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Szent Antal
kultuszáról

- SZALAI BÉLÁNÉ Szent Antal kultusza Kunszigeten és megyénkben címmel tartott előadást március
30-án a kunszigeti templomban Balázs Lívia
néprajzkutató, tanár, könyvtáros.

Jézuskeresés. Fotó: Bábics N.

“Vas szegekkel veretül”
- SZALAI MÁRK A régi korok emberei sok szállal kapcsolódtak a természethez. Munkájukat, mindennapi
életük rendjét, örömeiket, bánataikat is befolyásolta a természet örök változása.
A tél és a nyár kettősében, az élet és a halál párhuzamát látták. Mindezek szabályozták
életüket, melyet az ünnepek felosztottak kisebb - nagyobb szakaszokra. A tavaszi napéjegyenlőséggel egyre hosszabbodott a Nap

útja, s ez jelentette számukra a fényt, a Nap
feltámadását.
Nagyon sok népnél gazdag hiedelem és
szokáskincs kapcsolódott a tavasz beköszöntéséhez. Sok nép teremtett olyan istent magának, kinek élete, halála, feltámadása a tél, nyár
természeti ritmusát követi. Ők jelképezik az
emberek örök reményét a megújulásban, a
feltámadásban és abban, hogy a sorsuk jobbra
fordulhat.

Hosszú évek kutatómunkájának eredményét összegezte a templomban tartott előadás. A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klubban
kezdődő folyamatot (a gyűjtést) a Szent Antal
nyolcadján való személyes részvétel, és hoszszas levéltári, múzeumi, könyvtári kutatás
követte.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 4. OLDALON >>

Fotó: Tilai Zoltán

A nemzetközi zsűrit várja Kunsziget és lakossága
- LENDVAI IVÁNNÉ Május elején európai falumegújítási versenyen vesz részt községünk.
Az esztétikus, szép tiszta, rendezett, virágos
környezet, az udvar, a házak és a gondozottság
kellemes érzést vált ki mindannyiunkból.
Büszkék vagyunk munkánkra, örömmel
mutatjuk szomszédainknak, vendégeinknek,
az évtizedek óta csak a mi virágos kertünkben
nyíló virágokat, hiszen szüleink, nagyszüleink
is ilyeneket ültettek.
Nem új dolog falunkban a legszebb portáért, kertért való versengés. Évekkel ezelőtt
a Faluszépítő Egyesület és Kunsziget Község
Önkormányzata versenyt hirdetett “Virágos
Kunszigetért” címmel. Jó pár ház büszkélkedhet a kitüntető címmel járó plakettel mind
a mai napig. Megtisztelő számunkra, hogy

Dísztér épül: márciusban kezdődött és áprilisban be is fejeződik a Kossuth tér felújítása. Fotó: Tilai Zoltán

Kunszgiet az Európai Falumegújítási Díjra pályázik, május elején érkezik az európai
zsűri, hogy bírálja, értékelje falunkat. Kérem
Önöket munkájukkal segítsék a verseny ered-

ményességét. Az udvarok rendje, a kiskertek
nyíló virága, a gondozott füves terület legyen
dísze községünknek: elsősorban magunk, és
mások örömére. Köszönöm.
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Rubens: A négy evangélista c. festményének részlete.

„Keserűen kínzatul, vas szegekkel veretül”
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A feltámadás gondolata, mély emberi
vágy - az élet győzedelmeskedjen a halálon,
az elmúláson! A keresztény vallás egyik
legnagyobb ünnepe a húsvét, a feltámadás,
a
megváltás
alapgondolatát
foglalja
magában. A húsvét ünnepe napjainkban is
megőrizte tavaszünnep jellegét, felelevenítve
az ősi tavaszköszöntő népszokásokat, a
termékenységgel kapcsolatos ünnepségeket,
melyek mellett tovább él a keresztény ünnep
gazdag szokásvilága.
Mi történt ezen a napon?
A feltámadás, vagyis a húsvéti ünnep
eseménye annak a történetnek része, melynek
főhőse Jézus, s a Bibliában az Újtestamentumot
az ő életének és tanításainak szentelték. A
négy evangélista: Máté, Márk, Lukács és János,
Jézus életének történetét az evangéliumokban
hagyta ránk.
Jézus tanításaival és példamutató életével
nagyon sok tanítványt és hívet szerzett, s
útra kelt, hogy a húsvét zsidó ünnepét a nagy
városban, Jeruzsálemben ünnepelje meg, ahol
- mint tudta - sorsa és küldetése beteljesedik.
Szamárháton, zarándokként érkezett a
városba, ahol ünneplő tömeg fogadta, kezében
a béke jelképével, pálmaággal. Az emberek
ruháikat a porban eléje terítették, hogy arra
lépjen, gyermekeiket magasba emelték,
hogy megáldhassa őket. Ám a főpapok, akik
féltették hatalmunkat, elérkezettnek látták
az időt, hogy megszabaduljanak Jézustól.
Mivel féltek a tömegtől, cselhez folyamodtak.
Tanítványai szűk körében akarták elfogni, s
az egyik tanítványt, az árulásra hajló Júdást
bízták meg, hogy a Mestert a katonáknak
megmutassa.
A húsvét első napján szokásos vacsorát, a
bárányt Jézus tizenkét tanítványa körében
költötte el, s így szólt: “Bizony mondom néktek,

