kunszigeti lány és fiú játékos kapott meg, akik
idén Börzsei Krisztina és Csala Dávid lettek.
A csapatokat Horváth Cs. Attila, az MLSZ
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának
tiszteletbeli elnöke köszöntötte, a rendezvényt
Kovács
István
nyugalmazott
megyei
sportigazgató nyitotta meg.
Most is, mint minden évben kemény
küzdelem folyt az első helyért, amit a fiúknál
Hédervár csapata, a lányoknál Győrladamér
csapata szerzett meg.
A kunszigeti fiúk 3., a lányok 4. helyezést
értek el. A legjobb kapus Szalai Henrik lett.
Mindenkinek ezúton is gratulálunk, és
remélem találkozunk jövőre is.

A Kunsziget SE serdülőcsapatának labdarúgói, a helyi általános iskola tanulói, valamint a Tündérvár Óvoda óvodásai kísérték pályára a Győri ETO FC labdarúgócsapatát március 19-én, az ETO Parkban rendezett
Győri ETO FC - Ferencváros találkozón a Monicomp liga 20. fordulójában. Fotó: Bábics Norbert.

Készült a BHM ’98 Stúdió nyomdájában
450 példányban.

Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal
9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-388,
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés és képek: Bábics Norbert és Tilai Zoltán

E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.

- BÁBICS NORBERT 1993 óta rendezi meg évről-évre a Kunszigeti
Faluszépítő Egyesület a borversenyt, amelyet
néhány éve pogácsaütő verseny is kiegészít. A
fehérborok versenyében: 1. Szalai Árpád, 2.
Vitéz Péter, 3. Horváth Csaba. A vörösborok
versenyében: 1. Kuller Imre, 2. Lendvai
Imre, 3. id. Novits Nándor. A versenyen való
részvételért oklevelet kapott Csiszár Imre,
Szalai Márk, Szalai Béla, ifj. Novits Nándor
és Tolnai Mihály. A pogácsákért oklevelet és
ajándékot kapott Bíró Istvánné, Virág Béláné,
Jursics Béláné, Pintér Józsefné, Szalai Béláné,
Vitéz Péterné, valamint Tolnai Mihályné és
Virág Gézáné (képünkön). Fotó: Tilai Zoltán.

Borok és pogácsák

Halálának 15. évfordulóján megemlékezést tartottak a temetőben Tilai Lajos sírjánál, ahol a környező települések polgármesterei, a győri tűzoltóság és
a kunszigeti civil szervezetek helyeztek el koszorút,
tisztelegve Kunsziget első szabadon választott polgármestere emléke előtt. Fotó: Bábics Norbert.
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A lányok a negyedik, a fiúk a harmadik helyen végeztek a tornán. Fotók: Mészáros Áron, Nagy Alex.

Ebben az évben Győrszemere, Győrzámoly,
Győrladamér és Kunsziget lánycsapata
illetve Győrzámoly, Hédervár, Győrladamér
és Kunsziget fiúcsapata mérkőzött meg
egymással. A meccsek reggel 8-kor kezdődtek,
és 9-kor került sor a hivatalos megnyitóra,
amelyen beszédet mondott Medgyasszay
László volt országgyűlési képviselő, aki
felajánlott két különdíjat is, amelyet a legjobb

- SZÁRMES ESZTER Tilai Lajos kunszigeti polgármester emlékére idén is megrendezésre került a kunszigeti sportcsarnokban április 2-án szombaton a
Tilai-kupa.

Tilai Lajos Emléktorna

Tilai Bence (balra) hédervári, Csányi Dominik (jobbra) kunszigeti mezben.

8. OLDAL - HÍREK KÉPEKBEN

Nem lehet az utolsó szó a halálé. Nem lehet
hiábavaló a jóságért való küzdelem, az igazság
követése.
Krisztus feltámadása azt jelenti, hogy
emberi mivoltán túl dicsőségében tündököl.
Miként félelemmel töltött el a feltámadott
Krisztus mindenkit, olyan hihetetlen volt
hogy emberi mivoltán túllépve a dicsőséges
Isten fiának fényében tündökölt.
Elsőként támadt fel a halottak közül,
feltámadott és a dicsőségbe lépett át
valamennyiünk életét megtöltve a maga isteni
erejével.
Hitünk alapja és reménységünk hogy nem
hagy bennünket a halál mélységében és nem
enged a pusztulás rabjául.

április 24-én, Húsvétvasárnap
hajnali fél ötkor!

Találkozzunk a kunszigeti templom előtt:

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDENKIT A KUNSZIGETI
JÉZUSKERESÉSRE!

Az emberi életet átszövi a remény.
Nélkülözések, emberi tragédiák, lelki traumák
közepette a remény az éltető.
A bibliai idézet azt jelzi, hogy az életben
reménykedni csupán a Krisztusban annyit
jelent, mint az életet rossznak és elveszettnek
tartani.
Krisztus életének nem lehet befejezése a
bukás és a kudarc.

- SZALAI MÁRK „Ha csak ebben az életben reménykedünk
Krisztusban, minden embernél szánalomra
méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a
halálból elsőként a halottak közül” /Pál I. levele a korintusiakhoz 19-20./.

