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115 év, egy iskola története elnevezésű 

pályázatunk záró programjára hívtuk 

vendégeinket, mely az Agrárminisztérium 

HUNG-2021 pályázatának támogatásával 

valósult meg. Az ünnepségen a Szigeti 

Csírák színjátszókör, a zeneiskolások 

képviselői, valamint a mazsorettes lányok 

működtek közre. A 115 éves sérfenyői 

iskoláról Szentkuti Károly történelem tanár  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adott áttekintést, elénk tárta a régi idők 

oktatási rendszerét. Nagyné Giczi 

Zsuzsanna a KOSZISZ 10 évéről, Cseh 

Benjamin polgármester személyes, 40 évvel 

ezelőtti diákéveiről osztotta meg emlékeit. 

Ezen pályázat keretein belül készült el a 

Sziget-Köz-Pont Közösségi Ház udvarán 

egy kültéri kiállító tér is, melyet a helyi 

vállalkozó Horváth Dávid készített el.

  

 

„115 év, egy iskola története” 
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Mint minden jó, így a nyár is nagyon gyorsan eltelt. 

2022-23-as tanévet 106 tanulóval kezdtük meg, 14 

elsőosztályos lett közösségünk új tagja. Szeretnénk 

megköszönni a szülőknek, hogy minket választottak.  

 

Ezt a tanévet a válsághelyzet miatt megszorításokkal 

kezdtük. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk az 

energiatakarékosságra, mind a fűtés, mind az áram 

használat terén. Erre folyamatosan felhívjuk 

tanulóink figyelmét. Bízunk benne, hogy észszerű 

gazdálkodással és takarékossággal megoldjuk a 

problémát. 

 A kormány rendelete szerint ebben az évben nem 

lesz őszi szünet, helyette ezeket a napokat átették a 

téli szünet meghosszabbítására, így októberben egy 

hosszú hétvégénk lesz a mindenszenteki ünneppel, a 

téli szünet pedig január 8-ig tart. Így csak január 9-

én kezdjük meg a 2023-as évet. Valamint egy nappal 

meghosszabbították a tanévet, így az utolsó tanítási 

nap június 16-ára, péntekre változott.  

A nyár sem telt tétlenül, hiszen fenntartóink 

támogatásával ismét korszerűsítési munkálatok 

folytak az épületen. Teljesen megújultak a tanulói 

mellékhelyiségek, a villanyvezetékeket felújítottuk, 

a tantermek ajtóit újakra cseréltük, az 

energiatakarékosság jegyében LED égőkre cseréltük 

a tornaterem világítását, felfrissítettük a tornaterem 

aljzatának vonalazását. 

 

 

Itt szeretnénk köszönetet mondani Meszlényi Laci 

bácsinak, aki munkájának támogatásával felújította a 

tisztítószer-tároló helyiségeket. Kondinak, hogy a 

nyár folyamán, az iskola épületén keletkezett hibákat 

kijavította. Biacsicsné Marikákat, akitől ingyenesen 

kaptunk virágokat az udvar díszítéséhez.  

Köszönjük Márkus Tibor és családja anyagi 

támogatását, melyből tornaszereket, labdákat fogunk 

vásárolni.  

Az elkövetkezendő terveink közé tartozik, hogy 

szeretnénk felújítani a biciklitárolót, letérkövezni az 

iskola bejáratát. Ígéretet kaptunk az iskola elé 

tervezett parkoló gyors megvalósítására. 

Ezúton is kérjük a szülőket, hogy balesetvédelmi 

okok miatt az iskola udvarára, még a parkolóba se 

hajtsanak be. 

A szeptembert rögtön versenyekkel indítottuk, 

melyeken szép eredményeket értek el tanulóink.  

Levélen rendezték meg a körzeti ugró gálát, melyen 

két tanulóval 

vettünk részt: 

Falussy Zselyke 6. 

osztályosunk 

hármasugrásban 

első, helyből 

ugrásban második 

és távolugrásban 

második helyezést 

érte el. Testvére, 

Falussy Lenke 4. 

osztályos tanulónk 

távolugrásban első, 

hármasugrásban 

harmadik lett.  

Rangos esemény évek óta iskolánknak, hogy mi 

rendezzük meg a körzeti futóversenyt, amelyen 

mindig, ahogy idén is kitettek magukért és szép 

eredményeket értek el diákjaink. Körzetünk hét 

iskolájából összesen 14 csapat mérettette meg 

kitartását különböző csoportokban.  

KOSZISZ Timaffy Endre Általános Iskola 
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Az első korcsoportban a fiúk és a lányok is első 

helyet szereztek csapatban. 

Lány csapat tagjai: Borbély Eliza, Szuchony Maja, 

Darázs Bianka, Besszer Melina, Thuroczy Adél.  