tiközületek egy elárul engem.” Kérdezték,
melyikük lesz az, s Jézus tudta, az árulja el,
aki vele együtt mártja kezét a tálba. S mikor
Júdás kérdezte, ő lesz-e az, Jézus rábólintott:
“Te mondád.” Ezen az utolsó vacsorán Jézus
fontos dolgokat cselekedett. Kenyérrel kínálta
tanítványait, mondván: “Vegyétek, ez az én
testem”, és borral, mondván: “Igyatok ebből,
mert ez az én vérem.” Ezt a jelenetet ismétli
a pap a keresztény szertartásokon. Vacsora
közben Jézus beszélt a feltámadásról, s arról,
hogy leghűségesebb tanítványa, Péter is
megtagadja őt.
E rossz előjelektől terhes este után Jézus
tanítványaival a Getsemáné-kertbe megy,
s kéri őket virrasszanak vele. Ők nem
teszik ezt meg, s igen hamar elnyomja
őket az álom. A Mester egyedül marad,
szorongásaival, kétségeivel. Itt lelt rá Júdás a
fegyveresek kíséretében, s csókkal árulta el
Jézust. Elfogták, s a főpap elé vezették. Jézus
megjövendölte, hogy ő, az Istennek fia, az
Isten jobbján ül majd a mennyekben. Ezt bírái
istenkáromlásnak tekintik, s halálos ítélettel
büntették. Az embereket könnyű volt Jézus
ellen lázítani, megalázták, kicsúfolták az Isten
fiát, hű tanítványa, Péter pedig háromszor
megtagadta mesterét, hogy nehogy azt
higgyék, Jézushoz tartozik. Másnap reggel
Júdea római helytartója, Poncius Pilátus elé
vitték Jézust, hogy az ítéletet végrehajtsák.
Ekkorra Júdás megbánva árulását, a vérdíjat,
a harminc ezüstöt visszaadta a főpapoknak, s
önkezével véget vetett életének.
Pilátus nem tartotta bűvösnek Jézust, ezért
lehetőséget akart adni a megmenekülésére.
A hagyomány szerint a tömeg kívánságára
egy rabot szabadon engedhetett. Barnabás és
Jézus közül a nép Barnabás megmenekülését
választotta. Pilátus pedig jelképes kézmosással
érzékeltette, nincs köze Jézus halálához. A

foglyot, bíborköpenybe öltöztették, fejét
töviskoszorúval övezték, kezébe nádszálat
adtak, és gúnyolták: “Íme a zsidók királya!”
Majd nehéz kereszttel a vállán Jézus elindult
a Golgota hegyre, hogy beteljesüljön a sorsa.
Megfeszítették. Volt aki segített, volt aki
bántotta a haldoklót, s az őket megszemélyesítő
alakok újra és újra megjelennek a passiót, azaz
Jézus szenvedéseit bemutató képzőművészeti
alkotásokban,
zeneműremekekben.
A
katonák, a keresztnél őrt állók kisorsolták
maguk között Jézus ruháit. Sokan csúfolták,
ha valóban Isten fia, miért nem szabadítja
meg magát? Jézus azonban vállalta sorsát, s
meghalt a kereszten. Halálakor a jeruzsálemi
templom oltárát díszítő kárpit megrepedt,
a föld megnyílt. Este egyik tanítványa,
Aramateai József kérte, hadd vigye el a testet,
s a sír elé követ görgetett. Mindez pénteken
történt. A sírhoz őröket állítottak a főpapok,
hogy el ne lopják a testet, hisz a jövendölés
szerint, a halál utáni harmadik napon elhagyja
Jézus a sírját.
Vasárnap három asszony, köztük Jézus
anyja is, finom kenetekkel a sírhoz mentek,
mely nagy földindulás közepette föltárult,
megjelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus
nincs már ott, föltámadott.