Krisztus feltámadott

XXIII. évfolyam 3. szám

FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>

A
Szigetgyöngye
Nyugdíjas
Klub
tagjai március 24-én tekinteték meg a
Győri Nemzeti Színházban Müller Péter Tolcsvay László - Müller Péter Sziámi: Mária
evangéliuma című rockoperát. A művet 20
évvel ezelőtt a budapesti Madách Színházban
mutatták be először - az egyik előadásnak mi
is részesei lehettünk. Diadalútja Komáromon,
Szegeden, Egeren, Budapesten és külföldön
át vezetett Győrig. Európában Nagyváradon,
Szlovákiában, Olaszországban, Ausztriában,
Svájcban, Németországban - német nyelven
40 színházban- játszották nagy sikerrel.
Tolcsvay László szerint szép, impozáns
előadást hozott létre rendezőként Nagy Viktor
Győrben. Színészileg a mű - húsz év után - „új
generációnak a kezébe került”.

- SZALAI BÉLÁNÉ A Győri Nemzeti Színházban és a budapesti
Magyar Nemzeti Galériában is maradandó élményekkel gazdagodtak a kunszigeti nyugdíjasok az elmúlt hetekben.

Nagyböjti művészeti
élmények

A bérmálás Kunszigeten június 5-én,
vasárnap lesz 15 órakor.

Április 21., Nagycsütörtök, 17 óra:
Szentmise: Utolsó vacsora emléke - a szentmise
után: Virrasztás az Oltáriszentség előtt.
Április 22., Nagypéntek, 16.30: Keresztút;
17 óra: Az Úr szenvedésének ünneplése
Április 23., Nagyszombat, délelőtt: Szentsír
látogatás; 19 óra: Húsvéti vigília, Feltámadási
körmenet
Április 24., vasárnap, 4.30: Jézus-keresés;
9.30: Szentmise: Húsvétvasárnap
Április 25., hétfő, 9.30: Szentmise:
Húsvéthétfő
Április 29., péntek, 18 óra: Szentmise:
Húsvét nyolcada, utána Búzaszentelés
Május 1., vasárnap, 9.30: Szentmise: Húsvét
második vasárnapja

Nagyheti programok
Kunszigeten

2011. április 19.

KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kerczó Liza Nina

Szalai Viola

Horváth Zalán

ismét a villámkérdések, az igaz-hamis és a
keresztrejtvény voltak.
A gyerekeknek meseillusztrációt is kellett
készíteni az eddig olvasott mesékből, amelyek
közül a legszebbek kiállításra kerülnek majd
a vetélkedő következő fordulójában, a megyei
döntőben.
A gyerekek a vetélkedők során nagyon
sok tapasztalatot szereztek, megszerették
az olvasást és a játékos feladatokat, amik
különösen jól fejlesztik a memóriájukat, ezen
felül új ismeretségeket is köthettek egymással.
Jövőre reméljük, hogy már a döntőben is
képviselhetjük iskolánkat.

- STOLCZ ATTILA Iskolánk tanárai fontosnak tartják,
hogy tanulóik minél több területen
megméretethessék magukat. Ennek jegyében
több különböző versenyre neveztünk idén
is, melyek közül a matematika tárgyúak
eredményesen lezárultak. Az érdeklődő és
kiemelkedő teljesítményű gyermekek az iskola
által rendezett Matematikai Rejtvényfejtő
Versenyen kívül részt vettek Nemzetközi
Kenguru Matematikai Versenyen és országos
Alapműveleti Matematika Versenyen is.
A versenyek nevezési díjához Kunsziget

önkormányzata nyújtott segítséget, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni.
Az iskola diákjai közül kiemelkedően
szerepeltek a Kenguru Matematika Versenyen:
Kun Zsuzsanna Bella és Bencsics Evelin
második osztályos, Csapó Tekla és Nagy Bálint
negyedik osztályos, valamint Nagy Dániel és
Csala Dávid ötödik osztályos tanulók.
Az Alapműveleti Matematika Versenyen
legeredményesebben Csala Dávid és Nagy
Bálint szerepeltek.
Gratulálunk nem csak a kiemelkedő, de
minden versenyen részt vevő diákunknak.

Matematika versenyeredmények

- HIMA ANDREA A Kunszigeti Iskola 3 csapattal jutott tovább
a meseverseny területi döntőjébe. A március
30-án Kapuváron megrendezésre került versenyen 12 csapatból sajnos a továbbjutást jelentő
helyeket nem sikerült megszerezni, de csapataink szépen helytálltak.
A 4. osztályosok csapatai, az Okos bocsok
az 5. és a Locsi-fecsik a 7. helyezést, a 2.
osztályosok csapata, az Olvasó baglyok a 11.
helyezést érték el.
Már 16 meséből összeállított kérdéseket,
feladatokat
kellett
a
gyerekeknek
megoldaniuk. A legkedveltebb feladattípusok

