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KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ
Itt a farsang
A farsang Magyarországon
vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapját megelőző 40
napos böjt kezdetéig tart. Mivel
a húsvét változó időpontú ünnep (mindig a tavaszi napéjegyenlőség, március 21-e utáni
első holdtöltét követő első vasárnapra esik), ezért a farsang
hossza is évente változik.
Erre az időszakra csak egy
jelentősebb egyházi ünnep esik,
a karácsony utáni 40. napon,
február 2-án Gyertya-szentelő
Boldogasszony napja.
Jeruzsálemben már a IV.
században ünnepelték ekkor
Mária tisztulását és a kisded
Jézus templomi bemutatását,
mikor Mária - Jézus elsőszülött
lévén - isteni szolgáltra
ajánlotta gyermekét. A
katolikus egyház gyertyát
szentel ezen a napon. A gyertya
e r e d e t i l e g mé h v i a s z - b ó l
készült, s már a kereszténység
előtt
mágikus
erőt
tulajdonítottak „a méhek
munkássága által” nyert
különleges anyagnak. Az
egyház is azt kívánja, hogy „Isten nevének segítségül hívása
után a gyertya a test és a lélek
üdvére váljék akár a földön,
akár a vizeken”.
Magyarországon a farsang
ünnepének kialakulása a közép-

A fenti képek az óvodai farsangon készültek

A KUNSZIGETI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
FARSANGI BÁLJA
FEBRUÁR 16
16--ÁN,
15 ÓRAKOR LESZ
A TORNACSARNOKBAN.

BELÉPŐJÉVEL
AZ ISKOLÁT
TÁMOGATJA

korra tehető, elsősorban német,
és olasz hatásra. Az ünnep három fő területen terjedt el: a
királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi parasztság
körében. A farsangi alakoskodás (jelmezbe öltözés) Magyarországon a 15. század óta
ismeretes. Jellemzője az ünnepi időszak, amelyben a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat a szokásos rend. Ahogy ilyenkor
mondani szokták: „a feje tetejére áll a világ”.
A hosszú böjtre való felkészülésnek megfelelően ebben
az időszakban az evés-ivás, a
mulatozás szinte kötelező. A
táncmulatságok mellett különböző játékokat, vetélkedőket
rendeztek, de ilyenkor volt a
legtöbb lakodalom is a falvakban.
Napjainkig gyakoriak a
maskarás, jelmezes bálok. A
két világháború között külön
báloztak az iparosok, a gazdák;
de kisebb csoportok is rendeztek bált (tűzoltók). A hamvazó
szerdára virradó éjszaka egyes
falvakban a cigányok is rendeztek bált, és éjfélkor ékes
gyászbeszéd után jelképesen
eltemették a nagybőgőt.
BÁBICS NORBERT
(FORRÁS: WWW.TISZANET.HU)
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Meghívó, tájékoztató

2002. január

A KUNSZIGETI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

2002. FEBRUÁR 9-ÉN (SZOMBATON) 18 ÓRAI KEZDETTEL
HAGYOMÁNYOS

RENDEZ,
MELYRE SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT.

Kérjük, hogy belépődíjával támogassa egyesületünket!