Nagyheti szertartások:
Április 5. nagycsütörtök 16:30: Az utolsó
vacsora emléke. Virrasztás.
Április 6. nagypéntek 16:00: Keresztút,
16:30: Az Úr szenvedésének ünneplése.
Április 7. nagyszombat délelőtt: A
Szentsír látogatása. 19:00: A húsvéti vigília
szertartása, feltámadási körmenet.
Április
8.
húsvétvasárnap
04:30:
Jézuskeresés. 09:30: Ünnepi szentmise.
Április 9. húsvéthétfő 11:00: Ünnepi
szentmise.
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Programajánló
április 7., szombat
15:00 Kunsziget - Jánossomorja labdarúgás u16

április 8., vasárnap
04:30 Jézuskeresés
15:00 Kunsziget - Dunasziget labdarúgás tartalék
17:00 Kunsziget - Dunasziget labdarúgás megyei
III.

április 13., péntek
17:00 Lajta-Hanság/B - Kunsziget/B megyei II.
o. teke
19:00 El Camino - Út a csillagok alatt c. film vetítése a Kultúrházban

április 14., szombat

Evangélizációs napok a kunszigeti kultárházban. Fotó: Tilai Zoltán

8:00 Bécs-Badenbaden énekkari kirándulás
10:00 Dunaszeg - Kunsziget labdarúgás u16
11:00 Kék Golyó - Kunsziget NB III. teke
14:00 II. Kunszigeti Bababörze
15:00 MITE - Kunsziget labdarúgás tartalék
17:00 MITE - Kunsziget labdarúgás megyei III.

Hogy szerette? Úgy szerette!

16:00 Kunsziget/B - Talizmán/B megyei II. o.
teke

- DEME ZOLTÁNNÉ, LELKÉSZ -

15:00 Kunsziget - Dunakiliti labdarúgás u16

beszélt a szolgaság igájáról és az abból való
szabadulásról. Harmadik este Oravecz András
Mi, emberek szeretet-koldusok vagyunk öttevényi mérnök-tanár tett bizonyságot az őt
kisgyermekkorunktól fogva. De mit ér a már gyermekkorában megszólító Jézusról, aki
gazdagság, a szépség, az élet, ha nincs benne kereszthalála által bűnei bocsánatának örömét
szeretet? Sokat csalódunk életünk folyamán, jelenti számára. Negyedik este egy győri
és sokat szenvedünk a szeretethiánytól. katolikus mesterember beszélt az őt hosszú
Azonban van valaki, aki feltétel nélkül és ideje formáló Jézus Krisztusról. Őt végül 61
személyválogatás nélkül mindenkit szeret: évesen győzte meg a Szentlélek Úristen bűnei
ő Isten. De sokan úgy érzik, hogy Isten sem mélységes megvallása után a bűnbocsánat
szereti őket, mert annyi baj és nehézség bizonyosságáról. Ugyancsak ezen az estén
terheli életüket. Isten azonban sokszor épp a szólt közöttünk a hozzánk beszélő Istenről
nehézségekkel rázza fel lelkünket, és ébreszt egy tanárnő, akitől értékes igehirdetéseket
rá bűnös mivoltunkra. A születésünktől fogva tartalmazó CD-ket kaptunk ajándékba.
A hét zenei anyagát Oravecz András,
örökölt és ehhez hozzátett bűneink miatt
szenved az embervilág,
az öttevényi evanAz Evangélizációs Szolgálat lelkés emiatt Isten előtt is szeinek kunszigeti címe: Vörösmarty gélikus kántor állíelveszettek vagyunk.
totta
össze,
aki
u. 1. Tel: 06-20/824-66-81 és 06De: „Úgy szerette Isten a
hangszeres
kísérettel
20/770-02-02
világot, hogy egyszülött
is szolgált. Esténként
fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, az igehirdetés szolgálatát a felekezetközi
hanem örök élete legyen.” (János ev. 3,16.) Jézus Evangélizációs Szolgálat lelkészei, a Deme
helyettünk vállalta a bűnök miatti büntetést házaspár látta el. Jó volt erősödni keresztény
kereszthalálával. Magára vállalta minden hitünkben. Köszönjük!
ember büntetését: „Ime az Isten Báránya, aki
Az Öttevényi Evangélikus
elveszi a világ bűneit.” (János ev. 1,29.) Aki a
Egyházközség
istentiszteleti rendje:
Bárány áldozatát elfogadja, és az Ő útján jár,
Április
6-án,
(magypénteken)
17 órakor,
annak teljes öröme, szabadsága és örök élete
húsvét
első
napján
10:45-kor,
április
22lesz.
én
és
29-én
10:45-kor,
(minden
hónap
2.,
Március utolsó hetében erről szóltak az
4.és
5.
vasárnapján),
május
13-án,
10
órai
egybegyűltekhez katolikus és evangélikus
testvérek, akik a kunszigeti kultúrházban kezdettel Ittzés István lelkész igehirdetésével
estéről estére összegyűlhettünk a falu egész napos, vendéglátással egybekötött
vezetői jóvoltából. Első este Takács Eszter együttlétre hív bennünket és minden kedves
öttevényi evangélikus lelkésznő köszöntötte érdeklődő kunszigetit is az Öttevényi
a kunszigetieket, majd egy győri épület- Evangélikus Egyházközség. A vendéglátásra
gépészmérnöknő tett bizonyságot az őt való előkészület miatt kérik személyesen
megkereső Jézus szeretetéről. Második vagy az egyház telefonjain való jelentkezést:
este a lébényi ev. lelkész, Koháry Ferenc 96/447-390 és 06-20/824-80-91.