Hétmérföldes Csizmában

- KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA a következő eredmények születtek: Próza,
A költészet napján rendezte iskolánk hagyo- 1-2. osztály: 1. Horváth Zalán Bence, 2. Kun
mányos vers- és prózamondó versenyét. Büsz- Zsuzsanna Bella 3. Virág Anna. Vers, 1-2.
kék lehetünk tanulóinkra: közel hatvan vers- és osztály: 1. Bencsics Evelin, 2. Hécz Armand 3.
meseszerető gyermek szavalt a rendezvényen.
Tóth Roland Máté. Különdíj: Jagadics Ármin.
A
gyerekek
Vers, 3-4-5. osztály: 1.
„Nem hal ki a mese
izgatottan
készültek Amíg szív s lélek van, örök az élete!” Kerczó Liza Nina, 2.
a
megmérettetésre:
Mezei Milán, 3. Sokorai
szebbnél-szebb
költeményeket,
tréfás Márió, különdíj: Csapó Márk. Próza 4-8.
verseket,
kedves
meséket
hallottunk osztályos: 1. Vikidár Márk, 2. Nagy Bálint, 3.
Tőlük. Mackók, lusta kiskakasok, nyulak Halász Anna-Mária, különdíj: Vikidár Máté.
elevenedtek meg előttünk. A felnőttektől két Vers, 6-7-8.osztály: 1. Szalai Viola, 2. Bodor
gyönyörű szavalatot hallottunk: Vitéz Péterné Bálint, 3. Farkas Roxána, különdíj: Gyurkovits
Julika Árprily Lajos: Tavasz a házsongárdi Richárd.
temetőben, Jursics Béláné Ági pedig Reviczky
Örömmel láttuk, hogy a vers és a mese
Gyula Miatyánk című versét adta elő. A zsűri szeretete fontos gyermekeink számára,
(Kovács Kornélia, Makkos Mária és az elnök hiszen ebben a rohanó világban már-már azt
Karsai Alfonzné) öt kategóriában értékelt, hinnénk, hogy háttérbe szorulnak a könyvek.
- BÁBICS NORBERT Amikor még csak egyetlen kukánk volt,
csak arra kellett ügyelni, hogy időben kitegyük
a ház elé, a nagyobb holmikat meg elvitték a
rendszeres lomtalanítások idején. És pontosan
tudtuk azt is, hogy mindez mennyibe kerül
nekünk. Aztán kikerültek a szelektív-szigetek,
kaptunk két kukát és az öttevényi focipálya
mellett épült egy hulladékudvar, a legtöbben
meg csak kapkodjuk a fejünket.
Maga a cél nemes: kevesebb hulladékot
kelljen utánunk elviselni a természetnek, s
ami hulladékunk van, azt próbáljuk minél
nagyobb arányban újrahasznosítani. Ezt a célt
szolgálják a szelektív gyűjtőhelyek, ahol külön
gyűjthetjük a konzervdobozokat és üvegeket,
hogy újra konzervdoboz és üveg legyen belőlük.
Az autógumi meg a rossz hűtő se a Kövecsesben
végezze, hanem ott, ahol kell! Faluhelyen a
gallyak meg a lenyírt
A számla
végösszege több fű sem kell, hogy a
kukában landoljon. És
lett, holott a
ez így is van jól.
kétheti ürítés
Egyre
több
a
miatt a tárolás
szemét,
és
ez
súlyosan
nyűge és a szepusztítja a környezetet
lektív gyűjtés
Kunszigeten is, így
miatt a szálérthető, hogy most
lítás költsége
már azt is vállalnunk
minket sújt.
kell, hogy a következő
adag összegyűltéig külön gyűjtögetjük az ilyenolyan hulladékokat, meg még azt is, hogy
ezek szállításáról is nekünk kell gondoskodni
(lomtalanítás ugye már nincs...).
Csak egy dolgot nem értek. Hogy a hulladékszámla végösszege miért lett több, holott a
kétheti ürítés miatt a tárolás nyűge és a szelektív
gyűjtés miatt a szállítás költsége minket sújt.
Vagy csak én érzem úgy, hogy ez a szemét dolog
így egy kissé szemét dolog?

Szemét dolog

A GYŐR-SZOL tájékoztatja kunszigeti
ügyfeleit, hogy április 4-től a barna fedelű,
bio hulladékedény ürítése hetente szombati
napokon történik (első ürítés április 9.), a
szürke fedelű, maradékos hulladékedény
ürítési napja pedig csütörtökre változik (első
ürítés április 14.).
Az öttevényi hulladékudvar nyitva tartása
is változik április 4-től. A létesítmény ismét
nyári nyitva tartás szerint üzemel, vagyis
keddenként 12-től 18 óráig, szombatonként
14:30-tól 18 óráig fogadják a meghatározott
mennyiségű és fajtájú hulladékot. Az udvarba
történő beszállítás előtt a jogosultságot
igazolni kell, melyre a hulladékgyűjtési számla
szolgál.

Változás a szemétszállítás rendjében
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Bencsics Evelin

Vers- és prózamondó verseny 2011.

Vikidár Márk

2. OLDAL - AKTUÁLIS

A dobogó legalsó fokát több csapatnak
is esélye van elérni. A Fakó, Sörminátorok,
Múúúúú trió közül kerülhet ki az idei
harmadik helyezett csapat. A Házi Sárkányok
és a Múúúúú várakozáson felül teljesít, sok
papírforma szerint erősebb csapatot sikerült
legyőzniük. Az Öreggolyók hullámzó
teljesítményt nyújtanak, a Lokomotív HDi
pedig formán kívül játszik a korábbi évekhez
képest. A T-boy’s csapata elérte célját, sikerült
megverniük az „ősi rivális” Fakót. Egy másik
rangadón, a dunaszegi csapatok a Karám és a
Golyószórók mérkőztek meg egymással és itt
az utóbbiaknak sikerült nyerniük.
A Kis-Duna négy győzelmével jól kezdte
a bajnokságot, de mostanra jelentősen
visszaestek. A Szalai Team ugyanakkor egyre
jobb eredményeket ér el. Dobott fában jók, de
az erősebb csapatok ellen ez is kevés. Hasonló
cipőben jár a Tökös Tekések csapata is, amikor
jól dobnak, akkor az ellenfelük is nagyon jól
dob, viszont amikor az ellenfelük rosszabb
napot fog ki, nem tudnak élni a lehetőséggel.
Az idei kiírásban sincs már nyeretlen csapat,
ugyanis a TKTK megszerezte első győzelmét
a Szalai Klán ellen. A Testületnek is egy nyert
meccse van, épp a TKTK ellen.
Az eredményhirdetés és a bajnokságot záró
bál május 14-én 18 órakor kezdődik, amire
a szervezők szeretettel várják a csapatok
játékosait és kísérőiket.