Mikor, mire, hová pályázunk?
Tájékoztató aktuális pályázatokról

1990. óta az önkormányzati rendszer bevezetésével egyidőben új támogatási forma jelent meg,
melyet röviden pályázatoknak hívunk.
A Magyar Köztársaság Kormánya, Szakminisztériumai célokat fogalmaznak meg, melyek
meghatározzák a falvak életét, fejlődési lehetőségeit.
Községünk élve a lehetőséggel minden évben
több pályázatot adott be, ezzel is biztosítva a fejlődést.
A Képviselőtestület által meghatározott célokat a lakosság közmeghallgatáson megismerhette,
elfogadta, a célok, lehetőségek megegyeztek a
tervekkel.
A célok a pályázatokon nyert támogatások nélkül nem valósulhattak volna meg.
A pályázatok elkészítése komoly, időigényes
munka; az igazolások, tervek beszerzése, elkészítése több hetet igényel.
Ennek ellenére az elmúlt négy évben beadott
pályázatok száma évente átlagosan 50, ami heten-
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te egy pályázatot jelent.
Az elnyert támogatások összege évente 20 millió forint, melyet a 2001. évi támogatás összege
halad meg.
1998. óta bővült a pályázók lehetőségének köre, míg korábban csak önkormányzatok, egyesületek, alapítványok pályázhattak, a kör kibővült a
vállalkozókkal, majd 2000-ben a Széchenyi Terv
megjelenésével jelentős támogatási lehetőséget
kaptak a kis és középvállalkozók, valamint a magánszemélyek.
Kialakításra kerültek a térségi és regionális pályázati irodák, konkrét célokat fogalmaztak meg
az adott térség fejlődésére.
Tisztelt Lakosság!
Szeretnék tájékoztatást adni aktuális pályázati
lehetőségekről.
•

Agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásból családi gazdaságok támoga-

2002. január

Tájékoztató

tása

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

val épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása

Széchenyi Terv -2002.
Vállalkozáserősítő programok
• SZT-2002-VE-1 Jogszabályváltozás miatt
szükséges telephely változtatás
• SZT-2002-VE-9 A kis és középvállalkozások fejlesztéseit segítő fejlesztéseit segítő kamattámogatások
• SZT-2002-VE-17 Belföldi közúti közlekedés területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások gépjárműparkjának fejlesztése
• SZT-2002-VE-19 Mikrohitel kamattámogatás
• SZT-2002-VE-8 Kereskedelmi szálláshelyek bővítése és a hozzá kapcsolódó vendéglátás
feltételei
• SZT-2002-VE-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technikai korszerűsítését eredményező műszaki berendezések, gépek beszerzése
• SZT-2002-VE-20 Mikro-, kis- és középvállalkozások által üzemeltetett önálló kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek és lakossági
szolgáltató helyek bővítése, felújítása, korszerűsítése

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázatai:
Vidékfejlesztési célelőirányzat
• Vizes élőhelyhez kötődő fejlesztési beruházások
• Külterjes gyepgazdálkodás megkezdéséhez,
fejlesztéséhez kötődő beruházások
• Helyi jellegzetességű táj specifikus élelmiszer termelés fejlesztése. Piacra jutás elősegítése
• Hagyományos kézműipari kismesterségek
támogatása.
• Falusi és agroturizmus fejlesztésének támogatása
o működő szálláshelyek szolgáltatásfejlesztés
o horgászturisztikai központok tervezése,
megvalósítása
o vízi túra kikötőhelyek, horgászhelyek kialakítása
• Vállalkozások energiaellátását szolgáló fejlesztés
• Helyi vállalkozók információs hálózatba való bekapcsolása

Turizmusfejlesztési program
• SZT-2002-TU-10 Lovas turizmus minőséA Nyugat-Dunántúli Régió pályázatai:
gi fejlesztése
• Turisztikai termékfejlesztés támogatása
• SZT-2002-TU-12 Ökoturizmus feltételei• Turisztikai rendezvények támogatása
nek javítása és marketing tevékenysége
• Turisztikai marketing tevékenység támoga• SZT-2002-TU-22 Horgászturisztikai kíná- tása
lat fejlesztése
• Üdülőhelyi feladatok támogatása
• SZT-2002-TU-1 Termálfürdők fejlesztése, illetve kialakítása, infrastruktúra fejlesztése
A fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül tájékoztató jellegű.
Energiatakarékossági program
A pályázatok konkrét feltételeiről szívesen
• SZT-2002-EN-1 Lakossági energia meg- adok felvilágosítást, nyújtok segítséget, valamint
takarítás
a Teleházban Bábics Norbert segítségével az Internetről lehívhatók.
Aktív foglalkoztatási program
• SZT-2002-FO-1 Új munkahelyek létesíKunsziget, 2002. január 25.
téséhez elnyerhető kiegészítő támogatás
LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER

Lakásprogram pályázatai
• SZT-2002-LA-2 Iparosított technológiá-

3

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Felhívás

2002. január

Felhívás
Kérjük, támogassa falunkat a személyi jövedelemadója 1 %-ával!
Tisztelt Lakosság!

