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Februári mulatságok
Vízkereszttõl hamvazószerdáig tart a farsang ideje. 2005-ben
ez elég korán véget ér, így hát a hagyományos bálok - az iskolai
és óvodai farsang, valamint a Tûzoltóbál - is lezajlanak február
közepéig. A Horgászegyesület idén 25 éves, ezen alkalomból
szintén bált rendeznek.
Hagyomány az is, hogy a sportban sem áll meg az élet télen,
sõt az amatõr labdarúgóknak ekkor kezdõdik igazán, hiszen ekkor indul az Utcabajnokság. Idén hét csapat nevezését regisztrálták a szervezõk; izgalmas meccsekben és lelkes fociban biztosan nem lesz hiány. Ezt a bajnokságot is bál zárja majd.

Az elsõ
féléven túl
A 2004/2005-ös tanévtõl kezdõdõen a tanév mindig szeptember 1jén kezdõdik, és június 15-én ér
véget. A félévi bizonyítványosztás
idõpontja pedig február 1-e.
Legnagyobb várakozással talán
a nyolcadik osztályosok tekintettek
az elmúlt félévre, hiszen a továbbtanulásuk szempontjából nagyon
fontos, hogy milyen érdemjegyeket
szereznek. Bár a jelentkezési lapokat még nem kellett elküldeni, az
már most körvonalazódott, hogy ki
melyik középfokú iskolában képzeli el a jövõjét. A legtöbb végzõsünknek felvételi vizsgát kell tenni, amely életük elsõ olyan próbatétele lesz, amely komolyan befolyásolja további tanulmányaikat.
Iskolánk tanulói számos versenyen vettek részt az elmúlt hónapokban, amelyekrõl szintén beszámolunk.
Folytatás a 2. oldalon

Az elsõ félév eredményei
Hírek
Köszönetnyilvánítás
Téli tábor

2. oldal
3. oldal
4. oldal
4. oldal

Farsangi népszokások Kunszigeten
5-6. oldal
Meghívók
5-6. oldal
Újévi fogadalom: Éljünk egészségesebben! 7. oldal
Sport
8. oldal

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZÕ SZÁMA FEBRUÁR 26-ÁN JELENIK MEG.
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Iskolai hírek

Folytatás az 1. oldalról
A tanév elsõ fele január 21-én véget ért. A
félév értékelése megtörtént, ahol minden tanulót
külön értékeltünk. Újdonság volt, hogy az elsõ
osztályosok félévi értékelése írásban, szöveges
értékeléssel történik. A többi diák féléves eredményét osztályzattal értékeltük; errõl összességében elmondható, hogy az iskola eredményének átlaga a tavalyi szinten van.
Továbbtanulás elõtt
Miközben a Kunszigeti Hírmondó ezen számának sokszorosítása történik, az ország középiskolái írásbeli felvételi vizsgákat tartanak. A
kunszigeti nyolcadikosok is megmérettetnek
Gyõr középiskoláiban. A tét nem kicsi, az általános iskolai eredményekkel együttesen e vizsga
fogja eldönteni, hogy kit melyik iskolába vesznek fel. Magyarból és matematikából kell számot adni tanulóinknak tudásukról, ezen a vizsgán azonban a kifejezõkészséget, a logikát, a
szókincset, a kombinációs készséget vizsgálják,
nem annyira a tantárgyi, vagy a lexikális tudást.
Az elõzõ évben vezették be ezt a rendszert, a
tapasztalat azt mutatja, hogy a népszerûbb középiskolák ponthatárait néhány ponttal gyengébb
írásbeli felvételi vizsgával már nem sikerül elérni.
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Dunaszegen Zrínyi Ilona Matematika-versenyen
harmadik helyezett lett Szalai Soma (3. osztály) és
Laczkó Gergely (8. osztály).
Dubi András (4. osztály) a Kisbajcson rendezett
nyelvhelyességi versenyen a második legjobbnak
bizonyult.
A második félévben még több verseny lesz,
ezek eredményeirõl folyamatosan tájékoztatjuk
kedves olvasóinkat.
Internet az iskolában
Decemberben az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az Oktatási Minisztérium Sulinet
programjához csatlakozott iskolánk, így már az iskolában elérhetik a tanulók az internetet ADSL-en
keresztül. Az informatika oktatásának eddig is eleme volt az internet használatának oktatása (hetedik
és nyolcadik osztályban), de mostantól mindez
helyben, az iskolában mûködhet és tanulók itt is
hozzáférhetnek a kiegészítõ információkhoz, melyek segítik õket a tanulásban.
BÁBICS NORBERT