- TILAI ZOLTÁN Már csak három hét van hátra a bajnokságból, melynek megnyerésére már csak két csapatnak van esélye. A Tóth Trans és a XXX csapata egyaránt veretlen, ezért valószínű, hogy a
jövő héten esedékes egymás elleni meccsükön
dől el a kupa sorsa.

Két csapat még
veretlen

Kunsziget – Máriakálnok 5:3 / 2297-2284
Ld.: Németh István 419 fa
A győzelem nem a kimagaslóan magas
fának köszönhető, de mára ez is elegendő
volt. Külön gratulálok Németh István szép
teljesítményéhez!
Tekecenter – Kunsziget 5:3 / 2366-2338
Ld.: Farkas Attila 428 fa
A szerencse az ellenfélt erősíti szokás
szerint... A mérkőzés az utolsó utáni pillanatig
a kezünkben volt, de ez sem volt elég a
győzelemhez.
Kunsziget – Jobb Dáma 3:5 / 2298-2342
Ld.: Németh István 391 fa
Az ellenfél utolsó két hajrázója szó szerint

Megyei I. osztály

- FARKAS ATTILA -

A Kunsziget/B 3 ponttal a tabella 9., vagyis
utolsó helyén áll.

Pér SE 1994/B – Kunsziget/B 6:0 /
1571-1502
Ld.: Farkas F. 384

Kunsziget/B – Á. Talizmán/B 2:4 /
1433 -1476
Ld.: Rebenek B. 381

Győrújfalu/B – Kunsziget/B 5:1 /
1406-1335
Ld.: Gacs G. 386

Kunsziget/B – Bábolna/B 2:4 / 1504-1598
Ld.: Rebenek B. 392

Megyei II. osztály

SPORT - 7. OLDAL

Ásványrárón 4-1-re nyertünk (gsz.: Szeredi
(2), Tuba, öngól), az azóta eltelt négy fordulóban azonban összesen tudtunk csak négy gólt
lőni. Kimle masszív védekezésének és a játékvezető támadójáték-ellenes felfogásának köszönhetően 2-0-ra nyert Kunszigeten, így oda
lett a hazai veretlenség. Darnózselin hiába játszottunk mezőnyfölényben, csupán egyetlen
szerencsés góllal tudtunk nyerni (gsz.: Horváth G). Aztán Mecsér és Mosonszentmiklós
ellen két 1-1-es döntetlen jött (gsz.: Borbély,
ill. Horváth Z.), miközben Várbalog sorra
nyerni a meccseit.

Megyei III. o.

- BÁBICS NORBERT Remekül kezdtük a tavaszt Ásványrárón,
aztán azóta nem megy a csapatunknak. A tartalékok viszont remekelnek és már a serdülők
sem nyeretlenek.

Szép győzelemmel kezdte a tavaszt a serdülő csapat Győrladamér ellen, ahol Nagy Alex,
Nagy Levente és Nagy Dániel góljai mellett az
élete első bajnokiján pályára lépő Varga Petra
is gólt szerzett - 7-1 lett a vége. Azóta három
gólt lőttünk (kettőt Szeredi, egyet Kuller Martin), nyerni azonban nem sikerült. Pedig egy
hellyel előbbre léphetnénk, ha sikerülne.

U16-os csapat

A rutinos idősebb játékosok a fiatalokra is
jó hatással vannak - ez a tanulsága az eddigi
négy meccsnek. Ásványrárón Kopp mesterhármasával nyert a csapat, a Kimle elleni 5-1nél Kopp, Saru és Stoller G. volt eredményes,
Darnózseli ellen Kopp, Saru és dr. Kovács lőtt
gólokat (4-1 lett az eredmény), míg Mecsér
ellen Kopp, Strobl, Roll M. és Sági D. lőttek
gólokat. A csapat feljött a negyedik helyre.

Tartalék csapat

Elúszni látszik a bajnokság

Örömre valójában csak a tartalékcsapatnak volt oka az elmúlt hetekben. Fotó: Bábics Norbert

Csapatunk 24 ponttal az ötödik helyen áll, az
ugyancsak 24 pontos Mosonszolnok csapatát
előzzük meg a tabellán, az Ácsi Talizmán 26
ponttal áll a Kunsziget előtt.

(Lapzárta után: Kunsziget - Győrújfalu 5:3 /
2369-2311, ld. Szalai B. 422).

elverte a csapatunkat. Két erőteljes pofon az
éllovasoktól, holott győznünk kellett volna
mind a két mérkőzésen!
Pér SE 1994 – Kunsziget 3:5 / 2355-2396
Ld.: Farkas Attila és Fincicki Zoltán 411 fa
Eredményes, sportszerű remek mérkőzésen
vagyunk túl. A csapatunk jól játszott, az
eredmény önmagáért beszél. Gratulálok
mindenkinek!