KUNSZIGET
Adószáma: 19881409-1-08
Az alábbi egyesületek falunk léte és fejlődése
Címe: Kunsziget, Ady u. 24.
érdekében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz,
A Kunszigeti Sportegyesület kéri a község dolgohogy segítsenek azzal, hogy felajánlják 2001. évi
keresetük személyi jövedelemadójának 1 %-át a zóit és adózó polgárait, hogy 2001. évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák az egyesületet.
működés könnyítésére.
******************************************
************

Támogathatók:

KUNSZIGETI IFJÚSÁGI SPORTALAPÍTKUNSZIGETI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET
VÁNY
Adószáma: 18533268-1-08
Adószám:
18536357-1-08
Címe: Kunsziget, Kossuth tér 9.
Címe: Kunsziget, Fő u. 17.
Köszönettel.
Fiatal, tehetséges sportolók, Tilai Lajos Emlék******************************************
verseny támogatása kérjük felajánlásaikat.
************
******************************************
************
KUNSZIGET KÖZSÉG POLGÁRŐRSÉGE
Adószám:
18536508-1-28
Cím: Kunsziget, Ifjúság u. 21.
“KUNSZIGETÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18535174-1-08
A település biztonsága, közrendje, élet- és vaBankszámlaszáma: 59000033-10230734
gyonvédelme érdekében kérjük támogatásukat
Címe: Kunsziget, József A. u. 2.
A támogatás összege az alapító okiratban meghatá- ******************************************
************
rozott célkitűzések szerint használható fel:
•
helyi egyesületek támogatása
•
tehetséggondozás, felzárkóztatás
Az egyesületek önzetlenül a lakosság érdekeiért
•
sport és szabadidős tevékenység támogatá- tevékenykednek.
sa
•
épített és természeti örökség védelme
•
közművelődés támogatása
Köszönjük támogatásukat.
A közalapítvány anyagi lehetőségétől függően
kész támogatni minden olyan kezdeményezést, ami
a falu életével, közösségi érdekeivel összefügg. KöKUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
szönjük támogatásukat.
AZ EGYESÜLETEK VEZETŐSÉGE ÉS TAGSÁGA
******************************************
************
AM BESTEN BAU SPORTEGYESÜLET
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Tájékoztató, felhívás

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Tájékoztató a 2002. évi országgyűlési
választások előkészületeiről
A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselőválasztás időpontját 2002. április 7. (vasárnap) és
2002. április 21. (vasárnap) napjára tűzte ki.
A választók névjegyzékbe történő felvételéről szóló
értesítőt és az ajánlószelvényt 2002. február 5. (hétfő) és
2002. február 8. (péntek) között kapják meg a választópolgárok.
A választásra jogosult állampolgárokat tartalmazó
névjegyzéket 2002. február 6-tól (szerda) február 13-ig
(szerda) lehet megtekinteni, melyet a Polgármesteri Hivatalban teszünk közszemlére.
A névjegyzékből való kihagyás vagy az abba való
felvétel miatt 2002. február 6-tól (szerda) február 13-án
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
Igazolást – a választás első és második fordulójára

egyaránt – személyesen vagy meghatalmazott útján
2002. április 5-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az 2002. április 2-ig megérkezzen
a Polgármesteri Hivatalba. Igazolást – a választás első
és a második fordulójára is – legkésőbb 2002. április 5és 16.00 óráig lehet kiadni.
A módosított névjegyzék 2002. április 5-én 16.00
óráig, illetve 2002. április 19-én 16.00 óráig tekinthető
meg a Polgármesteri Hivatalban.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Felhívás
Kötelező TÜDŐSZŰRŐ vizsgálatot tartunk
2002. február 7-én 11.30-tól 17.00-ig
és

