tól 19:30-ig, pénteken pe-

dig 16:30-tól 18 óráig a Mehlmann Kézisuli 
Sportegyesület tart edzéseket a sportcsarnok-
ban. Tavaly október óta zajlanak az edzések 
a 135-szörös magyar válogatott, olimpiai 5., 
világbajnoki ezüstérmes Mehlmann Ibolya 
vezetésével. A hétfői edzésekre a felnőtteket is 
szívesen várják.

Kedves Kunszigetiek, sok szeretettel vá-
rok mindenkit, életkortól, nemtől függet-
lenül egy átmozgató gerinctornára! A mai 
ember - életmódjából adódóan - mozgás-
szervi problémákkal küzd, melynek alapja a 
görnyedt, hanyag tartás, a rossz testtudat, a 
mozgásszegény életmód és az ebből fakadó 
gyenge izomzat. A mozgásszervi betegségek 
hatékony kezelési módja az optimális testtar-
tás kialakítása és a megfelelő mozgásterápia 
gyakorlása. A gerincjóga egy speciális moz-
gásforma, amely a jóga testtartásaiból kiin-
dulva a gerinc állapotának javítását, a mély-
izmok megerősítését célozza, mellyel a gerinc 

tehermentesíthető, annak deformitásai hely-
reállíthatóak. A gyakorlás során nagy hang-
súlyt fektetünk a helyes légzés elsajátítására, 
melynek eredményeként az idegrendszer ki-
egyensúlyozódik, javul a keringés, fokozódik 
az emésztés, erősödik az immunrendszer. A 
gyakorlatok egyszerűek, könnyen kivitelez-
hetőek, valamennyi korosztály számára aján-
lottak. 

Sok szeretettel várok mindenkit szer-
dánként 18 órától a táncteremben tartandó 
órámra! Az első alkalom ingyenes. 
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Gerinctorna

Tenisz
A Kunsziget SE tenisz szakosztálya ön-

kormányzati költségvállalással tart edzéseket 
szerdánként 16:30-tól 18:30-ig a teniszpályán.

Evezős ismeretek
A Győri Atlétikai Club evezős szakosztálya 

heti két alkalommal tart foglalkozást Kunszi-
geten a sportcsarnokban, illetve a Mosoni-
Duna partján. A keddi foglalkozás 16:30-tól 
18, a csütörtöki 15:30-tól 17 óráig tart.

Tekepálya, lőtér
Mindkét létesítmény használatát előzetesen 

telefonon kell egyeztetni. A tekepálya ügyé-
ben dr. Virág Károlyt kell keresn a 30/946-
4224-es telefonszámon, a lőtér (kispuska, 
légpuska és íjászat) használatával kapcsolat-
ban Roll István illetékes, ő a 20/283-0028-as 
telefonon érhető el.

Balett
Tárnoki Tamás Béla, a Győri Balett táncpe-

dagógusa balettoktatást tart csütörtökönként 
16-tól 17 óráig az iskola tánctermében.

Gerinctorna
(Részletek keretes írásunkban).

Zumba
A zumbások lelkes és népes csapata pénte-

kenként az iskola tánctermében tartja foglal-
kozásait 18-tól 19 óráig.

Bízom benne, hogy a lehetőségekkel egyre 
többen élnek. Várják Önöket és családjukat.

Bővülő sportolási lehetőségek minden korosztálynak Kunszigeten



Programok
március 12., vasárnap

15:00 Kunsziget - Nagyszentjános m. II. lab-
darúgó mérk. (U19-es mérk. 13 órától)

március 14., kedd
08:30 SULI-HÍVOGATÓ óvodásoknak a kul-
túrházban
16:30 Március 15-i ünnepély a kultúrházban 
(részletek a 2. oldalon)

március 16., csütörtök
18:00 Roma integráció - dr. Varga Norbert 
előadása a kultúrházban 

március 18., szombat
12:00 Móvári Golden TC - MTE teke
13:00 Borverseny az óvoda éttermében (rész-
letek a 3. oldal alján)
16:00 Kunsziget TE - Győrújfalu B

március 19., vasárnap
15:00 Pannonhalma - Kunsziget m. II. labda-
rúgó mérk. (U19-es mérk. 13 órától)

március 22., szerda
18:00 Kisalföldi balladák  - dr. Lanczendorfer 
Zsuzsanna előadása

március 23., csütörtök
18:00 Kunsziget B - Győrújfalu C teke

március 25., szombat
 15:00 Ásványráró - Kunsziget TE teke

március 26., vasárnap
10:00 MTE - Szany teke
16:00 Kunsziget - Abda m. II. labdarúgó 
mérk. (U19-es mérk. 14 órától)

március 31., péntek
17:00 Komszol B - Kunsziget B teke

április 1., szombat
08:00 Hulladékgyűjtés (részletek a 4. oldalon)
16:00 Kunsziget TE - Fortuna TC teke

április 2., vasárnap
10:00 Komszol - MTE teke
16:00 Kajárpéc - Kunsziget m. II. labdarúgó 
mérk. (U19-es mérk. 14 órától)

április 4-5., kedd-szerda
Nyílt tanítási órák az iskolában

április 8., szombat
Ünnepváró munkadélelőtt az óvodában

április 9., vasárnap
9:30 Virágvasárnapi szentmise és passiójáték 
a templomban
10:00 Győrújfalu - MTE teke
14:00 Gyóró - Kunsziget TE teke
17:00 Kunsziget - Tét m. II. labdarúgó mérk. 
(U19-es mérk. 15 órától)

április 10., hétfő
16:00 Dynamic - Kunsziget B teke

április 11., kedd
08:30 SULI-HÍVOGATÓ

április 12., szerda
08:00 Tilai Lajos Emléktorna a sportcsarnok-
ban

április 16., vasárnap
04:30 Jézuskeresés, indulás a templom előtti 
térről
17:00 Enese - Kunsziget m. II. labdarúgó 
mérk. (U19-es mérkőzés 15 órától)

Borverseny
A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület és Kun-

sziget Község Önkormányzata idén is meg-
rendezi hagyományos borversenyét. 

A hagyományokhoz híven a versenyhez ez-
úttal is kapcsolódik pogácsasütő verseny.

A borversenyt 2017. március 18-án, 
szombaton délután rendezik az 

óvoda éttermében.

A borok átvétele 13 és 14 óra között lesz. 
Nevezni két, egyforma palack (7 dl) borral 
lehet, melyet parafa dugóval zárjanak le. A 
rendezők kérik, hogy a palackokon semmiféle 
jelzés, címke ne legyen!

A borokat 14 órától bírálja el a bizottság, 
14:30-tól várják a különféle pogácsákat, majd 
15 órakor kezdődik az ünnepélyes eredmény-
hirdetés, és a díjak, oklevelek átadása.

Minden kedves versenyzőt és érdeklődőt 
szeretettel várnak a verseny szervezői.