Fiú csapat tagjai: Kovács Márton, Svarda Máté, 

Onódi Balázs, Szabó Norton, Mesterházi Barnabás.  

Emellett egyéniben Borbély Eliza 1., Szuchony Maja 

2., Thuroczy Adél 3., Kovács Márton 2. helyezést ért 

el. 

A második korcsoportos fiúk ezüstérmet szereztek.  

A csapat tagjai: Mesterházi Ákos, Szuchony Bence, 

Darázs Bálint, Nagy Edvárd, Nagy János. Ebben a 

korcsoportban lány csapatunk a bronzérmet 

szerezték meg. 

 A csapat tagjai: Falussy Lenke, Kocsis Boglárka, 

Papp Virág, Csernyánszky Beatrix, Haskó Viola, 

Szelle Gréta.  

A harmadikos korcsoportos fiúk csoportban első 

helyen végeztek.  

A csapat tagjai: Haskó Márton, Horváth Róbert, 

Földes Krisztián, Papp Ervin, Mike Botond. 

Egyéniben Haskó Márton második helyezést ért el.  

Gratulálunk a szép eredményhez és további sok 

sikert a megyei döntőben a győzteseknek. 

Felkészítő: Hargitai Frigyes 

Október 1-én a 30. európai Madármegfigyelő Napok 

rendezvényén vettünk részt Nagy Kornél 

vezetésével. A Lajta folyó mentén vizsgáltuk meg az 

élővilágot, elsősorban a madarakra fókuszálva. Ezen 

az őszi hűvös délutánon is közel 250 madarat 

figyelhettünk meg. Iskolánk 5 tanulóval: Csiba 

Viola, Paizs Lilly, Kertész Balázs, Horváth Róbert, 

Mike Botond képviselte magát. Ebben az évben igaz 

kis mértékben, de hozzájárulhattunk ahhoz, hogy 

Magyarország 2 kategóriában is 1. helyezést ért el 

(Magyarország minden évben jól szerepel az 

országok közötti játékos versenyben, idén két 

kategóriában (rendezvényhelyszínek és résztvevők 

száma) is első helyezést értünk el, a harmadikban 

(látott madarak száma) pedig ötödikek lettünk. 

Kísérő: Kis Bernadett 

Szeptember 7-én, Kimlén került megrendezésre a 

Szigetköz Naturpark által szervezett országos 

natúrparkok verseny területi döntője. Itt a Szigetközi 

települések természeti és kulturális ismereteiről, 

gyógynövényismeretből és környezetvédelmi 

tudásukról kellett számot adniuk a gyerekeknek. 

Számos iskola tanulója közül Czina Borbála a 3. 

helyezést érte el, így képviselhette településünket az 

országos megmérettetésen. Az országos döntő 

helyszíne ebben az évben Dunasziget volt, így nem 

kellett messze utaznunk. A Szigetközi Naturparkot 

Bori 2 kimlei lánnyal képviselte. Az országos 

versenyen először be kellett mutatunk a 

naturparkunkat, majd másnap vette kezdetét a 

játékos vetélkedő, ahol egy vízitúrával egybekötött 

ismeretterjesztő kalandban volt részünk. Moshattunk 

aranyat, ügyességi feladatokon vettünk részt. 

Madárismeretünk és térképen való tájékozódás 

segítette lányainkat abban, hogy az ország 17 

naturparkja közül mi az országos versenyen a 4. 

helyezést értük el.  

 

Felkészítő: Kis Bernadett 
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Két csapattal vettünk részt Mosonmagyaróváron az 

Ujhelyi Imre Általános Iskolában rendezett Az ókor 

titkai – interaktív történelmi vetélkedőn. A több 

helyszínen zajló megmérettetésen sokféle 

feladvánnyal találkozhattak a gyerekek az ókori 

történelemből. Ezek a feladatok bár játékosak voltak, 

megoldásuk mégis komoly tárgyi tudást igényelt. 

Két csapattal vettünk részt a versenyen, közülük a 

Bándoli Marcell, Rajtmár Huba és Mike Botond 

alkotta csapat 3. helyezést ért el. 

Felkészítő: Cseh-Nagy Melissza 

 

Programokban sem volt hiány a tanév elején: 

Szeptemberen a mese világnapjáról emlékeztünk 

meg egy rajzverseny keretében. Az elkészült 

rajzokat zsűrizzük, majd az eredményhirdetésre 

később kerül sor. 

Szeptember 4-én az 5. és 6. osztályosok 

megtekintették a Pál utcai fiúk előadását a 

mosonmagyaróvári Theatrum ad Flexum társulat 

előadásában. Nagy élmény volt! 