Versenyek
Tanulóink több versenyen is indultak az elsõ
félévben. Közülük a kiemelkedõ eredményt elért
tanulókat szeretnénk megemlíteni.
Az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola szervezésében logikai versenyen elsõ helyezett lett
Gondár Flóra (6. osztály) és Volner Gábor (7.
osztály); ugyanitt harmadik helyezést ért el Molnár Zsuzsanna (6. osztály) és Tilinger Gábor (8.
osztály).
Az ötödikes Szabó Virág a gyõrzámolyi népdaléneklési versenyen különdíjat kapott.
A gyõri Gárdonyi-iskolában meseismerõ versenyt rendeztek, ahol a Kunszigeti Általános Iskola harmadikos-negyedikes vegyes csapata
(Dubi András, Horváth Franciska, Szalai Ildikó,
Szalai Soma) második lett.
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Hírek, hirdetés
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Tüdõszûrés
A Petz Aladár megyei Kórház
Pulmonológiai osztálya tüdõszûrést tart Kunszigeten az alábbi idõpontokban a Kultúrházban:
2005. február 14-én (hétfõn) 11.30-17.00
2005. február 15-én (kedden) 8.00-13.00
A szûrésen azoknak kell részt venni, akik
a szûrés napjáig 14. életévüket betöltik.
A szûrésen való részvétel mindannyiunk
érdeke.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megérkeztem
Szalai Anna
Etelka
December 25-én

Még ha nem is akkor, amikor mindenki szerette volna,
de megérkezett a hó.
Ugyan a felnõttek annyira nem örülnek neki, de a gyerekeknek hatalmas örömet jelent, hogy hógolyózhatnak, szánkózhatnak és készülhetnek a hóemberek is.
A hó eltakarítása komoly gondot okoz falunk lakóinak,
ugyanakkor az utak, utcák, járdák járhatók, amiért mindenkit köszönet illet.
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Egyesületek, köszönetnyilvánítás
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Tábor a télben
Kunsziget cserkészcsapata a gyõri Rómer
Flóris Cserkészcsapattal közösen Bajóton tartotta a téli cserkésztábort.
Egy téli tábort nem csak az idõjárás különböztet meg egy nyári tábortól. Rövidebb annál,
hiszen mindössze négy napos, december 27-tõl
december 30-ig tart. A szálláshely sem sátor,
hanem egy plébánia épületében kialakított szállás, bár az idõsebbek már tervezgetik, hogy
egyszer ki kellene próbálni, milyen lenne télen
egy éjszaka kályhával fûtött sátorban.
A program is más, hiszen a szabadban töltött
idõ mennyiségét nagyban befolyásolja az idõjárás, meg hát az is, hogy röviddel a téli napforduló után a nappalok elég rövidek, délután fél
ötkor már sötétedik.
Bajótra ötödször mentünk táborba, utoljára
2002-ben voltunk ott. Többen voltak a táborban, akik elõször voltak Bajóton. Az idõjárás
ugyan nem kedvezett a téli sportok kedvelõinek, bár a hegy tetején láttunk hófoltokat
(emlékeztetõül: Kunszigeten január 21-ig kellett várnunk a hóra). A túrázást azonban nem
akadályozta semmi.
A környék hegyeit igyekeztünk bejárni, a téli erdõ illata nem pótolható semmivel.
A programot a közös, padlófûtéssel ellátott