Teke: Két pontra a dobogótól
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hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap: 16:30-21:00
Szerda szünnap.
Telefonszám: 06 70/513 10 29

Nyitva tartás:

fagylaltkelyhek

kiváló minőségű olasz gombócos fagylalt:
120Ft/gombóc

olcsó és finom jégkrémek nagy választékban

fél literes üveges Borsodi sör: 270 Ft

fél literes HB Premium Lager sör :250 Ft

csapolt Arany Ászok korsóban: 250 Ft,
pohárban 170 Ft

fél literes üveges Kozel sör: 230 Ft

Kínálatunkból - a teljesség igénye nélkül:

- Röplabda, lábtenisz

- Sportolási lehetőség a műfüves pályán

- Főzési lehetőség

- Vállaljuk céges, születésnapi és egyéb
rendezvények lebonyolítását

Ezúton szeretnénk értesíteni régi és új vendégeinket, hogy
a kunszigeti sportpályán található Sport Büfé
nyári, meghosszabbított nyitva tartással várja Önöket!

Itt a tavasz, jön a nyár
a Sport Büfé újra vár!

6. OLDAL - HIRDETÉS

a debreceni Déry Múzeumban látogatható.
Budapesten most először látható együtt
a trilógia: Ecce homo, Krisztus Pilátus előtt
és a Golgota. Munkácsy Mihály Krisztus
szenvedéstörténetének hármas egységével
fejezte ki a keresztény Európához való
tartozásunkat. A művek és a hozzájuk
kapcsolódó műhelytanulmányok a királyi
palota báltermében tekinthetők meg.
Pákh Imre műgyűjtő szerint ez a terem
eddig a legideálisabb helyszíne a képeknek.
Az elhelyezés, a külön e célra vásárolt
megvilágítás döntő fontosságú a képek és a
színek szempontjából.
Lenyűgöző élmény a monumentális
művek látványa, mozgalmassága. A bibliai
történet csodálatos művészi megformálása,
megjelenítése a rendkívüli tehetséggel
megáldott, világszerte ismert festőnknek:
Munkácsy Mihálynak köszönhető.
Érdekességként elmondható hogy a
fentiekben említett Mária evangéliuma
tömegjeleneteit éppen ezeknek a képeknek
alapján formálták meg.
A kiállítás időtartamát eredetileg április
30-ig tervezték a Magyar Nemzeti Galériában.
A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban
meghosszabbítják.
Szeretettel ajánlom mindenkinek hogy
látogasson el a Nemzeti Galériába, ahol e
tárlaton kívül még sok nemzeti értéket
tekinthet meg.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,
id. Csányi Gyula
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték és mély gyászunkban
osztoztak. Külön köszönetet mondunk
Winkler Zsolt Atyának a szép búcsúszavakért és a nyugdíjas klub énekkarának a
szép éneklésért.
Emlékét örökké megőrző
gyászoló család

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
mindent, amiért küzdöttél,
megpihent a szíved mindörökké.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,
Rebenek Béláné
temetésén megjelentek, sírjára gyönyörű
virágokat helyeztek és mély gyászunkban
osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Polgármester Asszonynak, Winkler Zsolt Atyának,
Kunsziget Község Önkormányzatának, a
Tündérvár Óvoda dolgozóinak és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub tagjainak és
énekkarának.
Gyászoló család

„Egy kegyetlen harc megölte szívedet,
melyben nem volt más,
csak jóság, szeretet.”

Őszinte részvétünk!

Rebenek Béláné
(Farkas Ilona)
2011.03.18.

Halálozás:

Köszönetnyilvánítás

Anyakönyvi
hír

Az új generáció tagjai nagyon tehetségesek
és kellő alázattal és hozzáértéssel rendelkeznek
a Mária evangéliuma befogadására.
Mária evangéliuma az örök anyáról szól,
az anya személyének befogadásáról - akiben
szépség, szelídség, harmónia, otthonteremtés
jelen van. Vészterhes korunk után végre
„Jöjjön el az anyák kora” - kívánja a szerző.
Mária alakját a Bibliából és megannyi
csodálatos műalkotásból rakta össze.
A győri színház világszínvonalú előadást
hozott létre, ahol a színészi játék, a zene, tánc,
a díszlet, a jelmez teljes összhangot képez.
Áhítatot ad és gyönyörködtet. Köszönet érte
minden alkotónak és közreműködőnek!
Mária alakját megjelenítő Füredi Nikolett
az előadás létrejötte előtt múzeumokba járt.
Vallja hogy ereje van az ősi történetnek és
nagy energiákat szabadít fel benne minden
előadás.
Kívánom hogy minél többen legyenek
részesei ennek a csodálatos előadásnak,
melyet alkotásként és művészileg is magyar
örökségnek tartok.
Április 2-án Budapestre utaztak a nyugdíjas
klub tagjai és hozzátartozói a Munkácsy
kiállítást megtekinteni. A nagy érdeklődést
jellemzi hogy előző nap köszöntötték a
százezredik látogatót.
A tárlatnak Magyar Nemzeti Galéria ad
otthont időszaki kiállításként, mely egyébként