2002. február 8-án 9.00-tól 12.00-ig
a Kultúrházban.
Azok, akik nem kaptak idézést,
a szűrővizsgálatokon idézés nélkül is kötelesek megjelenni.
A családfőknek idézőt küldünk, akik felelősek a velük közös háztartásban élő, 14. életévét már a folyó évben betöltők és afelettiek tüdőszűrésen való részvételéért. Azok a dolgozók, akik távoli munkahelyükről a tüdőszűrés idejére nem tudnak hazatérni, a munkahelyükön illetékes gondozóintézet
szűrőállomásán jelenjenek meg, és az ott kapott igazolást bemutatásra küldjék haza! A fekvőbetegek hozzátartozói a háziorvosnál jelentsék be a távolmaradást. Az előző évben kapott szűrővizsgálati lapot, valamint a társadalombiztosítási kártyát mindenki hozza magával!

Az igazolatlanul távolmaradók pénzbírsággal sújthatók!
Panasz nélkül is lehet beteg!
A tüdőszűrésen való részvétel önvédelem!
MEGYEI TÜDŐGONDOZÓ INTÉZET
9024, GYŐR, ZRÍNYI U. 13.
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Hírek, események

2002. január

Értesítés Kunsziget község belterületének
ingatlan-nyilvántartási átalakításáról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Győri Körzeti Földhivatal jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve elvégezte Kunsziget község belterületének ingatlan-nyilvántartási átalakítását.
E település átalakított ingatlan-nyilvántartási alaptérképét és változási jegyzékét 2002. január 23-tól
2002. február 23-ig terjedő 30 nap időtartamra közszemlére kell tenni a Győri Körzeti Földhivatal Győr,
Városház tér 3. szám alatti ügyfélszolgálati irodában
(tel: 529-510, fax: 312-416) és a kunszigeti Polgármesteri Hivatalban (Kunsziget, József A. u. 2. szám
alatt tel: 485-040, 485-388).
A közszemlére tett okiratok a fenti helyeken az
ügyfélfogadási időben megtekinthetők, s a nyilvántartott adatok ellen a közszemle tartama alatt a Győri
Körzeti Földhivatalnál felszólalással lehet élni, illetve
esetleges észrevételeiket írásban a Polgármesteri Hi-

Néptáncosok mutatkoztak be Kunszigeten

vatalban is megtehetik, melyeket a Körzeti Földhivatalhoz továbbítunk.
Az átalakított ingatlan-nyilvántartás a közszemle
utolsó napját követő napon lép érvénybe.
Egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a fenti átalakítás a településrendezési tervtől független, elkülönült eljárás, melyről később adunk tájékoztatást.
Kunsziget, 2002. január 23.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Harmónia Művészeti Iskola néptánccsoportjai Kunszigeten mutatták be féléves vizsgatáncaikat január 30-án.
Az Abdáról, Börcsről, Győrzámolyról, Öttevényről érkezett táncosok és természetesen a kunszigetiek színvonalas
produkcióit nagyszámú közönség látta. Lelkesen és keményen
készültek a csoportok a bemutatóra, az izgalom jelei látszottak minden arcon.
Bár a találkozó célja a táncosok tudásának felmérése volt,
mindenki számára a néptánc csodálatos hangulata miatt marad
emlékezetes ez a délután.
BÁBICS NORBERT
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Események, hirdetés