épületben tartott foglalkozások, játékok tették teljessé.
Bábkészítés és bábjáték volt az elsõ délutánon és estén, ebben mindenki részt vett. A következõ nap délelõttjén túrára indultunk, délután vidám mûveltségi vetélkedõn és játékban vettünk részt. A vetélkedõ kérdései a cserkészet, az eddigi táboraink, a magyar történelem, a fõzés, az irodalom, a zene, a filmek, a növény–
és állatvilág körébõl kerültek ki. Mindenki jól szórakozott a különbözõ nehézségû kérdéseken.
A harmadik napon megismerkedtünk a némák jelbeszédével, volt drámajáték és csomózás, valamint tanultunk népdalokat. Délután járunk még egyet az erdõben.
A napot ugyanúgy kezdtük és zártuk, mintha nyári
táborban lettünk volna, imával, zászlófel– illetve levonással, este tábortûzzel. A tábortûz fényét gyertyafény
pótolta a közösségi teremben, de minden más olyan
volt, mint nyáron, produkciókkal, énekekkel, játékokkal.
A tábor utolsó tábortüze szokott a legjobb, legemlékezetesebb tábortûz lenni. Nem volt másként most
sem, a „kollektív tábori mesében” mindenki részt vett,
persze a mesét ott írtuk helyben.
Az utóbbi évek legjobb téli tábora volt ez.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idõ múlik, de feledni nem lehet,
Szívünkben örök fájdalom, s szeretet.”
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Özv. Tilai Lajosné
temetésén részt vettek, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték, gyászunkban velünk éreztek.
Külön köszönetet mondunk Bíróné Katinak
és Tilai Bélánénak türelmes és áldozatos
munkájukért, hogy támaszaink voltak évekig a küzdelmes úton.
Köszönjük a Nyugdíjas Klub szép búcsúztató énekeit.
LÉVAI ÉS TILAI CSALÁD

„Egész életen át szívesen dolgozva, szerényen éltél.
Most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed.
Megpihenni tért két dolgos, drága kezed.
Isten veled!”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett lányom, édesanyám, nagymamám
Csongrádi Tiborné
Virág Rozália
temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait elhelyezték, és mindenkinek, akik gyászunkat bármi
módon enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönjük Polgármester Asszony segítségét,
a Nyugdíjas Klub énekkarának együttérzõ énekét.

A TÁBOR RÉSZTVEVÕI:
BÁBICS NORBERT, BIRÓ GÁBOR ÉS ERDÉLYI ALAJOS

A GYÁSZOLÓ ÉDESANYA
ÉS A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Egyesületek, történet
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Újév és farsang Kunszigeten
Végh Ferenc Kunsziget története címû munkája alapján
Karácsonyi Lajosné visszaemlékezése

Az újesztendõ napján kezdték a kunszigetiek
az újesztendõ tennivalóit. Például az év elsõ
napjaiban szokták a nagygazdák felfogadni a
cselédeket. A bérezés megegyezés szerint történt, de a „kialkudások” nemigen tértek el egymástól. Az úgynevezett „kisszolga” legények
úgy tizennégy, tizenhét évesek voltak, a „
nagyszolgák” már az idõsebbek közül kerültek
ki. Az utóbbiak kaptak a gazdájuktól hatszáz
négyszögöl szántóföldet a bérük fölé. Ezt akkoriban szolgaföldnek nevezték. A szolgaföld annak a fejében járt, hogy az édesanya otthon mosott a másutt szolgáló fiára. Ugyanis a szolgák
otthon tisztálkodtak, de a gazdájuknál étkeztek,
és a gazda istállójában aludtak. Ez utóbbi által
biztosítva volt az állatállomány éjszakai felügyeletei is.
A vízkereszt szintén a hagyományos napok
közé tartozott. Ezen a napon csak a fiúk járták a
falut, mégpedig hármasával. „Három királyok-