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Nagyböjti művészeti élmények: Mária evangéliuma és a Munkácsy-trilógia
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A nap délelőtt 10 órakor a lövészettel és
kézműves foglalkozással kezdődik, no meg
a kunszigeti U16-os csapat Dunakiliti elleni
bajnoki mérkőzésével.
13 órakor a Győri úton aszfaltrajzversenyt,
valamint kerékpáros ügyességi versenyt
rendeznek. A sportpályán a legkisebbeket
légvár, óriáscsúszda, valamint az újabb
játékokkal bővült Bakonyi fajátékok várják.
A Sokoró RC Modell Klub tart repülő-, és
autómodell bemutatót, majd a lövészpályán
felállított speciális pályán a Rioter Paintball
klub által airsoft veszi kezdetét.
A színpadon a kunszigeti iskolások néptánc
bemutatóját, a 4. osztályosok „Kunsziget
szépe” című vidám jelenetét, a Brumi Bandi
Band műsorát, a Csillagfény együttes Rock ’n’
Roll partiját és hastáncbemutatót láthatnak,
és lesz baranta bemutató is (a baranta ősi
magyar harcművészet). Az estebéd után a
Lloyd Egylet, az Arcadia, a Rocket Hard Rock
Company és a Hetedik bekezdés lép fel, utána
hajnalig Csányi Patrik zenél.

-BÁBICS NORBERT Remek szórakozást ígér a család minden tagja számára az idei kunszigeti majális is, amelyet
a sportpályán április 30-án rendeznek.

Majális 2011

április 23., szombat
10:00 MTE 1904 - Kunsziget u16
április 24., vasárnap
17:00 Kunsziget - Dunaszentpál m3
április 26., kedd
18:00 A feltámadásról - dr. Varga Tibor előadása
április 27., szerda
16:00 Kunsziget - Hegyeshalom u16
április 30., szombat
Majális
10:00 Kunsziget - Dunakiliti u16
május 1., vasárnap
15:00 Mosonudvar-Újrónafő - Kunsziget tart
17:00 Mosonudvar-Újrónafő - Kunsziget m3
május 2., hétfő
Anyák napja az iskolában
május 7., szombat
10:00 Kimle - Kunsziget u16
május 8., vasárnap
15:00 Kunsziget - Várbalog tart
17:00 Kunsziget - Várbalog m3
május 14., szombat
10:00 Kunsziget - Abda u16
15:00 MITE - Kunsziget tart
17:00 MITE - Kunsziget m3
május 16., hétfő
15:00 Nyugdíjas klub: teke
május 21., szombat
10:00 Jánossomorja - Kunsziget u16
17:00 Lébény II - Kunsziget m3

Programajánló
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Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143

Teleház
Petőfi tér 12.
Iskola, földszint 2-es terem
Nyitva hétköznap 10:00-12:00 és 16:00-21:00

Polgármesteri Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00
péntek: 7.30–13.00

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként nyári
időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, vasárnap 9.30-kor.

Gyógyszertár
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfő 16-17, kedd 9-11, szerda
16-17, csütörtök 9-11, péntek 14-15 óráig.

Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és
munkaszüneti napokon reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki
utca 29. sz. alatt. Telefon: (96) 542-043

Orvosi rendelő
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 495-029
Rendelési idő:
Páratlan hét: hétfő 13-15, kedd 8-11, szerda
13-15, csütörtök 8-11 óráig.
Páros hét: hétfő 8-11, kedd 13-15, szerda 8-11,
péntek 8-11 óráig.
Szünnapokon a körzeti ápolónő 13-tól 16 óráig
tartózkodik a rendelőben.

Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.50; 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; 11.00; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45

Kunszigeti Kisokos

4. OLDAL - CSALÁD

Ez már engem is megdöbbentett!
Azt is nyilatkozta a doktornő, hogy szinte a
legnagyobb egészségvédő faktor a tudomány
mai állása szerint a boldog, kiegyensúlyozott
családi élet. Nem beszélve arról, hogy a
nemzetnek is a megújhodása ebben keresendő,
s a gazdaság felpörgése is a családokban
született, és jól „nevelődött” (szocializálódott),
megfelelő tudással és munkaszeretettel
rendelkező fiatalok által várható, akik szintén
család alapításban érdekeltek, s több gyereket
terveznek.
Dr. Kopp Mária elindított egy mozgalmat
is, „Három Királyfi, Három Királylány”
címmel, melynek résztvevői fiatal apák és
anyák, vagy olyan férfiak, nők, akik apák és
anyák szeretnének lenni.
Jómagam, már nem vagyok olyan fiatal,

Magyarországon a jelenleg olyan
nagy halálozási számot produkáló
dohányzásnál sokkal nagyobb veszélyeztetettséget jelent az emberek
egészségére, és élettartamára nézve
a „szingli” életmód!

Ha még gyermeket is vállalnak, akkor
ez az esély még nagyobb lesz, s minél több
gyermeket nevelnek, annál nagyobb a 69.
életévüket elérők száma. Természetesen itt
nem a kényszeredetten, állandó veszekedések
közt is fenntartott látszat házasságról van
szó, hanem az alapvetően kiegyensúlyozott,
harmonikus családi életről. Az is szerepelt
az interjúban, hogy azon apukák esélye, akik
kivették a részüket gyermekeik gondozásából
(pld. pelenkázás, etetés, fürdetés, stb.), a
gyermekekkel való foglalkozásból, azok 4x
akkora eséllyel érik el a 69. életévüket, mint
akik ezt nem tették.
A pszichológusnő így fejezte ezt ki:
„Pelenkázz, és tovább élsz!”
Ennél még tovább ment a kutatás
értékelésében,
mert
matematikailag
kimutatható, hogy

a házasságban élő emberek nagyobb
eséllyel érik el a 69. életévüket, mint
a szinglik, vagy az élettársi kapcsolatban élők.