A temető bejáratának, kapujának, és kerí-
tésének, valamint ravatalozójának felújítása 
az „Adósságkonszolidációban nem részesült 
települések támogatására” benyújtott sikeres 
pályázatból valósul meg. A közbeszerzési el-
járást önkormányzatunk lefolytatta, a kivite-
lezés 2017 tavaszán kezdődik. Kérem és kö-
szönöm türelmüket, megértésüket a felújítás 
ideje alatt.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 
külterületi utak felújítására, melynek feltétele 
az építési engedélyezési tervek elkészíttetése 
volt, ma már jogerős építési engedéllyel ren-
delkezünk. A pályázat a Győri út – Rendeki 
zsilip közötti közel 3 kilométer hosszúságú 
útszakasz felújítását tartalmazza. Sikeres pá-
lyázat esetén kétrétegű aszfalt burkolatú 4,5 
méter szélességű úton válik lehetővé a köz-
lekedés. Az ütemezett megvalósulás része a 
Kunsziget–Győr lassúforgalmú útnak, amely 
Győr jobb megközelítése mellett növelné a tu-
risztikai fejlesztési lehetőségeket, mentesítené 
az 1-es főút forgalmát, és átjárhatóságot bizto-
sítana a Szigetköz irányából.

Szükség van a játszótér játékainak, keríté-
sének felújítására, melyre önkormányzatunk 
árajánlatokat kért be. Megvalósításához a la-
kosság segítségét is kérjük, azokban a mun-
kákban, ahol nincs szükség szabványossági 
vizsgálatra.

Tervezzük a Szent Antal kápolna kerítésé-
nek felújítását is.

Intézmények
Az intézmények működése biztosított.
A Tündérvár Óvoda működési kiadása 54,7 

millió forint, 37,9 millió forint a bevétel álla-
mi normatív támogatásból. A normatív támo-
gatást ebben az összegben akkor kapjuk meg, 
ha az óvodában a gyermekek száma naponta 
60 fő, eltérő esetben vissza� zetési kötelezett-
ségünk van. Az intézményekben biztosított a 
gyermekek sokoldalú személyiségformálása. 
Törekedni kell arra is, hogy a színes progra-
mok egész éven át (nyáron is) vonzóak legye-
nek a szülők és gyermekek részére, hogy az 
óvoda kihasználtsága optimális legyen, ehhez 
kérem a szülők segítségét is.

A Manóvár Családi Bölcsőde 8,2 millió 

forintból működik (3,1 millió forint az álla-
mi normatíva). Az ellátott gyermekek száma 
7-10 fő, az igény ennek többszöröse.

A házi segítségnyújtás 9,5 millió forintból 
gazdálkodik, közel 3,4 millió forinttal támo-
gatja normatív módon a szolgáltatást a köz-
ponti költségvetés, 6,1 millió forint az önkor-
mányzati önrésszel valósul meg. 

A kultúrház éves költségvetése 9,4 millió 
forint, az állami normatíva 1,4 millió, az ön-
kormányzati önrész 8 millió forint. 

A Kunszigeti Közszolgáltató Nonpro� t K . 
működését az önkormányzat 30 millió forint-
tal támogatja. 

A civil szervezetek pályázat útján történő 
támogatásának összegét a képviselő-testület 
12,7 millió forintban határozta meg. 

A 2017. évi költségvetés bevételi oldalán az 
adóbevételek összege 199 millió forint, mely-
ből 59 millió forint be� zetésre kerül szolida-
ritási hozzájárulásként a központi költségve-
tésbe.

Működési célú egyéb bevétel 50 millió fo-
rint érkezik költségvetésünkbe, így a számok 
tükrében elmondható, hogy jelentős bevételre 
van ahhoz szükség, hogy a beruházások, fej-
lesztések megvalósuljanak.

Ezt szolgálhatja sikeres pályázatokból szár-
mazó támogatás, de alapja a takarékos gaz-
dálkodás is. Kérjük segítő észrevételeiket, bíz-
zunk benne, hogy közös munkánk a község 
fejlődését szolgálja.

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

670 millióból gazdálkodunk idén



Az illegális hulladéklerakásról egyeztettek
A külterületi illegális hulladéklerakásról tar-

tottunk egyeztetést Kunszigeten feburárban. 

A megbeszélésén Kunsziget mellett Duna-
szeg és Öttevény községek önkormányzatai, 
polgárőr egyesületei és a rendőrség képvisel-
tették magukat. Az egyeztetésen sajnos nem 
tudott részt venni Dunaszentpál község pol-
gármestere és a Győri Járási Hivatal hivatal-
vezetője sem, de támogatásukról biztosították 
a megjelenteket. Meghívásra került, de nem 
képviseltette magát a Győri Hulladékgazdál-
kodási Nonpro� t K . és a Győri Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás sem.

Sági Géza, a GYHG ügyvezető igazgatója 
levélben jelezte, hogy korábbi álláspontjuk-
nak megfelelően nem tudnak lehetőséget biz-
tosítani arra, hogy a külterületen illegálisan 
lerakott hulladékot az önkormányzatok az 
általuk történő begyűjtést és szelektálást kö-
vetően a hulladékudvarokban helyezhessék el, 
ezt kizárólag a győri hulladékkezelő központ-
ban, kezelési díj ellenében biztosítja a cég.

Dr. Bider Zsolt, Öttevény község polgár-
mestere közös mezőőri szolgálat létrehozását 
javasolta. Németh Csaba, Kunsziget község 
polgárőrségének parancsnoka szerint növelni 
kellene a külterületi kamerák számát. Lend-
vai Ivánné, Kunsziget község polgármestere 
ismételten hangsúlyozta a lomtalanítás fon-
tosságát.

Babos Attila, Dunaszeg község polgármes-
tere a közszolgáltatóra célozva sajnálatosnak 
nevezte, hogy azok a szereplők nincsenek je-
len a megbeszélésen, akik előmozdíthatnák az 
ügy megoldását. A mezőőri szolgálattal kap-
csolatban a dunaszegi polgármester elmond-
ta, hogy voltak már próbálkozások, azonban 
egy mezőőri szolgálat fenntartásának költsége 
nagyon magas, egy mezőőr pedig legfeljebb 
két közeli települést tud ellátni, ezen szám fe-

lett a szolgálat nem tud hatékonyan működni. 
A szemétszedési lakossági akció során a sze-
lektált hulladékot szerinte mindenképpen a 
hulladékudvarokba kell szállítani, ha kell, ak-
kor a lakosságot kell felkérni, hogy mindenki 
hozza magával a lakcímkártyáját és a szám-
láját. A közszolgáltatóval azt kell egyeztetni, 
hogy az adott időpontban megfelelő mennyi-
ségű konténer álljon rendelkezésre.

Egyes hulladéktípusok esetében a szeme-
telők ellen jelenleg nincs hatékony eljárás és 
kellő szankcionálás - mondta el dr. Szigethy 
Balázs jegyző. Látványos joghézag mutatkozik 
ezen a jogterületen, ezzel kapcsolatban egyez-
tetést kezdeményeznek az illetékes szervek-
kel. Elmondta továbbá, hogy nem kizárólag 
lakossági hulladékot tesznek le a külterületi 
részeke, hanem előfordul nagy mennyiségű 
autógumi, építési törmelék, háztartási gép is.