Évzáró a Nyugdíjas Klubban
„Úgy múlnak az évek,
mint a tűnő álmok.”
Immár kilencedik alkalommal rendeztük meg évzáró ünnepségünket december 28-án. Igazi próbatételt jelentett az
este: tükörfényes, csúszós utak, hóesés. Mégis az együvé tartozás jól eső érzésétől vezérelve a tagság kétharmada megjelent a hívó szóra.
Lendvai Ivánné polgármester köszöntötte a klub tagjait,
majd vezetőnk, Szalainé Tusika beszámolt az év eseményeiről, gazdasági vezetőnk pedig a gazdálkodásról: nem vagyunk gazdagok, de adósságunk nincs, mindenkit kifizettünk
és valamivel több a pénzünk, mint amennyivel az évet kezdtük.
Ezután azok részére, akik a második félévben tartották
névnapjukat, egy-egy szál szegfűt nyújtott át a két jelenlévő
képviselőtestületi tag. Megköszöntük a Képviselőtestületnek
a 70 éven felüliekről való külön gondoskodást és klubunk
támogatását. A klub vezetőinek további sikeres munkát kívántunk, melynek legmeghatóbb pillanata volt, amikor
Adorjánné Venesz Anna saját költeményével mondott köszönetet. Külön felköszöntöttük Takácsné Virág Terit, aki az év
legaktívabb és legsikeresebb tagja volt közösségünkben. Igazi élményt nyújtott önálló, játékos estjének megszervezésével
mindnyájunknak.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Éves programunk egyik kiemelkedő feladata a
10. évfoduló méltó megünneplése. Másik jelentős
feladatunk új tagok beszervezése. Kérjük, hogy
aki igaz szívű, jó szándékú nyugdíjas, lépjen be
közénk, mert fogyunk erősen és félő, hogy nem
tudunk eleget tenni megszokott és vállalt kötelezettségeinknek. Gondolok itt az énekkarunkra,
ahol égetően nagy szükségünk van új énekesekre,
főleg férfiakra.
Egyébként kéthetenként tartunk program szerint klubfoglalkozásokat. Énekkarunk minden jelentősebb ünnepen szerepel. Évente három kirándulásunk is van. Tagdíjunk havi 100 forint, nem
hiszem, hogy bárkinek nagy terhet jelentene. Jöjjön tehát mindenki, akit érdekel közösségünk, jöjjön és jelentkezzen, szívesen várjuk!
Az est vidám része, ahogy illik, az áldomás
után vidám zeneszó mellett mulatozással telt késő
estig – saját készítésű ételek és saját termésű borok fogyasztása mellett. Régi jó nótákat és történeteket elevenítettünk fel, még a táncra is maradt
idő és erő. Boldog új évet kívánva egymásnak közös dallal fogadtuk és kértük: „Sze-ressük egymást, gyerekek…” Ünnepi esténket ezzel zártuk.
STOLLER ISTVÁN
NYUGDÍJAS

CSŐTHERM Épületgépész Bt.
Sikerekben gazdag, boldog újévet kívánok.
Vállalom családi házak, ipari létesítmények
víz-, gáz-, központi fűtés szerelését és javítását

Ingyenes árajánlat-készítés
Garanciális beüzemelés
Kedvező ár
Rövid határidő
Teljes körű anyagellátás
Megrendeléseiket a következő
címen és telefonszámon várom:

JAGADICS JÓZSEF
KUNSZIGET, RÁKÓCZI U. 4.
TEL.: 485-367
MOBIL.: 06-30/268-64-33
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Események képekben

2002. január

Egyéves a citerazenekar
2000. novemberében megalakult kunszigeti gyermekmajd 2001. januárjában a felnőtt citeracsoport. Az elmúlt
időszak alatt megismerkedtek a hangszer alapjaival, játéktechnikájával. A próbákon lelkesen tanulnak. Nem működhetnénk azonban sikeresen a támogatók nélkül. Köszönet a
Polgármesteri hivatalnak, a Képviselőtestületnek, Szalay Győzőnek és Szalai Bélának, akik segítségével 3 új hangszert tudtunk vásárolni. Köszönöm a támogatást a
tagok és a magam nevében. Remélem, ez a
két kis csoport a falu jó hírét tovább fogja
növelni.
HORVÁTH ISTVÁN

December 22-én mutatta be a Kunszigeti Általános Iskola Énekkara a „Te vagy fényes csillagom” című CD-t.
Képünkön Radicsné Csőre Andrea adja át a tiszteletpéldányt az énekkar egyik szólistájának, Szalai Viktóriának.

Kunszigeti gyerekek karácsonyi ajándékot kaptak Nyugat-Európában élő gyerekektől. A szeretet jegyében öszszeállított csomagokat első, második osztályos tanulók
és óvodások kapták kézhez december 23-án és január 7én. A bábok, kisautók, babák, labdák – és még ki tudja
mi minden! – nagy örömet okozott a gyerekeknek – a
nagycsoportosoknak biztosan, ez a két alsó képen is látszik.
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Események képekben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Nagy sikere volt a sportpálya grundján kialakított
jégpályának – és nem csak kunszigetiek körében. A
pályáról a Kisalföld című lap is beszámolt. A téli
sportok kedvelői nagy örömmel vették birtokba a
pályát – korcsolyázók, szánkósok és jégkorongozók
jól megfértek egymás mellett. Azt pedig, hogy a pálya a délutáni sötétedés után is használható legyen,
több lámpából álló világítás biztosította.
A két alsó kép Szabados Zoltán felvétele.