- LEHOTZKY JÓZSEF, CSALÁDGONDOZÓ Az elmúlt hónapban több riportot is
láttam a TV-ben, s olvastam az interneten
Dr. Kopp Mária orvos-pszichológussal, a
SOTE Magatartástudományi Intézetének
alapítójával. Meglepő kijelentéseket tett a
„szingli”, azaz a házasság és család nélküli
életmóddal kapcsolatban, mely ma egyre
nagyobb teret hódít a fiatalok, s főleg a
tanultabbak körében. A doktornő elmondása
szerint, kutatások azt bizonyították, hogy

Sokszor kellemes, de máskor kemény
munka, sok újra kezdéssel, lemondással,
de mindig újabb és újabb örömökkel. A
kutatások szerint ebben rejlik a hosszú élet
titka, amit a régebbi korokban talán még
tudtak az emberek, s ma újra felfedezhetjük a
tudomány segítségével.

Fiatalok! Ne elégedjetek meg pillanatnyi örömökkel, kellemes élményekkel, hanem keressétek a valódi,
tartós boldogságot, mely az egész
életre szóló harmonikus házasságban, s a családban megtalálható.

világban megállják a helyüket. S ne sodorja el
őket a sok csábítás, hogy ellen tudjanak állni a
rájuk leselkedő veszélyeknek, s majd büszkék
lehessünk rájuk. Akik ismerik őket azt hiszem
megállapíthatják, hogy valóban büszkék
lehetünk rájuk.
Amikor ismerőseim megjegyzik, hogy
milyen „szerencsés” vagy, hogy ilyen
gyermekeid vannak, csak mosolygok a
büszkeségtől, de az igazság az, hogy ez nem
szerencse kérdése, hanem rengeteg munka,
lemondás, kitartó, céltudatos példamutatás
és nevelés. Sok esti beszélgetés, közös családi
„társasozás”, együtt átélt élmények, közös
munka. S nem utolsó sorban sok imádkozás,
mert Isten hatalmas kegyelmére is szükségünk
volt, és most is szükségünk van.

bár annak érzem magam, felneveltem három
gyermeket, akik ma már felnőttek, s ők is csak
komoly, tartós kapcsolatban, házasságban
gondolkoznak, s úgy keresik a párjukat,
akivel egész életre tervezik a házasságot. Nagy
lányom már megtalálta két évvel ezelőtt a
„hozzá illő” férjét, s mostanra már várjuk
a születendő unokánkat. Én magam 4 évet
voltam GYES-en a gyermekeim mellett, mikor
a szükség úgy hozta, s tudom, milyen három
gyermeket ellátni nap mint nap, mosni, főzni,
takarítani, s mellette játszani velük, tanítgatni,
nevelni szépre, jóra, hogy majd később, a mai

Menő-e a „szingli” élet?
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- Mit dolgozol, hogy néz ki egy átlagos
napod? Mit csinálsz szabadidődben?
- A Food & Beverage részlegre jelentkeztem,
vagyis a szálloda éttermeiben és bárjaiban
dolgozom. Három különböző helyet
próbálhatok ki fél év alatt, mindenhol 2-2
hónapot töltök el. Februárban és márciusban
az egyik kisebb étteremben voltam, ahol
általában 11-19 óráig tartott a munkaidőm. Itt
rám bízták az étterem teraszát, ahová italokat
kellett szervíroznom. Eleinte nem volt könnyű:
meg kellett tanulnom hatféle kávét elkészíteni,
az összes italt, ami a bárban van, de teljesült
az egyik álmom is, ugyanis a koktélokat is én
csinálhattam. Április 1-től május végéig egy
nagyobb étteremben dolgozom. Ez teljesen
más, mivel itt svédasztalos reggeli, illetve
vacsora van, így nem kell rendelést felvenni,
valamint az italkínálat is kisebb. Reggel 9-12

Andi
a
Budapesti
Gazdasági
Főiskola
turizmus-vendéglátás
szakán,
idegenforgalom-szálloda szakirányon tanul.
A 7 féléves képzés 6. féléve gyakorlattal telik,
amelyet bármilyen, turizmussal összefüggő
helyen el lehet tölteni, így lehetett választani
szállodai vagy akár utazási irodai munkát is.
- Hol vagy most pontosan, és milyen úton
kerültél ki?
- Fél évig a Kanári szigeteken, Tenerifén
dolgozom, itt töltöm a gyakorlatomat.
Mindenképp külföldre szerettem volna
jönni. Görögország és Spanyolország közül
végül az utóbbi mellett döntöttem, de mivel
a főiskolának nem sok kapcsolata van a
spanyolországi szállodákkal, így nekem
kellett keresni gyakornokokat is foglalkoztató
hotelt. Megírtam az önéletrajzomat és egy
motivációs levelet (angolul), majd szinte az
összes tenerifei és gran canaria-i szállodának
elküldtem. Húszból két-három írt vissza,
kaptam nyolc ajánlatot és azok közül az
tetszett a legjobban, ahol jelenleg vagyok.

- TILAI ZOLTÁN A kunszigeti Tóth Andrea január óta a spanyolországi Kanári-szigeteken tölti szakmai
gyakorlatát. Teneriféről interneten keresztül
válaszolt kérdéseinkre.