április 20., péntek
április 21., szombat
április 22., vasárnap
11:00 Elsőáldozás
17:00 Kunsziget - Újrónafő labdarúgás megyei
III.

április 23., hétfő
15:00 Vidám Béla-nap a nyugdíjas klubban

április 24., kedd
14:00 Vers- és prózamondó verseny a kultúrházban

április 27., péntek
16:00 Kunsziget/B - Répcementei megyei II. o.
teke
18:00 Horváth Gábor hadtörténész-technikus
előadása, Hollywood és a valóság - avagy a filmipar és a történelem címmel

április 28., szombat
15:00 Jánossomorja - Kunsziget NB III. teke

április 29., vasárnap
17:00 Mosonudvar - Kunsziget labdarúgás megyei III.

április 30., hétfő
Majális, családi nap

május 5., szombat
15:00 Kunsziget - MTE 1904 labdarúgás u16

május 6., vasárnap
17:00 Kunsziget - Darnózseli labdarúgás megyei
III.

május 7., hétfő
13:30 Japán szellemi és lelki értékei
15:00 Anyák napi köszöntő az iskolában

május 12., szombat
8:00 Ászár-Kisbér-Révkomárom nyk kirándulás
10:00 Mosonszentmiklós - Kunsziget labdarúgás
u16

május 13., vasárnap
17:00 Dunaszentpál - Kunsziget labdarúgás megyei III.
15:00 Kunsziget - Öttevény labdarúgás u16
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Előadás Szent Antalról
>>FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Az előadás a legismertebb, legnépszerűbb
szent: Szent Antal származását, életét, tevékenységét, csodatételeit, védőszentként való
szerepét, magyarországi - ezen belül GyőrMoson-Sopron megyei emlékeit - templomok, kápolnák, út menti szobrok, képek formájában - magyarázta, tartalmazta.
A kunszigeti Szent Antal kápolna építésének előzményeit, történetét, a járványok
okozta emberi áldozatokat és állatpusztulásokat - adatok, tények és feltételezések tükrében
- mutatta be. A régi kápolna építése előtt már
beállós kápolna szolgált engesztelésként.
Szent Antal nyolcadjának előkészületeit,
a kápolna külső-belső díszítését, a búcsút és
a körmenetet, a szentmisét, az esti ájtatosságokat és az előimádkozókat a múlt és a jelen
tükrében mutatta be. Kitért a meghívott vendégpapok közül a kunszigeti származásúakra
is - így Csapó Gábor karmelita szerzetes és
dr. Schuszter Emil galamboki plébános részvételére. Az ünnep családokat összetartó és a
szegényeket megvendégelő, segítő jellegéről
külön megemlékezett.
Az értékes előadást gazdag illusztrációval
mutatta be Balázs Lívia: térképek, könyvek,
műtárgyak, és az események készült képek
által.
2012. június 29-én Szent Antal ünnepek
Kunszigeten - felvételeken címmel tartja második előadását Balázs Lívia, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
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Gondozási díj nélkül
- LENDVAI IVÁNNÉ A Manóvár Családi Napköziben nem kell
gondozási díjat fizetni - döntött a kunszigeti
képviselő-testület 2012. március 29-i ülésén.
Mint Önök előtt is ismert, tavaly fogadták
el az egyes szociális tárgyú törvények
módosításáról
szóló
törvényt,
mely
lehetőséget ad a bölcsödét, családi napközit
fenntartó önkormányzatok számára, hogy