A rendőrség szintén a hatályos joganyag 
áttekintését és a módosítási javaslatok felter-
jesztését javasolta. Elmondták továbbá, hogy 
lépéseket fognak tenni annak érdekében, 
hogy a szabálysértési hatóság által lefolytatott 
eljárások statisztikai adatai tekintetében kellő 

visszacsatolással rendelkezzenek.
Babos Attila polgármester hozzátette, hogy 

szinte minden hulladéktípus ingyen elhelyez-
hető a hulladékudvarokban vagy a szelektív 
gyűjtőszigeteken, továbbá falun adott az ott-
honi komposztálás lehetősége is, így semmi 
nem indokolja, hogy egyesek az erdőben vagy 
az utak mentén szórják el a szemetet. Súlyos 
büntetések kiszabása lenne indokolt, de erre 
az önkormányzatoknak nincs kellő ráhatása.

Az egyeztetés résztvevői elhatározták, hogy 
megvizsgálják a mezőőri szolgálat közös fel-
állításának lehetőségét, jogszabályi hátterét 
és kiadási szükségletét. Lakossági kampányt 
indítanak a legális hulladéklerakás érdeké-
ben, elektronikus és papír alapú tájékoztató 
anyagokat készítenek. Áttekintik a hatályos 
joganyagot is és javaslatot tesznek a szabály-
sértési törvény módosítására, szükség esetén 
önkormányzati rendelettervezetet dolgoznak 
ki. Visszajelzéseket kérnek a nyomozó ható-
ságtól és a szabálysértési hatóságtól, továbbá  
tájékoztatást az alkalmazott szankciókról. A 
települések ismételten megkeresik a hulla-
dékgazdálkodási társulást és a közszolgáltatót 
annak érdekében, hogy a hulladékudvarok-
ban az önkormányzat is helyezhessen el hul-
ladékot (az ezt korlátozó pályázat kihordási 
ideje lejárt, így semmi nem indokolja, hogy 
a továbbiakban is így működjön a rendszer). 
Jelezni fogják továbbá azokat a fennálló prob-
lémákat is, miszerint a szelektív gyűjtőszige-
tekről a közszolgáltató nem megfelelő üteme-
zésben szállítja el a hulladékot, indokolatlanul 
hosszú a hulladékudvarok zárva tartása és 
nem megoldott a lakossági lomtalanítás sem.

Felhívást küldenek a külterületen sokat 
tevékenykedő szervezetek részére a szemete-
lők meg� gyelésére és bejelentésére, továbbá 
közös lakossági hulladékgyűjtési akciót szer-
veznek, amelynek április 1. szombati napban 
határozták meg az időpontját. Felkérték dr. 
Szigethy Balázs jegyzőt, hogy a települések 
képviseletében a szükséges hatósági egyezte-
téseket folytassa le.

Az öttevényi hulladékudvarban a legtöbb hulladékot átveszik.

A szervezett hulladékgyűjtésekkel is igyekeznek csökkenteni az érintett települések az illegális 
hulladéklerakást. Képünk a kunszigeti iskola által ősszel rendezett papírgyűjtésen készült.



Kunszigeten nőtt a kóborló ebekkel kap-
csolatos bejelentések száma, annak ellenére, 
hogy a helyi lapokban és az interneten rend-
szeresen közzétettük a felelős ebtartásra vo-
natkozó felhívásunkat.

Ezek a kutyák javarészt nem gazdátlanok, 
hanem a tulajdonosaik felelőtlen magatar-
tásának köszönhetően kóborolnak a közte-
rületen, akadályozzák a postai kézbesítést, a 
forgalmat, hergelik a kerítésen belül tartott 
kutyákat, esetenként járókelőkre támadnak.

Hivatalunk munkatársainak sem megfele-
lő eszköze, sem pedig kapacitása nincs arra, 
hogy három falu renitens ebtartói által szaba-
don engedett kutyákkal kapcsolatban pana-
szokat kezeljen és gyakorlatilag napi rendsze-
rességgel intézkedjen.

Tekintettel az elszaporodni látszó esetekre, 
ezúton is felhívom az ebtartók � gyelmét, hogy 
a kóborló kutya azonosítását követően hivata-
lunk minden esetben, már az első alkalommal 
is szabálysértési eljárást fog kezdeményezni.

Sok a kóbor kutya

Hagyományőrző 
előadások

Január 9-én a győri vérellátóval közösen ki-
szállásos véradást szerveztünk a helyi kultúr-
házban. Noha a megszokottnál rövidebb ideig 
tartott a véradás, mégis 41-en jelentek meg 
(ez az utóbbi véradások legmagasabb rész-
vételi száma), hogy önként segítsenek beteg, 
rászoruló embertársainkon. Külön öröm volt 
számunkra, hogy sok � atal véradó jelentke-
zett véradáson.

Köszönjük minden véradónak a véradást!

Véradás

A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület két előadást szervez már-
ciusban. 

Március 16-án, csütörtökön 18 órától dr. 
Varga Norbert történész a roma integráció-
ról tart előadást a kultúrházban. Ugyancsak a 
kultúrházban március 22-én a kisalföldi balla-
dákról hallhatunk előadást dr. Lanczendorfer 
Zsuzsanna néprajzkutatótól.

Beszámoló 
a favágásról

Értesítem 096. hrsz-u erdő  tulajdonosa-
it hogy a 7/I és 7/E jelü erdőrészlet favágási 
munkái befejeződtek. 

Beszámoló  és eredmény ki� zetés 2017. 
március 13-án 18 órakor  a kunszigeti kultúr-
házban lesz.
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A Szigetgyöngye Nyugdíjas klub 2017-es 
évre tervezett programjai

Ebben az évben sok kiemelkedő évfordulót, 
eseményt ünnepelhetünk, emlékezhetünk meg 
róla.

200 éve született Arany János költő. A ma-
gyar irodalom kiemelkedő tehetségű költőjé-
ről Balázs Lívia tanár, néprajzkutató, könyvtá-
ros tart előadást május 8-án.

100 éve született Szabó Magda írónő, a kor-
társ magyar próza jeles alkotója. November 
6-án emlékezünk rá előadás formájában.

A Szent László év alkalmából (trónra lépé-
sének és szentté avatásának évfordulói alkal-
mából) három napos  zarándokutat teszünk 
Szabolcs - Szatmár- Bereg  megye és Nagyvá-
rad viszonylatában. Részt veszünk a nagyvá-
radi  ünnepi szentmisén és a herma tiszteleté-
re tartott körmeneten.

25 éves évfordulóját ünnepli a nyugdíjas 
klub júniusban, melyre szeretettel hívjuk és 
várjuk valamennyi régi - és új tagjainkat.

Március 11-én, Budapesten megtekintjük 
a Csíksomlyói Passiót a budapesti Nemzeti 
Színházban.

Szeptember 11-én a Mesél a nagyanyó/
nagyapó regionális  nyugdíjas mesemondó 
versenyt rendezzük meg (12. alkalommal).