Rövid hírek

Köszönetnyilvánítás

Január 12-én ünnepélyes keretek közt, szép számú résztvevővel emlékeztünk meg az urivi áttöréskor hősi halált halt kunszigeti katonákról.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azon kunszigeti rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik édesanyámat,

Az önkéntes véradókat köszöntötte Kunsziget
Község Önkormányzata és a Vöröskereszt Alapszervezete január 26-án. Minden tavalyi véradó emléklapot kapott.

Madarász Istvánnét
(szül.: Kóczán Ilona)
utolsó útjára elkísérték. Külön hálámat fejezem
ki a Kunszigeti Nyugdíjas Klub tagjainak, akik
gyönyörű énekükkel vettek búcsút édesanyámtól.

Népdaléneklési versenyen vett részt Szalai Viktória és Tilinger Edina, akik Kunszigeti Általános Iskola 3. osztályos tanulói. A győri Kölcsey Ferenc
Általános Iskolában rendezett verseny a két kislány
első versenye volt. Az elért szép eredményükhöz
gratulálunk.

MADARÁSZ CSABA, BUDAPEST
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Történetek a Hálóról

2002. január

Barométer
A másik lehetőség akkor jöhet szóba, ha süt
Az alábbi történet a Koppenhágai Egyetem
egyik fizika vizsgáján történt. A kérdés így a Nap. Megmérjük a barométer magasságát, és
az árnyékát is. Ezután megmérjük a felhőkarhangzott:
coló árnyékának hosszát, és aránypárok segít„Írja le, hogy egy barométer segítségével ségével kiszámíthatjuk a magasságát is.
miként mérhető meg egy felhőkarcoló magasDe ha nagyon tudományosak akarunk lenni,
sága !”
akkor egy rövid zsinórt kötve a
Az egyik hallgató a következőt válaszolta: barométerre, ingaként használhatjuk azt. A föl„Fogsz egy hosszú zsinórt, rákötöd a barométer dön és a tetőn megmérve a gravitációs erőt, a
tetejére, majd a barométert a felhőkarcoló tete- 'T = 2π x √1/g' képlettel kiszámíthatjuk a kért
jéről lelógatod a földig. A zsinór hosszúságá- magasság értékét.
nak és a barométer magasságának összege
Ha esetleg a felhőkarcolón van tűzlétra, akmegegyezik a felhőkarcoló magasságával.”
kor megmérhetjük, hogy a barométer hosszánál
Ez a magyarázat azonban a vizsgáztatót hányszor magasabb, majd a barométert megmeglehetősen feldühítette, így a diákot meg- mérve egyszerű szorzással megkapjuk a kívánt
buktatta.
eredményt.
Ám a diák nem hagyta magát, mivel szerinte
De ha Ön az unalmas, bevett módszerre kía válasz abszolút helyes volt. Az egyetem ve- váncsi, akkor a barométert a légnyomás mérézetősége így kijelölt egy független bírát, aki sére használva, a földön és a tetőn mérhető
megállapította, hogy a válasz valóban helyes nyomás különbözetéből is megállapítható a felvolt, de nem tükrözött semmiféle fizikai isme- hőkarcoló magassága. Egy millibar légnyomás
retet. A probléma megoldására behívatta magá- különbség egy láb magasságnak felel meg.
hoz a hallgatót, és hat percet adott neki arra,
De mivel itt az egyetemen mindig arra buzhogy szóban bebizonyítsa, birtokában van a
kellő fizikai alapismereteknek. A diák öt percig dítanak bennünket, hogy próbáljunk eredeti
némán ült, ráncolta a homlokát, gondolkodott. módszereket kidolgozni, ezért kétségtelenül a
Mikor a vizsgabiztos figyelmeztette, hogy vé- legjobb megoldás a felhőkarcoló magasságászesen fogy az idő, a diák azt válaszolta, annyi nak megállapítására az, ha a hónunk alá csapmegoldás jutott eszébe, hogy nem is tudja, me- juk a barométert, bekopogunk a portáshoz, és
azt mondjuk neki: >>Ha megmondod, milyen
lyiket válassza. Végül aztán belekezdett:
magas ez az épület, neked adom ezt a szép új
"Nos, az első ötletem az, hogy megfogjuk a barométert.<<"
barométert, felmegyünk a felhőkarcoló tetejéA történet csattanója, hogy ezt a renitens dire, és ledobjuk onnan. Megmérjük, mennyi idő
alatt ér földet, majd a kérdéses magasságot ki- ákot Niels Bohr-nak hívták, és a mai napig ő az
számítjuk a 'H = 1/2 g x t2' képlettel. Viszont egyetlen fizikai Nobel-díjas dán fizikus.
ez a módszer nem túl szerencsés a barométer
szempontjából.
WWW.EGYPERCES.HU
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aerobik és az erősítő edzés kombinációja útján.
5 perces, alapos bemelegítés után, 10 perces koreográfia: lépések, szökdelések variációja zenére, majd 20
percen keresztül a felső és alsótest izmait foglalkoztató
Lányok, asszonyok!
gyakorlatok álló helyzetében (kézi súlyzóval nehezítHa úgy érzi, hogy az fél ünnepek után ráállni ve). Ezután 20 perces, talajon végzett erősítő gyakorlaa mérlegre, vagy egyszerűen csak mozogni sze- tok következnek, fő hangsúlyt helyezve a női test kéretne, jöjjön el a tornacsarnokban tartandó nyes pontjaira (has, csípő, far, láb). Végül 5 perces
nyújtó, vezető gyakorlatok.
aerobik órákra.