a térítési díjon felül napi gondozási díjat is
kérjenek. A napi gondozási díj mértéke 959
Ft/nap lehetne.
Falunkban a családi napközit ugyan a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás működteti,
de a normatíván felüli működési költséget
önkormányzatunk fizeti. A kéviselő-testület
a kisgyermekes családokat úgy is segíti, hogy
átvállalja a gondozási díj kifizetését a 2012. évi
költségvetés terhére.

1% Kunszigetért
Kérjük,
segítsék
a
Kunszigeten
működő,kunszigetiekért tevékenykedő civil
szervezetek munkáját azzal, hogy 2011. évi
keresetük után fizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át helyi civil szervezetnek ajánlják fel!

„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány adószám: 18535174-1-08;
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete - adószám: 18986044-1-08;
Kunsziget Község Polgárőrsége - adószám: 18536508-1-08;
Kunsziget Sportegyesület - adószám:
19881409-1-08;
Kunszigeti Sporthorgász Egyesület adószám: 19906007-1-08;
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület - adószám: 18533268-1-08;
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány adószám: 18536357-1-08;
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület - adószám: 189832921-08;
Kunszigeti Teke Egyesület - adószám:
18971703-1-08.

Március 22-én Kunsziget Község Polgárőrsége előadásra hívta a környező települések idős lakosságát, hogy
megismertesse velük a polgárőrség munkáját és hasznos tanácsokkal lássa el őket a közbiztonságot illetően.
Abda, Öttevény, Mecsér és Kunsziget településekről összesen 75 fő vett részt az estébe nyúló rendezvényen.
Krug Gusztáv és Tokonitz Árpád, az Országos Polgárőr Szövetség vezetőségi tagjai, Gangl András, a GyőrMoson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és Csaplár Zoltán, a megyei szövetség tagja is tartott
rövid tájékoztató előadást. Ezek után kulturális program is színesítette a eseményt: a Győri Dalkör tagjai,
Krasznai Tamás és barátai teremtettek jó hangulatot. A rendezvény Kunsziget Község Önkormányzata és az
Országos Polgárőr Szövetség Támogatásából valósult meg. Fotó: Tilai Zoltán.
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Nyugdíjasok vetélkedője Győrújbaráton Kis Jánosról

- SZALAI BÉLÁNÉ A Baráti Nyugdíjas Klub különleges alkalmat teremtett az Nyugdíjasklubok és Idősek
„Életet az éveknek” Országos Szövetsége GyőrMoson-Sopron megyei klubjai számára.
Nem szokványos dolog korunkban szellemi vetélkedő szervezése az idősödőknek - különösen ha olyan személyről van szó, aki ma
már sajnos kevéssé ismert. A magyar irodalom jeles egyéniségéről, a reformkor nagyjainak, a magyar nyelv megújítóinak, költőinek
kortársáról, barátjáról, Kis Jánosról emlékeztünk meg február 23-án. A vetélkedő írásos
anyagát és a játék levezetését Baksa Péter
nyugdíjas középiskolai tanár állította össze.