Szeptemberben indult a 4. és 6. évfolyamos tanulók 

számára egy 10 foglalkozásból álló 

tanulásmódszertani foglalkozás Nádudvariné Papp 

Irén vezetésével. A foglalkozásokon a gyerekek 

megtanulnak könnyebben tájékozódni az olvasott 

szövegben, az olvasott információkat gondolattérkép 

segítségével rendszerezni. Emellett 

memóriafejlesztő és szókincsfejlesztő játékokat 

végeznek, melyek mind szükségesek a könnyebb és 

eredményesebb tanuláshoz.  

Október 6-án az aradi vértanúk emléknapján, 

osztályszinten emlékeztünk meg történelmi 

hőseinkről. A délelőtt folyamán a vértanúk fényképe 

előtt gyújtott mécsessel tisztelegtünk hősiességük 

előtt. 

Megemlékezésre jöttünk össze októberben. 

Dunaszigeten az iskoláztatás a három falurész 

iskoláiban már hosszú időre tekint vissza. Ebben az 

évben a sérfenyői iskola épülete volt 115 éves. Ehhez 

a kerek évfordulóhoz csatlakozik, hogy jelenlegi 

intézményünk 10 éve tagja a kosziszosok nagy 

családjának. Történelmi áttekintést adott Szentkuti 

Károly, Nagyné Giczi Zsuzsanna. A jelen 

dunaszigeti iskola lehetőségeiről beszélt Hargitai 

Frigyes. Cseh Benjamin polgármester úr személyes 

emlékeit idézte fel, annak kapcsán, hogy osztálya 40 

évvel ezelőtt ballagott el. 

A megemlékezést Frankó Katalin felkészítésében 

színjátszósaink előadása, Takács István 

felkészítésében Czina Borbála fuvolajátéka és 

mazsoretteseink tánca színesítette. 

Külön öröm volt számunkra, hogy 

megemlékezésünkön részt vettek névadónk Timaffy 

Endre dédunokái is. 
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Októberben ismét egy hetet az egészségneveléssel 

foglalkoztunk. Ezen a héten, a tanórákon is többször 

kerül előtérbe az egészséges életmóddal, az egészség 

megőrzésének fontosságával való foglalkozás. 

Ennek jegyében volt vendégünk Némethné Biacsics 

Edit, aki hozott nekünk kóstolót a saját készítésű 

kecskesajtjaiból, valamint kóstolhattunk joghurtot és 

kakaót is.  

Edit néni beszélt nekünk a kecsketartásról, a 

sajtkészítésről, arról, hogy mitől egészséges a 

kecsketej. Hogy a kóstoló mennyire finom volt, 

mutatja, hogy az utolsó falatig minden elfogyott.  

Nagyon köszönjük! 

  
 

Az érdeklődő alsós tanulóinkkal, zöldségekből és 

gyümölcsökből szobrokat készítettünk. Ügyes kis 

kezek faragtak, és ötletesebbnél, ötletesebb művek 

készültek. A nagy munka közben azért maradt idő a 

zöldségek, gyümölcsök kóstolására is. 

 

5. osztályosaink gyógynövényekkel, azok jótékony 

hatásaival ismerkedtek. Osztályfőnökük, Rávai 

Linda segítségével megismerték a növényeket, 

valamint belőlük készült italokat készítettek, 

kóstoltak. Dolgos kezek pucolták, reszelték a 

zöldségeket, gyümölcsöket, melyből ízletes 

sütigolyókat gyúrtak, mellyel a napi vitaminbevételt 

biztosították szervezetüknek. 

4-7. osztályos tanulóink egy beszélgetésen vettek 

részt a DrogPont munkatársaival - Tóth Krisztinával, 

Hécz Klára Judittal -, akik megelőző – felvilágosító 

szolgáltatás nyújtanak.  
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Az óra témája a szenvedélybetegségek voltak, 

melyek már az általános iskoláskorú gyerekeket is 

veszélyeztetik. Így került szóba az alkohol, cigaretta, 

drogok, energiaitalok, túlzott édességfogyasztás 

okozta egészségromboló hatások.  

 

Az október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Az 

októberi szentmisét ennek jegyében ajánlottuk fel. 

Október 18-án bekapcsolódtunk a világszerte a 

rózsafüzért imádkozó egymillió gyermek imájába. A 

Szükséget Szenvedő Egyház (Kirche in Not) 

nemzetközi segélyszervezet immár tizenkét éve 

minden évben, október 18-án arra hívja a 

gyermekeket az egész világon, hogy közösen 

imádkozzák a rózsafüzért a világ békéjéért. Mi is 

részesei voltunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő hónapok is bővelkednek 

eseményekben, programokban, versenyekben.  