Kirándulásaink közül március 27-én meg-
tekintjük Felpécet, szeptember 23-án a Duna- 
mente látnivalóit: Révkomárom - Zsitvatorok 
- Párkány - Esztergom - Szentendre látnivaló-
it. Budapestre látogatunk április 22-én.

Vendégünk lesz Erdélyi Lászlóné az abdai 

Vándorbot Egyesület elnöke.
Előadóink közül Szűcs Mihály kötő, tanár 

Verseimet Ajánlom, verseskötetével mutatko-
zott be március 6-án. Tóth László idegenve-
zető Amerikában jártam címmel tart előadást 
októberben. A Máriakálnoki Ballagó idő 
nyugdíjas klub májusban bemutatja a Lako-
dalmas című műsorát. Decemberben Borbála 
napot tartunk.

Természetesen a megtervezett programo-
kon kívül különböző meghívásoknak is eleget 
tesz majd a klubunk - melyeknek időpontja 
még nem ismeretes.

Remélhető hogy tagjainknak és az érdeklő-
dőknek - melyeket  mindig szívesen látunk - 
vonzó lesz a kínálat.

Kezdődik a temető felújítása
Sikeres pályázati forrásból, melyet Magyar-

ország Kormánya az adósságkonszolidációban 
nem részesült települések támogatása címen 
hirdetett meg és községünk elnyert, a temető 
felújítása valósul meg.

A munka hamarosan megkezdődik. A kivi-
telezés ütemezve történik, � gyelembe véve az 
ünnepeket és a temető rendeltetését.

A régi kerítést elbontjuk, állapota rossz, 
különösen az oldalkerítések esetén. A kerítés 
melletti tujákat kivágjuk, helyettük újakat ül-
tetünk.

Az új kerítés Fő utcai oldala Barabás tég-
lakőből készül, kovácsoltvas betéttel, oldalt 
drótfonat, beton lábazattal. A kapu fából ké-
szül. 

A temető járdája és a ravatalozó mosott kő 
lapjai helyére térkő kerül.

A fentieken túl foglalkozunk a temetői ke-
reszt felújításával is.

Célunk, hogy méltó nyughelyet teremtsünk 

őseink, elődeink, elhunyt hozzátartozóink ré-
szére.

A felújítást a legnagyobb körültekintéssel 
szervezzük, az esetlegesen adódó problémá-
kért kérjük szíves megértésüket, köszönjük 
türelmüket.



Tavaszvárás a Tündérvár Óvodában

Az ünnepek elteltével minden visszazök-
kent a régi kerékvágásba, annyi különbséggel, 
hogy most az új játékok, a slágerek. Ezúton 
szeretnénk mi is mindenkinek megköszönni, 
hogy hozzájárult a gyerekek bőséges karácso-
nyához.

Sajnos a tél igazi arcát megint csak az ünne-
pek elmúltával mutatta meg. A sajnos annak 
szól, hogy Mikulás nem tudott szánon érkez-
ni, s karácsony sem igazán fehérben pompá-
zott. 

A január viszont igazi téli időjárással kö-
szöntött be, óvodásaink legnagyobb örömére. 
Lehetőségeink szerint sok időt töltöttünk a 
szabadban, hógolyózással, hóemberépítéssel, 
szánkózással. A képek is tanuskodnak arról, 
hogy a gyerekek élvezték az „igazi” telet. Az 
örömteli téli időjárás idején a gyermekek az 
itt telelő madarak etetéséről sem feledkeztek 
meg.

Január 18-án, szerdán kedves invitálásra 
ismét SULI-HÍVOGATÓ rendezvényen jár-

tunk. Hangulatos, játékos angol kézműves 
foglalkozáson vehettek részt nagycsoportosa-
ink, illetve az érdeklődők Szilvi néninél a 4. 
osztályban. 

Január 20-án „teaházban” jártunk, a közép-
ső csoportosok, s Marika néni kedves meghí-
vásának eleget téve. A gyerekek (s mi felnőt-
tek is) többféle teát megkóstolhattak, igazán 
hangulatos környezetben. Ezúton is köszön-
jük a meghívást!

Rajzverseny Győrújfalun
Immár hetedik alkalommal rendezett rajz-

versenyt február 3-án, pénteken a győrújfalui 
óvoda, melyre 5 fős csapatokkal lehetett ne-
vezni. Vendéglátóinkkal együtt hat település 
nagycsoportosai mérték össze tehetségüket 
rajzolásban, festésben. Óvodánkat Beke Atti-
la, Fülöp Lara, Kuller Jázmin, Tóth Bendegúz, 
illetve Varga Viktória képviselte. 

Az idei verseny témája stílusosan - a 
medvék kibújásához kapcsolódóan - A 
„vajaspánkó” című mese volt. Első feladatként 
ennek egy-egy jelenetét kellett ábrázolniuk a 
gyerekeknek, a  jó hangulatú vetélkedő máso-

dik részében pedig kedvenc mackójukat kel-
lett lefesteniük.

Az eredményhirdetésre várva vidám med-
vés illetve farsangi dalokat énekeltünk kö-
zösen, illetve csupa � nomsággal kínáltak 
bennünket vendéglátóink: szendvicsekkel, 
gyümölccsel, „medvekaláccsal”, üdítővel, 
„vajaspánkóval” (lekváros fánkkal).

A vidám, jó hangulatú délelőtt pillanatok 
alatt elérkezett az eredményhirdetéshez, mely 
számunkra nagy örömet okozott. Óvodánk 
csapata 3. helyezett lett, egyéniben Fülöp Lara 
4. helyezett, Kuller Jázmin pedig különdíjas 
lett. Gratulálunk Nekik!

Ezúton szeretnénk megköszönni az önkor-
mányzatnak, hogy buszt biztosított számunk-
ra, Tóth Róbertnek pedig azt, hogy sofőrként 
rendelkezésünkre állt!

Farsang az óvodában
A farsangi időszak mindig izgalmas készü-

lődéssel zajlik óvodánkban, készültünk a jel-
mezbálra, az idei tanévben február 10-én volt 
a jeles esemény. 

Örömmel játszanak a kunszigeti óvodások a karácsonykor a Federal Mogul 
dolgozóitól kapott játékokkal. Köszönjük az ajándékokat.

Hóember épült az óvoda udvarán.

Teaházat rendeztünk. Fülöp Lara, Kuller Jázmin, Beke Attila, Varga Viktória és Tóth Bendegúz.



Részt vehettek angol órán, angol rajz és 
környezet foglakozásokon. A II. félévben 
még kézműves és bütykölős tevékenységre 
lesz lehetőségük, illetve egy mesefeldolgozós 
magyarórára kalauzoljuk el leendő elsősein-
ket!

Miért javasoljuk a SULI-HÍVOGATÓ fog-
lalkozásokon való részvételt?