nak” öltöztek: szép fehér férfiinget vettek fel,
fejükre „aranykoronát” tettek, amelyen csillag is
volt, derekukat pedig aranyszínû papírszalag
övezte. Amint betértek valamelyik házba, ezt
énekelték:
„Háromkirályok napját,
Országunk egy istápját,
Dicsérjük énekekkel,
Vigadozó versekkel,
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.”
Ezután is, meg általában mindenhol – Dicsértessék a Jézus Krisztus! – a gyermekek megszokott köszönésével zárult az éneklés.
A hosszú januári estéken rendezték a házaknál a tollfosztást. Összejöttünk egy-egy házhoz
lányok, asszonyok vagy tízen, tizenötén is. Nagyon sok, szép magyar nótát énekeltünk az este
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Történet, meghívó

folyamán, miközben a kezünk szaporán fosztotta a tollat. Ha voltak közöttünk idõsebb asszonyok is, érdeklõdve hallgattuk a sok vicces meséjüket. Azok voltak ám az igazán jó esték! A
legények meg künn várták a kapuban a leányokat, hogy hazakísérhessék õket. Elõfordult
olyan is – nem is egyszer-, hogy valamelyik
huncut legény fogott verebet, majd azt, az ajtót
megnyitva, beengedte a tollfosztók közé. Volt is
sikongatás, kacagás, mert a veréb röpte nyomán
röpült a toll is. Amikor valamelyik háznál végeztünk a tollfosztással, fõttkukoricával vagy
pattogatott kukoricával kínálták meg a fosztókat.
A február a hagyományok szerint a farsang
hónapja volt, és annak örömeiben fiatal koromban nekem is volt részem. Annak örültünk, ha
farsang idején sok hó esett. Ilyenkor a legények
befogták a szánkóba a lovakat, felszalagolták a
lovak fejét, csengõt kötöttek s nyakukba, aztán –
ahány lány csak felfért egy-egy szánra – elhajtottak velük a szomszéd falvakba. Ezek a lányszánkáztatások vasárnap délutánonként történtek. Ahol csak átfutottak velünk a csengõs lovak
húzta szánok, ott a legények megdobáltak bennünket hógolyókkal. Volt is sikongatás meg nevetés, kacagás bõven. Ezeket a szánkós kiruccanásokat neveztük farsangolásnak.
Az én fiatal koromban a lakodalmak nagy része is farsangkor zajlott le. Voltak esküvõk szüretkor is, de ritkábban, mint a szõlõtermõ helyeken. Farsang idején három, négy bált is tartot-
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tak. Farsang utolsó vasárnapján rendezték a hagyományos tûzoltóbált, amely három napig tartott. Vasárnap este kezdõdött és tartott reggelig.
Hétfõn délután már ismét szólt a zene, a legények nótázva mulattak addig, amíg nem voltak
leányok, akikkel táncolhattak. Kedden – hétfõhöz hasonlóan – délután megint folyt a mulatság
és a tánc, de csak este kilenc óráig, a harangszóig. A harang szavára vége szakadt a farsangnak
és bejött a böjt.
Annyit azonban rögtön hozzáfûzök, hogy a
leányok nem maguktól mentek ám a bálba. Annak külön módja volt. A legény a leányért egy
liter bort küldött. Volt olyan lány is, akiért még
három liter bor is ment, szerelembõl vagy barátságból. Úgy járta, hogy a legényt meg kellett
hívni vacsorára. Ilyenkor a legény még egy liter
bort hozott a vacsorához. A lány ennek ellenére
mégsem egyedül ment a bálba, hanem a szülei
vitték el õt. Erre nagyon jól emlékszem, hiszen
az én nõvéremért is küldtek a legények bort, aztán mégis a szüleim vitték õt a bálba.
Amikor én annyi idõs lettem, hogy már bálba
mehettem, akkorra már annyit engedett a szokás, hogy a legény eljöhetett értem. Vacsorára
vártuk õt. De ez a vacsoráztatás annak járt csak
ki, aki komoly udvarlónak számított. Szép szokás volt a farsangi bál, nagy megtiszteltetés
volt, ha szép ruhánkban bálba mehettünk. Ünnep volt, szép szórakozást, élményt jelentett
mindannyiunknak.

A Graboplast Horgászegyesület idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból—hagyományteremtõ szándékkal—vacsorával egybekötött
bált rendez a Kis-Duna Vendéglõben.
Zenél: Fazekas Miklós — A belépõ ára 2000 Ft.
A horgászokon túl szeretettel várja a rendezõség a falu lakosságát.
Érdeklõdni Fazekas Mihálynál lehet.