Nagyné Giczi Zsuzsanna 
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„Ősz szele zümmög, aluszik a nyár már…” 

Az óvodánkban is új tanév kezdődött. Nagy örömmel 

és lelkesen fogadtuk új kiscsoportosainkat. A 

2022/23 tanévben 22 kiscsoportos érkezett hozzánk. 

Az óvoda létszáma 60 fő. 

A piciket Ovihívogatóval vártuk még augusztus 

végén.  

Ennek az évünknek is kiemelt feladata, a szülő-

gyermek kapcsolat erősítése élményeken keresztül 

és a közösség építés. 

Őszköszöntő délutánunkon a szülőkkel együtt 

barkácsoltak kicsik és nagyok egyaránt. Nem csak 

ezen a napon, de a családi sportnapunkon is újra 

vártuk játszani volt ovisainkat is. 

 

 

Az állatok világnapja alkalmából Bimbó Brigitta, a 

község könyvtárosa, a könyvtári programok 

keretében, az óvodánkba szervezett állatbemutatót. 

Ponty Beatrix és csapata hihetetlenül látványos, 

szórakoztató és egyben tanulságos: Állati Jó! 

foglalkozással érkezett hozzánk.  

Sport délelőttünkön is olyan állomásokat találtunk 

ki, ahol a feladatokat a szülővel együtt tudta 

teljesíteni a kisgyermek. Mesés mozgolódásunk 

alatt, bekötött szemmel keltek át a sötétség 

birodalmán, és egyensúlyoztak a kígyó király 

országában.  

 

 

Közben, a szülői munkaközösség közbenjárására 

elkezdtük tervezni előkertünk szépítését is.  

 

Tündérkert Óvoda 
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A gyerekekkel együtt elültetésre került három 

gyümölcsfa és már tervezzük egy KRESZ park 

kialakítását is.  

Köszönjük a támogatást a bezenyei Babylon 

Faiskolának, Németh – Radich Csengének, aki 

felajánlotta a három gyümölcsfát. 

 

 

 

Sok mindent történt a falu 

labdarúgó csapata életében 

legutóbbi cikkünk megírása óta.  

Az első és talán legnagyobb 

változásként az edzőváltást 

említeném. E felületen is 

szeretnénk mégegyszer 

megköszönni Godian Ofoegbu 

munkáját! Több szép eredményt is elért a csapat az 

irányítása alatt, de a nehezebb időkben is kiállt a 

csapat mellett. Mindezek ellenére közös megegyezés 

eredményeként váltás mellett döntöttünk, Demkó 

Gyula személyében egy szintén konkrét 

elképzelésekkel rendelkező, nagyon határozott, vitát 

nem tűrő ember ült le a kispadra, ami ismerve 

játékosainkat egy nagyon fontos tulajdonság a szigeti 

csapat vezetése szempontjából.  

Sok sikert kívánunk neki és az egész csapatnak!  

 

 

 

Köszönjük Varga Ágnesnek, hogy mindezt elintézte, 

elhozta és lehetővé tette.  

Köszönjük Szelle Anikónak, aki szó szerint, minden 

követ megmozgat, hogy legyen térkövünk a KRESZ 

Parkhoz, és Földes József apukának, aki a 

szállításban segít nekünk.  

És köszönünk minden szülői támogatást, részvételt 

és lelkesedést! Ez visz minket előre. 

A közeljövőben óvodánk szervezi és ad helyet egy 

három falut átölelő Szakmai Napnak, ahol végre 

nemcsak a problémákról tudunk eszmét cserélni 

hamarjában, de közösen tudunk fejlődni és új 

élményekkel gazdagodni, töltődni. 

Frankó Katalin 

 

 

 

Az új, 2022/2023. évi szezon is megkezdődött. A 

nyári felkészülést követően, új játékosokkal is 

kiegészülve vágtunk neki a bajnokságnak. A csapat 

mindig is fontosnak tekintette a fiatalok beépítését a 

felnőtt keretbe, ennek kapcsán fontosnak találom 

megemlíteni, hogy huszonegyedik életévét be nem 

töltött fiatalból nyolc fő van a játékoskeretben. 

Büszkék lehetünk rájuk! A fiatalok mellett 

természetesen a 'nagy öregek' is megmaradtak. 

Mérkőzéseink időpontjairól és eredményeiről a 

Facebook oldalunkon is lehet tájékozódni. 