Mert a gyermekek még az iskolába lépés 
előtt megismerkedhetnek tanítóikkal. Mert 
előre megismerkedhetnek az iskola épületé-
vel, szokásaival. Mert a játékos foglalkozások 
során fokozatosan szokhatnak hozzá az is-
kolai módszerekhez. Mert a gyermekek ké-
pességei, szokásai a foglalkozások során úgy 
fejlődhetnek, hogy ezáltal könnyebbé válik az 
iskolakezdés, lerövidülhet a szoktatási folya-
mat. Mert megismerkedhetnek a tanuláson 
kívüli szabadidős tevékenységeinkkel. Mert 
betekinthetnek a művészeti tanszakok életé-
be. 

Sok szeretettel várunk minden kedves ven-
déget, érdeklődőt!

F L, 
Felvételiztünk

A sikeres felvételi záloga a szakszerű, folya-
matos iskolai felkészítés.

Nyolcadikos tanulóink 2017. január 21-
én vettek részt az írásbeli felvételi vizsgán. A 
központi felvételire való felkészüléshez isko-
lánk fenntartója évek óta külön órakeretet 
biztosít a nyolcadik évfolyamon magyar nyelv 
és matematika tantárgyból. Ezeken az órákon 
lehetősége nyílik a diákoknak a különböző 
felvételi feladattípusok elsajátítására. Gyer-
mekeink rutint szerezhetnek a számukra ek-
kor még ismeretlen vizsgahelyzet begyakorlá-
sával is.

A gyermekek és a szaktanárok folyama-

tosan követik a tanulók felkészültségét, tu-
dásszintjét az írásbeli vizsgáig. Magyar nyelv 
tantárgyból tanulóink már a hetedik évfolyam 
második felében elkezdik a felkészülést felvé-
teli füzet vezetésével. Matematika tantárgyból 
pedig a folyamatos gyakoroltatás biztosítja a 
sikeres írásbeli felvételit.

 A napi szintű munka során lehetőség 
nyílik a hiányok korrigálására, az elmélyült, 
aktív felkészülés biztosítására. Alsóbb évfo-
lyamokon a szaktanárok tehetséggondozás és 
felzárkóztatás keretében foglalkoznak a tanu-
lóinkkal. Az álmok megvalósításához jó fel-
vételi eredmény szükséges. Ennek elérésében 
a legnagyobb szerep a tanulóké, hiszen tuda-
tos felelősségvállalás, és folyamatos tanulás 
szükséges ahhoz, hogy minden kisgyermek 
a legjobb teljesítményt nyújthassa a felvételi 
vizsgán.

Nyolcadikosaink az idei tanévben számos 
esetben jelöltek meg szakgimnáziumi és szak-
középiskolai osztályokat, különös tekintettel 
azokra az osztályokra ahol a két tanítási nyel-
vű irányelveknek megfelelően, vagy emelt 
szinten tanulhatják a továbbiakban is az angol 
nyelvet. 

A megszerezhető szakképesítések között 
a pályázati-támogatási asszisztens, az ügy-
félszolgálati asszisztens, a vámügyintéző és 
pénzügyi ügyintéző, a szállodai recepciós, 
regeneráló balneoterápiás masszőr, óvo-
dai dajka és családsegítő asszisztens mellett 
népszerű hiányszakmák is szerepelnek, mint 
villanyszerelő, pincér, fér�  fodrász-borbély, 
járműfényező, burkoló, tetőfedő, kőműves és 
hegesztő.

Sikeres felvételit kívánunk minden diá-
kunknak!
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SULI-HÍVOGATÓ és felvételi

Új óvónéni érkezett
Az év végi ünnepek után januárban hosz-

szú idő után új óvónénit üdvözölhettünk 
óvodánk kisközépső csoportjában az „új” 
óvónéni bemutatkozó gondolatai:

„Marika óvónéniként szólítanak a gyer-
mekek, Kilácskó Attiláné a nevem, csalá-
dommal Lébényben élek. 25 évet dolgoztam 
óvodapedagógusként, Mosonszentmikló-
son, Mecséren, Lébényben és Győrben töl-
töttem tartalmas éveket. Sokféle kézműves 
tevékenységgel ismerkedtem meg, szívesen 
tanítok gyermeket, felnőttet az esztétikus 
dekoráció kialakítására. Fontos számomra a 
környezet tevékeny megismertetése, a felfe-
dezés örömének biztosítása a kisgyermekek 
számára. Kunsziget számomra nagyon sok 
lehetőséget ígér, kellemes benyomásokat 
szereztem a község szép új „Mesepalotá-
jában”. Szeretnék mind többet tenni az in-
tézményes nevelésért, bekapcsolódni a falu 
kulturális tevékenységébe.”

A szülők segítségével ötletes jelmezbe búj-
tak a gyermekek és tánccal, mókával telt a 
nap. A felvonulás, tánc, játékos versengések 
között � nom sütiket ettünk, még � nomabb 
gyerekpezsgőket, üdítőket ittunk a szülők 
hozzájárulásával, melyet ezúton is köszönünk. 
Reméljük a gyerekek is csupa jó élménnyel 
tértek haza ezen a napon. A farsangi időszak 
befejeztével már a tavaszt várjuk-hisz a medve 
megjósolta, hamarosan eljön-, hogy sok új él-
ménnyel, tapasztalattal, ismerettel gazdagod-
janak az óvodás gyermekek. 

Didergő király
Február 20-án, hétfőn kedves invitálásnak 

eleget téve megtekintettük a „Didergő király” 
című mesét, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és AMI színjátszó tanszaká-
nak előadásában. Az előadás felnőtteknek, 
gyermekeknek egyaránt nagyon tetszett, kö-
szönjük az élményt! 

Ünnepi megemlékezés
Március 13-án, hétfőn 10 órától emléke-

zünk meg óvodánkban nemzeti ünnepünkről, 
március 15-ről.

Tavaszvárás 
az óvodában

Nagy érdeklődés kísérte a SULI-HÍVOGATÓ 
foglalkozásokat az iskolában.



Díjazott lett Bori alkotása
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Képzőművészeti tanszakának növendékeivel 
többször készülünk föl más intézmények által 
meghirdetett rajzpályázatokra.

Így történt ez 2016 októberében is, amikor 
az Országos Magyar Vadászkamara Győr-
Moson-Sopron megyei Területi Szervezete és 
a Győr-Moson-Sopron megyei Szent Huber-
tusz Alapítvány felhívására, Természet, vadon 
élő állatok, vadászat témakörben négy harma-
dikos kisdiákunk alkotásával neveztünk.

A papírmetszet technikával készült, látvá-
nyos munkákból egy tanulónk művét, Angyal 
Borbáláét díjazta és könyvvel jutalmazta a 
képzőművész zsűri.

A több, mint 700 beérkezett műből kiválo-
gatott legszebb, legtartalmasabb alkotásokat 
a csornai Premontrei Rendházban állították 
ki, s az okleveleket a rend vezetője, apát úr is 
aláírta. 

Nagy örömünkre szolgál, ha megyei ösz-

szevetésben is tetszést aratunk. Természete-
sen kis-gyermekeink kedélyére és a további 
alkotó tevékenységére is lelkesítően hatnak az 
elismerések.