6

2005. 1. szám

Egészség
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Újévi fogadalom: Éljünk egészségesebben!
Minden év elején megfogadunk egy-pár dolgot, amit nem mindig sikerül betartanunk. Az
egyik ilyen fogadalmunk, hogy az elkövetkezendõ évben egészségesebben fogunk élni. Ahhoz
hogy ez sikerüljön, szeretnék egy kis segítséget
nyújtani.
Ahogy az évek telnek, nemcsak az életmódunk
változik, szervezetünk is átalakul. Diétázni, tornázni csakis az életkori sajátosságok figyelmébe
vételével érdemes és szabad.

ben, de míg akkoriban egy dekát sem szedett fel,
most lassan, de biztosan szaporodnak a kilói. Az
ülõmunkát végzõt veszélyezteti leginkább az elhízás; ezért ha nem akarunk állandóan koplalni,
mozogjunk, hogy megakadályozzuk az izmok leépülését.
Tippek, hogy fittebb legyen:
- mindenképpen szakítson idõt magára a munka, a család és a háztartás mellett
- járjon el mozogni, tornázni vagy otthon végezze el a gyakorlatokat
- a futás a legegyszerûbb és az egyik leghatá20 évesen
Húszévesen egy kis odafigyeléssel könnyedén sosabb mozgásforma
megõrizheti a súlyát az ember. Hogy miért? A
- kerülje a zsíros és szénhidrátban gazdag élelgyors anyagcsere miatt és az izmoknak köszönhe- miszereket
tõen, ebben az életkorban az izomtömeg testsúlyhoz viszonyított aránya most a legnagyobb. Ha
40 fölött
nem viszi túlzásba a lustálkodást, és nassolást,
Az izomtömeg átlagosan további öt százaléknem kell félni az elhízástól. Fiatal felnõttként kell kal csökken ezekben az években. Helyére, ha
megalapoznunk az elkövetkezõ ötven-hatvan nem vigyázunk, zsír épül be. Ezen nem segít a
évünket.
koplalás: csakis a mozgás. A sport nemcsak az
Szervezete egyelõre jól tolerálja az egészségte- alakulnak, használ, segít leküzdeni a változó kor
len táplálkozást, a kevés mozgást, a bulik utáni miatt jelentkezõ kedélyhullámzást, depressziót.
macskajajt, a cigarettát, az állandó rohanást, de ne Ne gondolja hogy a hízás a korral járó természehiggye, hogy nem üthet vissza a késõbbiekben ez tes, kivédhetetlen folyamat.
az életmód.
Tippek, hogy fittebb legyen:
Tippek, hogy fittebb legyen:
- óvja csontjait, figyeljen a megfelelõ kalcium
- ha csak lehet, kerülje a gyorséttermeket
bevitelre (pl. tejtermékek)
- mindennap egyen zöldséget és/vagy gyümöl- Mozogjon! Tévedés azt hinni, hogy aki idáig
csöt
nem sportolt, az már el se kezdje. Éppen ellenke- óvatosan a sós-édes ropogatni valókkal
zõleg, itt az ideje, hogy tegyen egészségéért! A
- bármilyen mozgásforma hasznos! Hetente lényeg a fokozatosság és a rendszeresség!
legalább kétszer eddzen!
- heti 2-3-szor 30-60 perces mozgás javasolt.
Lehet úszás, kocogás, nõi torna vagy bármely
sport amihez kedvet érez.
30 körül
Legnagyobb ellensége az ülõmunka. Férfiak- fontos a helyes táplálkozás (fehérjében gaznál, nõknél egyaránt a kilók gyarapodásának az dag sovány húsok, sok friss zöldség és gyümölcs)
idõszaka.
Nemcsak az elkényelmesedés miatt. TermészeKívánom, hogy tanácsaim egészségükre váljates folyamat (sajnos), hogy izmaink szép lassan nak!
apadni kezdenek, helyüket a zsírsejtek foglalják
Még egy tipp, hogy fittebb legyen:
el. Ezért kalóriaszükségletünk is csökken, hiszen
AEROBIK kedden és pénteken 18.30–19.30
az izmok jóval több energiát égetnek el (sportolás a Kunszigeti Sportcsarnokban.
nélkül is), mint a zsírszövetek. Lehet, hogy étkeKOVÁCSNÉ MOLNÁR CSILLA
zési szokásai mit sem változtak az elmúlt tíz évFITNESS- ÉS SZEMÉLYI EDZÕ
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Labdarúgás:
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Az Örökifjak bronzérme