A nagy hazafi, költő, műfordító, nyelvújító,
filozófus, evangélikus papként Győrújbaráton
szolgált három évig: 1796-tól 1799-ig.
Baráti szálak fűzték Kazinczy Ferenchez,
Révai Miklóshoz, Berzsenyi Dánielhez - utóbbit tehetsége révén ő fedezett fel a magyar
irodalom számára. A vetélkedő kérdéscsoportjaiban írásos és szóbeli formában számot
adhattak az újonnan szerezett ismereteikről a
nyugdíjasok - életrajzi elemek, versrészletek
felismerése formájában. Kis János és Kazinczy
Ferenc levelezése és versei szolgáltak alapként
ehhez. Bár a vetélkedő anyagának megismeréséhez másfél hónap állt rendelkezésre, és
közös felkészülések is történtek, mégsem volt
könnyű feladat visszahelyezkedni a kor nyel-

vezetébe, a klasszikus versek világába. A verseny kezdésének szép pillanatai voltak, amikor
a Baráti Dalkör Kis János két énekét adta elő,
és Kovács Mihály, aki a költő Horátziushoz
című költeményét szavalata.
Tizenegy klub négyfős csapatai nagy izgalommal élték át a vetélkedőt - amely fordulatos és érdekes volt számunkra. Az eseményt
megtisztelte Szemere János, a Dunántúli
Evangélikus Egyházkerület püspöke is.
Kunsziget csapata negyedik helyezést ért
el a vetélkedőn. Valamennyi résztvevő klub
emléklapot és ajándékot kapott a győrújbaráti
önkormányzattól, és emellett ebédre is megvendégelték őket. A rendezvény zárásaként
megtekintettük a régi evangélikus templomot,
ahol Kis János szolgált egykoron. Emléktáblájánál koszorút helyezett el a győrújbaráti klub
vezetője. A kitűnően szervezett vetélkedőért
hálás köszönet illeti Bödecs Károlyné Marikát, a Baráti Nyugdíjas Klub klubvezetőjét,
Baksa Pétert és Baksa Péternét a vetélkedőre
való felkészítésért és annak levezetéséért, valamint Juhászné Árpás Irma polgármestert, és
a győrújbaráti önkormányzatot a segítségért,
a támogatásért.
Valamennyien úgy éreztük, és ennek hangot is adtunk: érdemes idős korban is tanulni,
ismereteket gyűjteni, mert még képesek vagyunk erre, valamint tartalmat adott időnknek, ha olyan személy iránt tehettünk tiszteletet, mint Kis János, aki 200 évvel ezelőtt
a Dunántúl evangélikus egyházkerületének
szuperintendánsa: püspöke volt.

Végéhez közeledik az amatőr tekebajnokság

- MÉSZÁROS CSILLA Több hónapi versengés után április végén lezárul a Sziget Kupa amatőr tekebajnokság hetedik sorozata. Sportszerű versenyzés, jó mérkőzések és jó hangulat jellemezte az idei évben
is a versenyt. Április 28-án lesz az ünnepélyes
eredményhirdetés, bállal egybekötve.

A Bulls és a Tóth Trans csapata jelenleg még
veretlen de egymással még nem játszottak,
így az aranyérem nagy valószínűséggel ezen a
meccsen fog eldőlni.
A fiatalokból álló TKTK az elmúlt évhez
képest nagyon sokat fejlődött, a tavalyi egyetlen
győzelmüket idén már ötre gyarapították, több
nehéz mérkőzést is sikerült megnyerniük.
Az utolsó hely elkerüléséért is nagy a
küzdelem, amely szintén az utolsó meccsen
fog eldőlni a két újónc csapat, a Paraszgatya
és Suttyók között.
A dobogó harmadik fokáért a Tökös Tekések
és az Öreggolyók vívnak csatát, esetükben
is az egymás elleni mérkőzés dönthet. Az
egyetlen női csapat, a Házisárkányok idén is
jól teljesítenek: nyolc győzelem mellett csupán
háromszor kaptak ki, míg a Lokomotív csapata

leengedett egy kicsit, igaz egy játékosuk
sérült.
Az eredményhirdetés április 28-án 18 órkor
kezdődik a tekézőben, erre és az azt követő
bálra mindenkit szeretettel várunk.