Aerobik

Hétfőn: 17.45-18.45-ig combi callanetics
Pénteken: 19.30-20.30-ig zsírégető-alakformáló aerobik
Amit az órákról tudni kell:
Combi callanetics: a legjobb speciális és testtartás javító mélyizom tornák közé tartozik. Hatékonysága a lassú, lendület nélküli egy-egy
mozgásban rejlik. Az alapprogram továbbfejlesztett változata. Erősítés, lazítás és nyújtás
egyaránt megtalálható a gyakorlatokban.
Zsírégető-alakformáló aerobik: Minden olyan
izompontra kiterjed, amely elgyengülésre hajlamos és természetesen amely a szép és esztétikus
test látványához hozzátartozik. A zsírszövet
csökkentése mellett az izmokat tónusba hozza az

Az órákat Molnár Csilla fitnesz– testépítő- és
aerobik edző tartja. Őt kértem rövid bemutatkozásra:
- A testnevelési Főiskolán végeztem, jelenleg Győrben a Fit-Forma Stúdióban dolgozom fitneszedzőként.
Évekig testépítő versenyző voltam, többszörös vidék és
magyarbajnoki címmel fejeztem be versenyzői pályafutásom. Szeretettel várom a hölgyeket az órákra, ahol
szívesen segítek étkezési és életmódbeli tanácsokkal is
(Tel: 06-20-4549389)
STANKOVICS ANTAL