 

 

 

 

Dunasziget Község Sportegyesülete 
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Eddigi eredményeink: 

 

2022. 08. 07. DUNASZIGETI KSE - Máriakálnok 

2-3 (Keglovich László Megyei Kupa) 

2022. 08. 21. Darnózseli KSE - DUNASZIGETI 

KSE 2-1 

2022. 08. 28. Újrónafő SE - DUNASZIGETI KSE 

0-0 

2022. 09. 11. Várbalog SE - DUNASZIGETI KSE 

4-2 

2022. 09. 17. DUNASZIGETI KSE - Mosonudvar 

SE 10-0 

2022. 09. 24. Kimle II. - DUNASZIGETI KSE 2-3 

2022. 10. 02. DUNASZIGETI KSE - Solar CT 

Mecsér II. 3-1 

2022. 10. 08. Győrsövényház SE - DUNASZIGETI 

KSE 6-1 

2022. 10. 15. DUNASZIGETI KSE - MITE II. 3-2 

 

 

 

 

 

Köszöntöm a Kedves Olvasókat! 

 

Egy kis betekintés a klub életébe. 

Augusztus 8-án 5 fős csapatunk részt vett a 

Kistérségi Nyugdíjas Találkozón. Ez mindig nagy 

élmény, sajnos most az idő egy kicsit beleszólt, esett 

az eső. 

Augusztus 12-én, Károlyházán voltunk Rétre 

hívogatón. Kedves fogadtatás, jó műsor, zene, 

beszélgetés. Jól éreztük magunkat. 

Augusztus 20-án szép kis emlékműsor volt a 

Parkban, a Nyugdíjas Klub is elhelyezte a 

megemlékezés koszorúját.  

Cseh Józsinál a Bográcsfesztiválon lángost 

sütöttünk, nagy sikerrel! 

 

 

Sajnos több sérülés is történt az elmúlt időben, sérült 

játékosainknak mielőbbi felépülést kívánunk! 

Utánpótlás csapataink is szépen fejlődnek, nemrég 

vettek részt a szezon második Bozsik Fesztiválján, 

ahol szépen helytálltak a fiatalok! 

 

A falu pályáján továbbra is zajlanak a munkálatok. 

Az öltöző minden helyisége újra lett festve, 

játékosaink, szurkolóink és barátaink sok-sok 

segítségével. A közeljövőben kívülről is felfrissül az 

épület, érdemes lesz mindenkinek megtekintenie.  

Mindenkit szeretettel várunk mérkőzéseinkre! 

 

Takács Bertalan 

 

 

Augusztus 23-án "Szilvalekvár főző nap" volt 

Mosonszolnokon. Nagyon kedves fogadtatásban volt 

részünk! Legalább 16 kondérban rotyogott a 

szilvalekvár. Jó hangulat, viccelődés, zene, sok 

beszélgetés - nagyon jó volt! Ebédre nagyon finom 

krumpli gulyással kínálták meg a kistérségből érkező 

lekvárfőző klubtagokat. Persze az italok sem 

maradtak el. Köszönjük! A kis óvodások is 

meglátogattak bennünket. A nagy főző kanalunk 

tetszett nekik a legjobban, mindenki ott akart 

fotózkodni, megfogni a lekváros óriás kanalat. Olyan 

boldogok voltak tőle! Édesek voltak nagyon! 

  

Tündérrózsa Nyugdíjas Klub 
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Szeptember 10-én Családi  Napot rendezett a Példa 

Egyesület a helyi Ökoparkban. Felkérésükre krumpli 

gulyást és lángost készítettünk - nagy szeretettel -  a 

résztvevőknek, mennyi csillogó szempár, boldog 

gyermekmosoly,- ez mindennél többet ér! Szívünk 

csordultig tele szeretettel, amikor ilyent látunk. 

 

 

 

Itt van az ősz itt van újra... Ezután már kiülős 

programot nem igazán szervezünk. 

Szeptember 23-án Paprétre voltunk hivatalosak. Ott 

is nagyon kedvesen fogadtak. Étellel, itallal vártak 

bennünket. Élőzene, tánc, sok kellemes beszélgetés. 

Nagyon jól éreztük magunkat! 

 

Október 14-én kirándulni volt csapatunk egy része. 

Sajnos elég sok tagunk van, aki már nem mer 

messzebb útra vállalkozni. Az útvonal Zirc - 

Nádasladány - Bodajk volt. Szerencsére jó kiránduló 

idő volt, nagyon szép környezettel. 
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Október 18-án részt vettünk a Kistérségi Kulturális 

Találkozón a Fehér Ló Közösségi Házban. Nagy 

Imre klubtagunk is szerepelt.  Váradi Antal: 

Melyiket? című versét mondta el, nagy sikerrel. Az 

összejövetel nagyon jól sikerült. A 200 fős csapat 

elégedett volt a szervezéssel is, mert nagyon jó 

műsort adtak elő a szereplők. A szünetben álló- 

fogadás is volt. 

 

 

Október 19-én a Tündérrózsa Közösségi Házban 

találkoztunk. Ettünk, ittunk, beszélgettünk. Jó volt 

egymás társaságában. 