- Miben különböznek a körülmények a
magyar viszonyoktól?
- Playa de las Americasban vagyok, amely
egy tipikus turistaparadicsom: egymást érik
a szállodák, éttermek, bevásárlóközpontok,
szórakozóhelyek. Teljesen más, mint az otthoni
élet. Ha kimegyek az utcára, akkor turistaként
tekintenek rám: nem tudsz úgy végigsétálni,
hogy ne akarnának behívni valamilyen
étterembe, vagy nem adnának valamilyen
szórólapot a kezedbe. A szállodában kapok
ellátást, van egy étkező az itt dolgozóknak, ahol
rengeteg spanyol ételt kipróbálhattam már:
nagyon sokszor van hal, vagy valamilyen más
tengeri fogás. Az árak nagyjából hasonlók a
magyarországiakhoz, csak itt sokkal nagyobb
a választék mindenből. A közlekedés is
nagyon jó, busszal mindenhova el lehet jutni,
akár autót is megéri bérelni, az sem drága.

között, valamint este 18-23 között dolgozom,
tehát az egész délutánom szabad. A kisebb
étteremben jobb volt a munka, többet tudtam
tanulni, most viszont a fél nap az enyém, amit
azzal töltök, amivel akarok. Általában kimegyek
ilyenkor a strandra, sétálok egyet, valamint
ilyenkor van időm internetezni és beszélgetni
az otthoniakkal. Heti két szabadnapom is van,
ilyenkor általában elmegyünk kirándulni a
főiskolás barátaimmal, akik szintén itt töltik a
szakmai gyakorlatukat.
- Hogy haladsz a nyelvtanulással?
- Úgy jöttem el otthonról, hogy az
igen-nemen kívül semmi mást nem
tudtam spanyolul. Az angol nyelvvel nincs
problémám, de sajnos itt nem mindenki
beszéli. Az első munkahelyemen mindenki
tudott valamennyire angolul, így el tudták
magyarázni nekem a dolgokat, és én is meg
tudtam kérdezni, ha nem tudtam valamit.
Ők tanítgattak spanyolul: szükség is volt
erre, mivel sok vendég spanyolul adta le a
rendelést. A mostani munkahelyemen már
egyáltalán nem beszélnek hozzám angolul.
Nagyjából megértem már, amit kérnek
tőlem. A beszéddel egyenlőre még akadnak
problémák: néha átmegy a kommunikáció
activityzésbe, de valahogy azért mindig
elmagyarázom, amit akarok.

- Nehéz megállni a helyed egyedül? Van-e
honvágyad, hiányzik a család, a baráti kör?
- Szerencsére nem vagyok egyedül. Két
magyar barátnőm is itt van, akik szintén
ugyanitt töltik szakmai gyakorlatukat. Egyedül
sokkal nehezebb lenne, azért jó magyarul is
szólni valakihez. Az első két hét volt nehéz,
hozzá kellett szokni a körülményekhez.
Aztán mintha felgyorsult volna az idő.
Januárban jöttem el otthonról és már április
közepe van. Majdnem eltelt a gyakorlatom
fele. Az otthoniakkal is tudok nap mint
nap beszélgetni, mivel az internetet ingyen
használhatjuk a hotelben. Persze teljesen
más webkamerán keresztül látni és hallani
őket, mint élőben. Azt sem mondom, hogy
nem ugranék haza egy kis időre, találkozni
a családdal és barátokkal, de gyorsan megy
az idő és nemsokára eljön augusztus, amikor
hazamegyek.
- Nem ez az első külföldi munkád, mesélnél
nekünk a korábbiról?
- A tavalyi nyarat Amerikában töltöttem.
A Camp Leaders nevű cégen keresztül
sikerült kijutnom, ami azzal foglalkozik,
hogy amerikai gyerektáborokba közvetít
főiskolásokat. Amerikában nagy divat a nyári
táboroztatás, ahova a világ minden tájáról
veszik fel a személyzet tagjait, így egy elég
nemzetközi közeg alakul ki. A táboron belül
mindenféle pozícióra lehetett jelentkezni:
én konyhára jelentkeztem, ahol egy másik
magyar és egy amerikai lánnyal dolgoztam
együtt. Az “amerikai konyha” teljesen más,
mint a magyar, rengeteg a fagyasztott dolog,
így igazából nem volt nehéz megcsinálni
őket, mivel szinte mindent csak 10-15
percig kellett a sütőbe tenni és azt követően
már fel is lehetett szolgálni. A heti egy
szabadnapomon volt lehetőségem vitorlázni,
vagy vidámparkba mehettem a gyerekekkel.
A tábor és a munka után még három hétig
az Egyesült Államokban maradtam, amit
utazással töltöttem. A fizetésemből sikerült
eljutnom San Franciscóba, Los Angelesbe,
Las Vegasba, valamint New Yorkba és a
Niagara vízeséshez is. Felejthetetlen volt, azok
a városok hatalmasak és gyönyörűek. Nagyon
tetszett a Grand Canyon is, sosem gondoltam
volna, hogy lehet valami ennyire szép. Van
néhány olyan hely, amit nem jutott időm
tavaly megnézni, úgyhogy az sem kizárt, hogy
jövőre még visszamegyek.
- Mik a terveid, ha végzel a főiskolával?
Maradsz itthon, vagy külföldön dolgozol?
- A főiskola befejezése után mindenképpen
szeretnék valamennyi időt külföldön
dolgozni, az is lehet, hogy Amerikában. Még
van egy kis időm kitalálni, ugyanis csak jövő
nyár elején fogok diplomázni. Aztán néhány
év külföldi munka után biztosan visszatérek
Magyarországra.
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