Kunszigeten hagyományteremtõ céllal rendezték meg az I. Jégvarázs-Kupa elnevezésû teremlabdarúgó-tornát.
A tornán négy település hét csapata vett részt.
Abdáról az Esélytelenek, a Ricsi-Team, Börcsrõl a
Kanárik, Kunszigetrõl az Örökifjak és a Kunsziget II., Öttevényrõl az Azbeszt Fókák és az Aranylábúak csapata versengett az értékes díjakért,
köztük a fõdíjért, ami egy 8+1 darabból álló mezcsomag volt.
A küzdelmes, helyenként sziporkázó játékot
hozó mérkõzések nézõi is remekül szórakozhattak.

A torna végeredménye:
1. Ricsi-Team (Abda)
2. Kanárik (Börcs)
3. Örökifjak (Kunsziget)
A torna legjobb kapusának Dold Krisztiánt
(Örökifjak) választották, a torna gólkirálya Takács Péter (Ricsi-Team) lett.
A szervezõk nevében köszönöm a Lendvai
Ivánné polgármester asszony és Horváth Attila
vállalkozó segítségét, hogy a torna sikeres, emlékezetes lehetett.
HAJCZINGER FERENC

Újra: Utcabajnokság
Már több, mint egy évtizedes hagyomány,
hogy Kunszigeten utcák közötti labdarúgótornát
rendeznek februárban.
Idén hét csapat nevezett a tornára, a csapatokban játszók életkora széles: az általános iskolásoktól a nagyszülõkig.
A mérkõzésekre szeretettel várjuk a nézõket,
szurkolókat is a Sportcsarnokba.
A bajnokság menetrendje
Január 29., szombat
17.00 Ifjúság u.—Duna u.
18.00 József A.-Táncsics u.—Hunyadi u.
19.00 Terek—Fõ u.-Kertes u.
Szabadnapos: Ady u.
Január 30., vasárnap
17.00 Ady—Terek
18.00 József A-Táncsics—Duna
19.00 Hunyadi—Ifjúság
Szabadnapos: Fõ-Kertes
Február 6., vasárnap
17.00 József A.-Táncsics—Ifjúság
18.00 Hunyadi—Duna
19.00 Ady—Fõ-Kertes
Szabadnapos: Terek

Február 12., szombat
17.00 Ady—Hunyadi
18.00 Terek—József A-Táncsics
19.00 Fõ-Kertes—Duna
Szabadnapos: Ifjúság
Február 13., vasárnap
17.00 Terek—Hunyadi
18.00 Fõ-Kertes—Ifjúság
19.00 Ady—József A.-Táncsics
Szabadnapos: Duna
Február 19., szombat
17.00 Terek—Duna
18.00 Fõ-Kertes—József A.-Táncsics
19.00 Ady—Ifjúság
Szabadnapos: Hunyadi
Február 20., vasárnap
17.00 Ady—Duna
18.00 Terek—Ifjúság
19.00 Fõ-Kertes—Hunyadi
Szabadnapos: József A.-Táncsics

SPORTSZERKESZTÕ: STANKOVICS ANTAL

Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
Felelõs szerkesztõ: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelõs kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/2269730 e-mail: kunszigetonkorm@freemail.hu
Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert
Képek: Bábics Norbert, Dubi Árpád Technikai munkatárs: Erdélyi Alajos, Karácsonyi Ádám, Kiss Zsolt, Stoller Gábor, Venesz Norbert