Novemberben disznót vágunk. Ez is egy jó kis 

program lesz, - csapat összekovácsoló - mindenkinek 

jut egy kis munka, amit örömmel elvégzünk, aztán 

jöhet a mulatság! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napi útravaló 

Aranyosi Ervin: Éld a napot..../részlet/ 

 

Minden egyes kornak van valami bája, 

- és az embernek is számtalan hibája,- 

ám, ha minden korod tiszta szívvel éled, 

minden pillanatban újabb vágyad éled. 

 

Mire nem volt időd, azt most váltsd valóra! 

Mától érted ketyeg, múlik minden óra. 

Vedd a szépet észre, mi mellett elmentél, 

lassíts, - éld a napot - végre szabad lettél! 

 

Kicsit lassúbb lettél? Fájhat egy-két szerved? 

A betegség jelzés, könnyebb elviselned, 

ha megérted azt, mit lelked üzen véle: 

- csökken a fájdalom, legyen bármiféle! 

....... 

Vizek csobogása vidámítsa lelked, 

szeretet szikrája gyúljon lángra benned!  

Szájad szélén mindig lágy mosoly ragyogjon, 

szépségből a lelked, soha ki ne fogyjon! 

Köszönöm, hogy elolvasták híreinket!  

Kellemes, szép, őszi időt kívánok Mindenkinek!  

Jó munkát az őszi betakarításhoz! 

                                            

Mészáros Istvánné /Edit/ 

                                                    klubvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süteményvásár 

JÓTÉKONYSÁGI SÜTEMÉNYVÁSÁR! 

„Egyél egy jót, s tegyél jót”! 

2022. november 11-én (pénteken) 13.00 és 16.00 óra között 

az általános iskola belső udvarán! 

A befolyt összeget az iskolás diákok szabadidős programjaira, díjazásukra fordítjuk! 

Aki sütemény felajánlásával szeretne a kezdeményezéshez hozzájárulni, nagy-nagy örömmel fogadjuk a 

vásár napján, 12.00 órától! 

Sok szeretettel és finom süteményekkel várunk mindenkit, 

az iskola Szülői Munkaközössége 
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Kedves Aleszja, 

hogyan választottad 

meg az interjú címét?  

A címben 

megfogalmazott 

igazság a sok éves 

tapasztalatom. 

Ritkának tartom, hogy egy 1800 fős faluban, ennyi 

minden megtalálható: templom, orvosi ellátás, 

egyházi bölcsőde, óvoda, iskola, elkötelezett civil 

szervezetek, szabadidős tevékenységek tárháza és 

még hosszan sorolhatnám. Nem is szólva a 

páratlanul szép természeti környezetről.  

Milyen múltra tekint vissza a kötődésed 

Dunaszigethez?  

Anyai dédszüleim Doborgazon laktak. Anyai 

nagyapám, Szalay Rudolf, az Erdőgazdaságnál 

kishajó vezetőként dolgozott, ezért sokszor 

szállította a kompot a doborgazi szigetek között.  

Édesanyám, Szalay Hajnalka, is ezeken a vizeken 

töltve nyári szüneteit cseperedett fel. A szigetköz 

szeretetét és a hajózás, kempingezés szépségeit 

pedig gyermekkorom óta örökítette tovább Nekünk. 

Most is az ő nyomdokaiba lépek, amikor elkezdem 

Dunasziget fogorvosi ellátását, hiszen évtizedekkel 

ezelőtt ő is a község fogorvosa volt.  

A későbbiekben aztán a zene-tanulás is 

Dunaszigethez kötött, Pollák Rita néni mindig nagy 

türelemmel próbálta a zongora és a szolfézs 

tudásomat gyarapítani.  

Manapság pedig a nyári evezések, táborozások, 

illetve Lupus Atya szentmiséi kötnek a faluhoz.  

 

 

 

 

 

Kérlek, beszélj a családodról pár szóban!  

Több generációs orvos családból származom. 

Édesapám, Vörös László, sebész-ortopéd, 12 éven át 

a mosonmagyaróvári Karolina Kórház 

igazgatójaként is tevékenykedett. Édesanyám 

fogorvosként praktizál a járásban már több, mint 35 

éve. 

Bátyám vegyészmérnök, nővérem gyermekorvos, a 

húgom pedig az idén kezdte az általános orvosi 

egyetemet Szegeden.  

Tudjuk, hogy „a jó pap holtig tanul”, míg ide kerültél 

hány évet tanultál? 

Az bizony közel 18 év.  

Még nem is vagy 18 éves!   

Mivel matematika tanárom is voltál, könnyen 

kiszámoltam, hogy életem több mint 60%-át 

tanulással töltöttem.  