P T M, 
   

Vizes élőhelyek fotókon
Ne csak csodáljuk, fotózzuk is a természe-

tet! Iskolánk második alkalommal nyerte el az 
ÖKOISKOLA címet, melyet büszkén visel. 

Az ÖKOISKOLA munkacsoport kiemelt 
feladatának tekinti, hogy a mindennapos 
oktató-nevelő munka mellett számos, színes 
programot szervezzen a tanulóknak és a pe-
dagógusoknak a környezettudatos életmód-
dal kapcsolatban. Munkatervében előkelő he-
lyet foglal el a környezetvédelmi jeles napokra 
történő megemlékezés. 

Februárban a Vizes élőhelyek világnapját 
ünnepelhettük, melynek apropójából Laka-
tosné Tatai Eszter tanítónő, az ÖKOISKOLA 
munkacsoport vezetője fotópályázatra hívta 
iskolánk közösségét. 

„Fotózz, és oszd meg velünk a látottakat” 
címmel, szebbnél-szebb fotók készültek Kun-
sziget vizes élőhelyeiről.

Az elkészült munkákat Lakatos Krisztián a 
2016-os év fotósa, a Magyar és a Nemzetközi 
Fotóművészeti Szövetség fotóművésze zsű-
rizte. Ajándékkal díjaztuk Varga Gábor, Bekő 
Alíz, Farkas Döniz, Szücs Dorina és Csillag 
Dávid alkotásait, valamint Dobrádi Éva és 
Kóczán Szilvia tanárnők fotóit.

Gratulálunk a díjazottaknak! A pályamun-
kák iskolánk ÖKOFALÁN láthatóak!

F L, 
Különdíjak a „Láss zölden” 

környezetvédelmi vetélkedőn
Iskolánk február 27-én részt vett a Vá-

mosszabadi tagiskola által, immár hagyomá-
nyosnak mondható „Láss zölden” környezet-
védelmi vetélkedőn. A megmérettetés több 
feladatból tevődött össze. A csapatoknak az 

újrahasznosítás jegyében textilhulladékból, 
rongyból már idehaza előre elkészített tárgya-
kat, tablókat kellett magukkal vinni. Ötletes, a 
témához illő nevet adtak a csapatnak, és hoz-
zá csatakiáltást is írtak. 

A helyszínen a Széchenyi Egyetem oktatói 
zsűrizték az alkotásokat, majd a vetélkedőn 
elért pontszámok összességéből eredményt 
hirdettek!

Iskolánkból Lakatosné Tatai Eszter tanító-
nő négy csapatot készített fel a versenyre. Az 
„ÖKOCSIBÉK” (Gessner Mandy, Tóth Eme-
se, Ramm Regina Kata) és a „SZIGETI KA-
TICÁK” (Angyal Borbála, Szalai Sarolta, Vi-
rág Liza) különdíjban részesültek. A „ZÖLD 
BAGLYOK (Tóth Olívia, Hozmány Laura, 
Szücs Viktória) és a „RONGYBABÁK” (Szücs 
Dorina, Fajkusz Viktória, Varga Dóra) csapa-
ta is példásan helytálltak.

Anyanyelvi sikerek Győrladaméron
A Győrladaméri Községi Általános Iskola 

az idei tanévben is meghirdette anyanyelvi 
versenyét 2-8. osztályos tanulók részére. Az 
idei tanévben 11 kunszigeti iskolás nevezett 
a hagyományos nyelvi játékokat, szövegértési 
és nyelvtani feladatokat tartalmazó versenyre.

Diákjaink nagy izgalommal készültek a 
kompetencia alapú feladatsor megoldására, 
melyet Széplaki Erzsébet tankönyvszerző és 
Szabó Emília tanítónő állított össze. Több kis-
diákunk ért el kimagasló eredményt.

Virág Liza 3. osztályos tanulónk második, 
Romsics Simon 4. osztályos tanulónk harma-
dik, Varga Petra 7. osztályos tanulónk szintén 
harmadik helyezést ért el. Iskolánkat képvise-
lő tanulók további helyezései: Pátkai Réka (7. 
hely), Rózsa Szabina (4. hely), Angyal Borbála 
(5. hely), Tóth Emese (9. hely), Strobli Rebeka 
(5. hely), Kovács Kitti (9. hely), Tóth Dániel 
(4. hely), Bencsics Evelin (8. hely). Felkészítő 
tanáraink: Gyurkovits Péterné, Habony Fru-
zsina, Lakatosné Tatai Eszter és Sallay-Sel-
meczi Anikó.

Remek tekés eredmények megyei és 
országos szinten

A 2017. évi megyei Iskolai egyéni tekebaj-
nokságot február 10-én a Győr-Szol tekecsar-
nokban tartották. A versenyen az U14-es kor-
csoportban Virág Anna és Simigla Boglárka 
indult. A fegyelmezett játéknak köszönhetően 
Anna az első, míg Boglárka a második helye-
zést érte el. 

A lányok részt vettek az Országos Után-
pótlás Seregszemlén is. A négyfordulós ver-
seny végén az összesített eredmények alapján 
Simigla Boglárka 3.,míg Virág Anna a 4. he-
lyezést érte el. Az U14 korcsoportban mind-
két lány tovább jutott az országos döntőre, 
melyet várhatóan júniusban szerveznek meg 
Répcelakon. Felkészítőjük Farkas Liza.

Gratulálunk a lányoknak, és sok sikert kí-
vánunk a további versenyekhez!

F L, 

Iskolai hírek: remekül szerepelnek tanulóink a versenyeken

Priskinné Tuller Marianna és Angyal Borbála.

A fotópályázat szervezője, Lakatosné Tatai Eszter 
tanító, mellette pedig a verseny díjazottjai. 



Emlékezés Varga Ernőnére
A Szigetgyöngye nyugdíjas klub megalaku-

lásának 25. évfordulója alkalmából emléke-
zünk régi klubtársunkra, Varga Ernőné Virág 
Marcellára az általa gyűjtött és lejegyzett kö-
szöntőkkel. 

Egy „csíkos füzetbe” írt le különböző ver-
seket, melyeket nekem adott megőrzésre. Már 
nagybetegen lejegyezte az óvodában, iskolá-
ban egykor tanult verses meséket és másokat, 
melyet a memóriája addig megőrzött. A nyug-
díjas klub alapító tagjai közül sokan rendel-
keztek hasonló jó adottságokkal és az általunk 
rendezett Tehetségeink bemutatkozása soro-
zatban el is mondhatták azokat. 

Ma már kincsnek számítanak azok a régi 
videofelvételek, melyeken mindez látható és 
hallható. Külön öröm számunkra hogy néhá-
nyan irodalmi és honismereti pályázatokon 
vettek részt, sikerrel. Tudásukkal gyakorta se-
gítettek a néprajzkutatóknak, gyűjtőknek.