KEDVES VÁSÁRLÓIM!
Értesítem Önöket, hogy boltomban
minden nap 13 órától
friss, meleg kenyér, sós kifli és zsemle kapható,
melyre megrendelést munkatársaim a 485-342-es telefonszámon vesznek fel.
Továbbá kéthetente más-más akcióval, mint például:
hentes-, papír- és vegyiáruink széles választékát kínáljuk.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 6-18 óráig
szombaton: 6-12 óráig
Nézzen be hozzánk,
mi udvarias kiszolgálással,
friss áruval és kedvező árakkal várjuk Önt!
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Labdarúgás:
Utcabajnokság
2002
Szép számú érdeklődő, lelkes játékosok,
nagy akarás, látványos megoldások, sok gól –
ezek jellemezték az elindult utcabajnokság
első fordulóját, melyet január 27-én tartottak.
Terek – Ady E. u.
9-1
Ifjúság u. – Hunyadi-Győri u.
4-6
Fő-Rákóczi u.– József A.-Táncsics u. 4-7
További mérkőzések:
2. forduló – február 2. szombat
17.00 Ady – Hunyadi-Győri
18.00 Ifjúság – József A.-Táncsics
19.00 Terek – Duna
Szünnapos: Fő-Rákóczi
3. forduló – február 3. vasárnap
16.00 Ifjúság – Fő-Rákóczi
17.00 Duna – Ady
18.00 Hunyadi-Győri – József A.-Táncsics
Szünnapos: Terek
4. forduló – február 9. szombat
17.00 Terek – József A.-Táncsics
18.00 Ifjúság – Duna
19.00 Hunyadi-Győri – Fő-Rákóczi
Szünnapos: Ady
5. forduló – február 10. vasárnap
16.00 Ady – Fő-Rákóczi
17.00 Terek – Ifjúság
18.00 Duna – József A.-Táncsics
Szünnapos: Hunyadi-Győri
6. forduló – február 23. szombat
17.00 Fő-Rákóczi – Duna
18.00 Ady – József A.-Táncsics
19.00 Terek – Hunyadi-Győri
Szünnapos: Ifjúság
7. forduló – február 24. vasárnap
16.00 Terek – Fő-Rákóczi
17.00 Ady – Ifjúság
18.00 Duna – Hunyadi-Győri
Szünnapos: József A.-Táncsics

2002. január

Sport

Sulisport
Újra vannak olyan tanulóink, akikre sportban elért eredményei
miatt büszkék lehetünk.
Nagy Gábor 6. osztályos tanuló a Győri
Mozgáskorlátozottak Egyesületében úszó. Kiemelkedő eredményei: az ausztriai Villachban
kínai olasz, ukrán, osztrák és magyar sportolók
részvételével rendezett versenyen eredményeiért és sokoldalúságáért két különdíjat is kapott.
Országos bajnokságon korcsoportjában 100
m-es gyors-, 100 m-es hát, 100 m-es pillangó-,
50 m-es mellúszásban első, több más számban második és harmadik
helyezést ért el.
Venesz Zoltán 4. osztályos tanuló a győri Nicsi
Judó Klub cselgáncsozója. A Tokodaltárón rendezett országos Mikulás-kupán a 35 kg-os súlycsoportban III. helyezést ért el. Az év végén
Szombathelyen megtartott nemzetközi AlpokAdria versenyen a 30-33 kg-osok között a nagyon értékes második helyen végzett.
Mindkettőjüknek gratulálunk, és további sikereket kívánunk.
*******************************************************
****************
A Pannonhalma-kupa II. korosztályos (10-11 évesek) fiú teremlabdarúgó tornán 23 község, ill. város csapata indult. A selejtezők
után a múlt héten rendezték a 6-os döntőt, melyre iskolánk csapata is
bejutott Gönyű, Nyúl, Ravazd, Dunaszeg és Pannonhalma társaságában.
Jól kezdtünk, hiszen a házigazdákat 1-0 arányban legyőztük (gsz.:
Volner Gábor), utána azonban Dunaszegtől 2-1 arányban kikaptunk
(gsz.: Stankovics Tamás). Így a harmadik helyért játszhattunk, ott
azonban Nyúl csapata jobbnak bizonyult. A negyedik hely miatt a
fiúk szomorkodtak ugyan, de ez az eredmény is nagyon dicséretes,
legközelebb majd jobban sikerül.
A csapat tagjai: Bíró G., Csányi P., Laczkó N., Roll D.,
Stankovics T., Tilai Á., Venesz Z., Volner G.
A játékosok nevében is köszönöm Tilai Imre és Volner József
szülőknek, hogy autóikkal elvittek bennünket a versenyre.

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL
Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30
Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert
Képek: Bábics Norbert, Farkas Ferencné. Technikai munkatársak: Kovács Zsolt, Fazekas Miklós