Általános iskolai tanulmányaimat többek között 

Dunakilitin, illetve a mosonmagyaróvári piaristáknál 

végeztem. Ezt követően volt lehetőségem egy évet 

Bécsben tanulni, majd hazatérve a Kossuth 

Gimnáziumban érettségiztem.  

2016-ban nyertem felvételt a Szegedi 

Tudományegyetem Fogorvostudományi Karára. 

Ahogy mondani szokták, egyetemi éveim életem 

egyik legszebb időszaka volt, de bőven tartalmaztak 

kihívásokat is. Az életre szóló barátságok mellett 

kijutott a stresszes vizsgaidőszakokból és a fárasztó 

gyakorlatokból egyaránt. Utólag visszatekintve 

azonban nagyon hálás vagyok, hogy ennyire 

gyakorlatorientált képzésben vehettem részt. 

 

Egy falu, ahol minden megvan 

dr. Vörös Aleszját, a falu fogorvosát, bemutatja Lupus Atya 
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Hogyan találtál rá a fogorvosi küldetésre? 

Szép lenne most azt mesélni, hogy óvoda óta tudtam, 

hogy az orvosi pálya a hivatásom, de ez nálam nem 

így volt.  

Vicces családi anekdota, hogy óvónénijeimnek 

mindig arról panaszkodtam, hogy márpedig én nem 

leszek orvos, mert két orvos szülőnek sosincs elég 

ideje a gyerkőcére.  

De aztán telt az idő és a következő emlékem mikor 

12 évesen egy piaristás lelkigyakorlat alkalmával azt 

a feladatot kaptuk, hogy írjuk le, miként látjuk 

magunkat 10 év múlva. Én hezitálás nélkül leírtam, 

hogy orvos leszek és onnantól kezdve ettől 

eltántoríthatatlan voltam.  

Édesanyám példáján túl az empátiám és 

segítőkészségem mellett, az esztétika iránti 

érdeklődésem miatt is fordultam aztán a fogorvoslás 

felé.  

Piarista múltadból emlékszem rá, hogy mindig 

maximalista voltál, a falu fogorvosi ellátása mellett 

még mivel foglalkozol?  

Emlékezeted kifogástalan, sajnos és szerencsére is 

egyben ez a tulajdonságom mind a mai napig erősen 

meghatároz. Az egyetem befejeztével fontosnak 

tartottam a szakmai tudásom továbbfejlesztését, 

ezért a körzeti ellátás mellett jelenleg Budapesten a 

Semmelweis Egyetemen parodontológia rezidens 

képzésemet végzem.  

 

 

Kérlek, mesélj Magadról és családodról kicsit! 

Tősgyökeres dunaszigeti vagyok. Főiskola után 

Esztergomban éltem 12 évig, aztán 2013-ban, 

apukám halála után hazaköltöztünk férjemmel és 

első kisfiunkkal. Azóta született még két fiunk, így 

már öten vagyunk. Jelenleg még fizikálisan is  

 

Nagyon szép ez a szó, de kérlek, áruld el, hogy mit 

is takar a parodontológia?  

Leginkább a fogágybetegségekkel foglalkozó 

tudományága a fogorvoslásnak, melynek célja a 

fogak hosszútávú megtartása.  

Hála Istennek nekem is olyan fogorvosaim voltak, 

akik mindent megtettek a fogaim megmentéséért és 

ha már a fogak hosszútávúságát említetted, hadd 

kérdezzem meg, hogy neked mik a terveid a jövőre 

nézve?  

 

Lokálpatrióta révén, akárhol jártam eddig a világban 

tanulmányaim miatt, mindig biztos voltam benne, 

hogy a Szigetköznél szebb és élhetőbb helyet nem 

fogok találni. Így mindenképpen a környéken 

tervezem majd a letelepedésemet, ezért is vállaltam 

a következő 6 évre Dunasziget fogorvosi ellátását.  

 

Kedves Aleszja azt kérem Tőled és azért 

imádkozom, hogy küldetésed falunkban még sokszor 

6 évre szóljon! 

Isten áldását kérem munkádra! 

Köszönöm a beszélgetést!   

 

 

 

 

 

 

 

doborgaziként, de lélekben mindig is az leszek. 

(Sérfenyőn építkezünk jelenleg...) 

Férjem Hajdú-Bihar megyéből származik. Ma már 

velünk él az anyukája is. 

 

Rigó Ágnes, az új képviselő 
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Mit szóltál, mennyire voltál meglepett a 

megkereséskor, amikor tájékoztattak, hogy a 

képviselő-testület tagja leszel? 

Meglepődtem. Harmadik voltam a listán, nem 

gondoltam, hogy ennyi minden megtörténhet, hogy 

még így is bekerülhetek. 