Marcella jó előadói készséggel is rendel-
kezett, mellyel nagy sikert aratott különböző 
kulturális fesztiválokon. Saját élményeit hu-

Kunszigeti névnapi köszöntő
(Egy idős néni - Anna - 

névnapi köszöntője)

Szentek vigadoznak,
Az ő ünnepjüket

Nagy örömmel várják.
Híre-neve lészen

Méltó becsületnek.
Éltessen az Isten

Friss, jó egészségben!
Anna, örvendj és vigadj

Szívemből kívánom!

Kunszigeti ünnnepi köszöntő
(Ünnepnapokon így köszöntötték egymást 
az idős emberek, ha vendégségbe mentek.)

Adjon Isten bort, búzát, békességet,
Holta után üdvösséget!
Ha  az Isten kiszólítja

az árnyék világból
Adja meg neki

Az örök boldogságot!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

morosan megfogalmazta, nagyon jó anekdo-
tázó is volt.

E két archaikus köszöntő őrzi a régi időket, 
a verses formában közölt jókívánságokat. 

Régóta készült a tűzoltó hivatásra a kun-
szigeti Jursics András, aki 2014 óta szolgál a 
győri hivatásos tűzoltóság kötelékében. 

Két társával együtt kitüntetést vehetett 
át azért, mert hősiesen helyt állt a januári 
táplánypusztai tűzesetben. 

A mentálhigiénés otthonban keletkezett 
tűzben egy ember meghalt, Andráséknak 56 
embert sikerült kimenteni a füstből. 

Gratulálunk az elismeréshez!

Igencsak mozgalmas volt egyesületünknek 
a 2016-os év vége és az újév első napjaiban sok 
riasztást kaptunk.

Még szeptemberben az öttevényi Szabad-
ság utcába kellett vonulnunk, ahol kerti hulla-
dékot égettek. Mivel a helyi rendeletnek meg-
felelően végezték a tüzelést, így beavatkozni 
nem kellett.

Ugyancsak szeptemberben Abdán kapott 
lángra körülbelül 150 nagyméretű kockabála, 
egyesületünk segített a másnap délutánig el-
húzódó munkálatokban.

Decemberben Öttevényre kaptunk riasz-
tást egy családi házhoz, a tüzelés során ugyan-
is a kéményből nagy mennyiségű szikra szállt 
ki ezzel veszélyeztetve a melléképületet és a 
házat.

Januárban sok helyre kapott riasztást Kun-
sziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete.  
A hónap elején Öttevény Abda között sze-
mélygépkocsi repült a szántóföldre, a kivon-
tatást az egyesületünk elvégezte.

Szintén január elején történt, hogy Kunszi-
get egyik utcájában nagy mennyiségű korom 
rakodott le a kéményben, amely a tüzelés so-
rán begyulladt. Abdán egy családi ház kazán-
házában berendezési tárgyak égtek, az oltást 
egyesületünk végezte. Öttevényen egy családi 
ház melléképületének tetőszerkezete égett tel-
jes terjedelmében. Kunszigeten a nagy meny-
nyiségű korom okozott tüzet egy családi ház 
kéményében.

Kitüntették 
Jursics Andrást

Bevetésen a kunszigeti önkéntes tűzoltók
Februárban Öttevényre vonultunk egy csa-

ládi házhoz, amelynek a tetőszerkezete égett 
közel 20 négyzetméteres felületen. 

Március elején ugyancsak Öttevényre vo-
nultunk, ahol egy melléképület tetőszerkeze-
tének oltásában volt szükség tűzoltóink segít-
ségére.

Figyeljünk oda a kéményekre!

Egyesületünk ezúton kéri a falu lakosságát, 
hogy a kémények tisztán tartására, és a tüze-
lő-fűtő berendezések állapotára nagyobb oda-
� gyelést szenteljen, hiszen a beavatkozások-
ból is látszik, hogy a téli időszakban megnőtt 
a kéménytüzek, valamint a melléképület- és a 
kazánháztüzek száma. 

A nagy mennyiségű korom lera-
kódásához sokszor hozzájárul, 

hogy nem megfelelő tüzelőanyagot 
használnak (jellemzően műanyag 

hulladékot). 

A tűzesetek nagy része oda� gyeléssel és a 
szabályok betartásával megelőzhetők.

Egyesületünk februárban rendezte a 
Kisduna Vendéglőben hagyományos tűzol-
tóbálját. A jótékonysági bál bevételét egye-
sületünk alapszabályban foglalt céljaira for-
dítjuk. Ezúton köszönjük mindenkinek a 
támogatását.



Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok 
Kunszigetről Győrbe: 
- hétfőtől péntekig: 4.45; 5.50; 6.42; 7.07; 8.02; 

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

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

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

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

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

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

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

EGÉSZSÉGHÁZ, K P  .
Orvosi rendelő 
Telefon: (96) 495-029 
Dr. Póda István rendelési ideje: hétfőn 8:00-tól 

11:00-ig és 14:00-tól 16:30-ig, kedden 8:30-tól 11:30-
ig, szerdán 8:00-tól 11:00-ig és 14:00-tól 16:00-ig, 
csütörtökön 8:30-tól 11:30-ig, pénteken 10:00-tól 
13:00-ig. Tel.: (30) 278-9221. Ápoló Némethné Frank 
Tímea, tel.: (20) 428-6103.

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

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

Védőnői szolgálat
Rammné Domján Katalin védőnő. Csecsemő ta-

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

Családgondozás
Molnár Veronika fogadási ideje csütörtök 9-11 

óráig. Tel.: (20) 574-2283.

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és mun-

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

Szent Lőrinc rk. templom
Pető�  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 17 óra-

kor, valamint vasárnap 9:30-tól.

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

IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010

Tündérvár Óvoda 
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143
www.tundervarovoda.hu

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola

Pető�  tér 12. Telefon.: (20) 262-5122. 
www.kunszigetiskola.hu

Hulladékudvar
Öttevény, focipálya mellett - nyitva kedd 10-16, 

szombat 12:30-16 óráig

Köszönetnyilvánítás
Köszöneten mondunk mindazok, akik 
felejthetetlen halottunk,

Luka Ferencné (Németh Gizella) 
temetésén részt vettek sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték és gyászunkban osz-
toztak. Külön köszönjük háziorvosunk 
lelki ismeretes munkáját, valamit a Kun-
szigeti Házi segítségnyújtás gondozóinak 
segítségét, valamit Polgármester Asz-
szonynak és a Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klub énekkarának a közreműködését.

G C

Tisztelettel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik feleségem, drága édes-
anyánk,

Taufer Zoltánné Konyhai Brigitta
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték és mély fájdalmunk-
ban osztoztak. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni Lendvai Ivánné polgármester 
asszony és Kunsziget Község Polgárőrsé-
gének segítőkész munkáját, hogy nehéz 
helyzetünkben mellénk álltak. 