Háromgyerekes anyaként, vállalkozóként nem 

egyszerű feladatra vállalkoztál, hiszen tudjuk, hogy 

a képviselői feladat, nemcsak abból áll, hogy részt 

kell venni a gyűléseken, azokra a kiküldött 

anyagokból készülni is kell. Ezt, hogy tudod 

összehangolni? 

Szerencsére a gyerekekkel kapcsolatban sok 

segítséget kapok férjem, illetve a nagymamák által. 

Igyekszem utánanézni mindennek, amit megkapok 

anyagot. A felmerülő kérdéseimet pedig feltenni az 

önkormányzati gyűlésen. A már futó projekteket 

nem egyszerű visszakövetni, de mindenki 

türelmesen válaszol, ha kérdésem van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit szeretnél elérni a képviselőséged alatt?  

Kisgyerekeim vannak. Így átérzem, átélem, amit 

minden kisgyerekes szülő a településen: aggódom 

értük, ha közlekedni kell egyes falurészek között. 

Vagy csak Doborgazon ki akarunk sétálni a 

strandra... Járdákat, kerékpáros utakat szeretnék. Épp 

úgy, mint a falu nagyrésze. Tagolt település 

vagyunk. Ha valakinek nincs autója pl Doborgazon, 

Sérfenyőn, de el kell vinnie a babáját a védőnőhöz...? 

Ballaghat babakocsival a forgalmas út szélén. Ahol 

sokszor 80-90-nel mennek az autók! Iskolába menet 

a gyerekek a reggel száguldó autók mellett 

kerékpároznak akár a doborgazi egyenesben, akár a 

Szarkási úton! Félelmetes! Amiért annak idején 

jelöltettem magam, az az áldatlan állapot, hogy a 

gyerekekkel a strandra menet elfogyott a járda. 

Aztán vagy a korláton belül a fűben baktattunk, vagy 

az út szélén, ahol a korlát miatt lehúzódni sincs esély. 

elképesztően veszélyes! Ha csak 1-2 szakaszon 

megindul némi fejlesztés, már megérte bekerülnöm! 

Köszönöm szépen! Sok sikert a képviselői 

munkádhoz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetés 

Dunaszigeti Gazda-és Horgászbolt&Dekor Sziget 

Mindenkit szeretettel várunk újonnan nyílt üzletünkben Cikolaszigeten. 

Árukészletünk széles kínálatával mind gazda, mind horgász és virágbolt 

részlegünkön egyaránt. 

Gyere és nézz be hozzánk! 

Nyitva tartásunk: 

Hétfő: Zárva 

Kedd - Péntek: 8.00-16.00 

Szombat: 8.00-12.00 

Vasárnap: Zárva 

Címünk: 9226 Dunasziget, Cikola utca 11.  

(régi “Koccintós” kocsma helyén) 

Telefonszám: Ládi-Jákob Kata+36 30 4749 508 

 

 

Helyi termelők vására: 

november 5-án, az 

Emlékparkban, 14.00 órától 
Kedvező árakkal, kiváló 

minőségű, egészséges, 

adalékanyag mentes, 

élelmiszerekkel várjuk 
Önöket! 
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A Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Dunaszigeti Kirendeltsége 

Címe: 9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 57. 

+36/ 96 /233 478 

Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8.00 - 12.00, 13.00 – 16.00 

szerda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30 

péntek: 8.00 - 12.00 

Polgármester: Cseh Benjamin Csaba 

+36/ 96 /672 -019 

pm@dunasziget.t-online.hu 

Fogadóórája: hétfő: 8.00 - 12.00 

szerda: 8.00 - 12.00 

péntek: 8.00 - 12.00 

Aljegyző: Dr. Szabados Nóra 

+36/ 96/ 672 018 

jegyzo@dunasziget.t-online.hu 

 

Adóügyi ügyintéző: Zalkáné Dittrich Mónika 

zdm@dunasziget.t-online.hu 

 

 

 

 

 

Gazdálkodási ügyintéző: Kovács István 

ki@dunasziget.t-online.hu 

Igazgatási, hatósági ügyek, anyakönyvvezető: 

Berényiné Farkas Klára 

bfk@dunasziget.t-online.hu 

Gazdálkodási ügyintéző: Madarász Aletta 

ma@dunasziget.t-online.hu 

Tanyagondnok: Kovácsné Németh Szilvia 

Munkaidőben: +36/30/2002149 

Településfejlesztés, üzemeltetés: 

Polacsek Andrea 

pa@dunasziget.t-online.hu 

Falugazdász: Turner Zsolt 

Fogadóóra: 

október 26-tól  

minden második szerda: 13.00 – 15.00 

Sziget-Köz-Pont IKSZT: munkaidőben 

                                 06-30/418-4350  
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