G 

Anyakönyvi hírek

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett testvérün-
ket, sógorunkat, rokonunkat,

Varga Tivadart
utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegye-
leti virágait elhelyezték és gyászunkban 
osztoztak.
 G 

Születés:

Hajba Lukács
2017. 02. 02.

anyja neve: Gál Zsó� a

Halálozás:
Taufer Zoltánné Konyhai Brigitta

2016.12.07.
 Luka Ferencné Németh Gizella

2016.12.12.
Virág Béláné Gondár Anna

2016.12.19.
Sári János

2017.01.01.
Stróbli Imre
2017.01.23.

Varga Tivadar
2017.02.02

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága jó férjem, édesapánk, testvé-
rünk, sógorunk, nagypapánk, apósunk, 
vőnk, rokonunk

Stróbli Imre
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték, gyászunkban osz-
toztak.
Külön köszönetet mondunk Dr. Póda 
István háziorvosnak, Némethné Frank 
Tímea asszisztensnek, Lendvai Ivánné 
polgármester asszonynak, Winkler Zsolt 
plébánosnak, a Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klub Énekkarának, a SICK K .,  a Zöld 
Mező Mgtsz. dolgozóinak és a volt osz-
tálytársaknak.

G 

A Lokomotiv nyerte az idei tekebajnokságot
Tizenhárom csapat részvételével zajlott az 

idei amatőr tekebajnokság. Kiélezett küzde-
lemben végül a Lokomotiv végzett az első he-
lyen.

Decemberben kezdődött a hagyományos 
amatőr tekebajnokság a kunszigeti tekézőben. 
A 13 csapat küzdelmei február végéig tartot-
tak. 

Az idei bajnokságban közel nyolcvan ver-
senyző vett részt. Összesített rekorder idén 
Fincziczki Tamás lett, aki 302 fát dobott feb-
ruár elején, ezen a meccsen ugyancsak ő 71 
fát dobott a tarolásban, amely szintén az idei 
legjobb eredmény. A teli dobások idei legjobb 
eredményét Nagy Levente érte el, 108 fát dön-
tött. 

A Lokomotiv nemcsak a bajnokságot nyer-
te meg, ők dobták egy meccsen a legtöbb fát, 
szám szerint 1019-et.

Végeredmény
1. Lokomotiv 24 pont
2. Öreggolyók 20 (54-18-es pontarány)
3. Suttyók 20 (51-21; 11 143 fa)
4. Fakó 20 (51-21; 10 873 fa)
5. Ecsetek 13
6. Kisduna 12 (37-33)
7. Múúúúú 12 (31-41)
8. Testület 11
9. Tökös Tekések 8
10. Boszik 6 (29-43)
11. TKTK 6 (28-44)
12. Nyerőmű 2 (18-54)
13. Farkas és a Gidák 2 (15-57)



 JÓ MUNKAHELY – MAGAS JÖVEDELEM
Új munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba, szakirányú végzettséggel, releváns szakmai tapasztalattal!

Amit kínálunk:
 villanyszerelő: bruttó 320.000 – 390.000 Ft/hó

villamos szerelésvezető: bruttó 370.000 – 530.000 Ft/hó
projektvezető: bruttó 470.000 – 550.000 Ft/hó

gépkocsivezető: bruttó 290.000 – 380.000 Ft/hó
+ netto 52.000 Ft cafeteria minden dolgozónknak

..és még
 változatos feladatok

családias légkör
munkába járás térítése

képzés biztosítása
lakhatás támogatása

sport, kultúrális lehetőségek
családi rendezvények

törzsgárda elismerések
életreszóló munkahely

 
Az országos és megyei nettó átlag� zetés növekedése mellett is 

átlagon felüli  nettó keresetet biztosítunk!

Maradj itthon, legyél a munkatársunk!

VILL-KORR Hungária K .Magyarország vezető villamosipari vállalata!

Mindegy, hány éves vagy, jelentkezz most!
Több fős brigádok jelentkezését is várjuk!

Itt: info@villkorr.hu
+36 96/ 512-480

Kezdj nálunk - azonnal!

Megyei II. osztály
Március 5-én kezdetét vette a tavaszi sze-

zon a bajnokságban. Emlékeztetőül: csapa-
tunk 28 ponttal az 5. helyen zárta az őszt. A 
felkészülést hamar megkezdte az együttes, 
több edzőmérkőzést is játszottak a � úk.

Az első tavaszi mérkőzést Győrzámolyon 
játszottuk. Ősszel nagyon sima, 4-0 arányú 
győzelmet arattunk Kunszigeten, a zámolyiak 
bizakodtak abban, hogy sikerül visszavágni-
uk. Az első félidő végén Béres Tamás talált a 
hazaiak hálójába, az előnyünk pedig a talál-
kozó végéig megmaradt. Béresnek ez volt az 
első gólja a 2016/17-es bajnokságban, ősszel 
ugyanis a második fordulóban súlyosan meg-
sérült.

A bajnokságot fölényesen vezeti Koroncó, 
a második helyért viszont nagy a harc. Ebbe a 
küzdelembe mi is beleszólhatunk, hiszen há-
rom pontra vagyunk a második helytől.

U19-es csapat
A � atalabbak is győzelemmel kezdték a baj-

nokságot. Győrzámoly csapatát ősszel is sike-
rült legyőzni (3-0-ra), és a március 5-i mérkő-
zésen is mi győztünk. Pedig a találkozó nem 
úgy kezdődött, ahogy szerettük volna, a Győr-
zámoly ugyanis már az 1. percben megszerez-

te a vezetést. Néhány perccel később Nagy 
Dániel iramodott meg a hazaiak kapuja felé, 
a gólhelyzetben lévő játékosunkkal szemben a 
zámolyi csapat hátvédje szabálytalankodott, a 
játékvezető ezért kiállította. A szabadrúgásból 
Csala Dávid szerzett gólt, így gyorsan ledol-

goztuk a hátrányunkat. Az első félidőben ki-
egyenlített játék folyt, újabb gól azonban nem 
esett. Nem úgy a második félidőben, Nődl 
Erik ugyanis kétszer is eredményes volt, így 
már 20 gólnál jár a bajnokságban. 

Győzelmünkkel feljöttünk az 5. helyre.

Győzelmekkel indult a tavaszi fociszezon

Csala Dávid az egyenlítést jelentő szabadrúgáshoz készülődik. Fotó: Bábics Norbert
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Készült a  PicArtShow K . nyomdájában 

450 példányban. 

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadik osztályos tanulói felelevenítették a hagyományt, és kerengővel készültek 
az idei farsangi bálra. A tánc második részében a szüleik voltak a gyerekek táncpartnerei. Fotó: Bábics Norbert.

A Dunaszegi Színjátszókör a kunszigeti sportcsarnokban mutatta be a legújabb darabját. Az előadást több mint kétszázan látták. 
Fotó: Galambos Lajos - Szigetköz Fotóműhely.

A Kunszigeti Hírmondó hirdetési tarifái

Az egész oldalas hirdetés 12 000 forintba, a féloldalas 6000 forintba kerül. 

A kis méretű hirdetési méret (egy hasábos 20 soros, vagyis 6,5 x 8,5 cm) díja 1500 forint. 

A gyászhirdetések, köszönetnyilvánítások megjelentetése továbbra is ingyenes.