Áramszünet

Szalai Máté (Suttyók) dobás közben

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt. tájékoztatása szerint községünkben a
szükséges korszerűsítési, illetve karbantartási munkák miatt áramszünet lesz.
2012. április 24-én 07 óra 30 perctől - 14
óra 30 percig, a Rákóczi utcában végig, és
a Fő utca páros oldal 32 számnál magasabb
házszámok, páratlan oldal 49 számnál magasabb házszámoknál.
Április 24-én 10 óra 30 perctől - 16 óra 30
percig a Kertes utcában, és a Fő utca páros
oldal 24 és 30 házszámok között, páratlan
oldal 23 és 47 házszámok között.
Április 25-én 10 óra 30 perctől - 16 óra
30 percig az Ady utcában végig, és az Ifjúság
utca páros oldal 46 számnál magasabb házszámoknál áramszünet lesz.
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21 elsős iratkozott be az iskolába
- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Márciusben megtörténtek iskolánkba
(Kunszigeti Két Tannyelvű Általános
Iskola) a beiratkozások. 21 általános
iskolás korú kisgyermek szülei döntöttek
úgy, hogy intézményünket választják
csemetéjük számára. 11 végzőstől búcsúzunk
júniusban, és 15 kunszigeti, 5 öttevényi és 1
mosonszentmiklósi elsőst köszönthetünk
szeptemberben.
Két, jelenleg más település iskolájába
járó
felső
tagozatos
tanuló
szülei

jelezték szándékukat, hogy a következő
tanévtől gyermekeik nálunk folytatják
tanulmányaikat.
Örömteli számunkra, hogy iskolánk tanuló
létszáma növekedett, pozitív irányba mozdult
el. Továbbra is folyamatosan várjuk azon
tanulók jelentkezését – minden évfolyamra
–, akik tanulmányaikat a Kunszigeti Két
Tannyelvű Általános Iskolában szeretnék
folytatni, ahol a nyolcadik osztály végére
elérhetik a középfokú nyelvvizsga szintjének
megfelelő tudást angolból.

Iskolai hírek röviden
Angol mondókaversenyt rendez a
Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola
első és második évfolyamos általános iskolás
tanulók számára május 9-én. Erre a versenyre
a jelentkezőknek egy kötelező és egy szabadon
választott verset kell megtanulniuk felkészítő
tanáraik segítségével. A verseny során a zsűri
értékeli az előadásmódot és a kiejtést is.
Tavaszköszöntő térségi versmondó versenyt
rendez a Kunszigeti Két Tannyelvű Általános
Iskola április 24-én 14 órától a Kunszigeti
Kultúrházban.

Így telt a március a Tündérvár Óvodában
- FARKAS FERENCNÉ Megtörténtek a beiratkozások az óvodába,
20 kisgyermek felvételét kérték szüleik. A harmadik életévük betöltését követően járhatnak
óvodánkba a gyermekek.
Az óvodai létszámok az alábbiak szerint
alakulnak a 2012/2013-as tanévben: 13 fő
nagycsoportos (tanköteles korú), 16 fő középsős, 33 fő kiscsoportos.
A tavasz beköszöntével sokat tartózkodunk
a szabadban a gyermekekkel, figyeljük a természet ébredését. Egy kedves színfoltja volt
mindennapjainknak, amikor a fiúk (óvónénik
segítségével) saját maguk által készített ajándékkal köszöntötték a lányokat a nemzetközi
nőnapon.
A tavasz egyik legszebb ünnepe, március
15-e tiszteletére óvodánkat ünnepi díszbe öltöztettük .A gyermekek lelkesen festették, ragasztották a magyar zászlókat, virágokat. Hagyományosan az idei évben is a nagy-középső
csoportosok készültek ünnepi műsorral. Március 14-én ünneplőbe öltözött, nemzeti színű

„Ott vagyok honn” eredmények
- BÁBICS NORBERT -

A március 15-i ünnepélyen adták át az
önkormányzat által a fenti címmel kiírt
irodalmi és képzőművészeti pályázat díjait, és
értékelték azokat.
Az iskola több mint ötven diákja készített
a hazaszeret témájában rajzot, festmény,
amelyeket a kultúrházban rendezett kiállításon
bárki megtekinthetett az ünnepély előtt és
után.
Eredmények: Irodalmi pályázat: 1. Szalai
Béláné, 2. Mezei Lászlóné, 3. Kovács Lajosné.
Képzőművészeti pályázat, alsó tagozat: 1.
Tolnai Fabiána, 2. Schreiner Milán, 3. Balogh
Máté. Felső tagozat: 1. Pap Klaudia, 2. Jagadics
Adrián, 3. Nagy Bálint.

kokárdát büszkén viselő óvodások léptek óvodánkba. A délelőtt folyamán a nagy-középső
csoportos gyermekek ünnepi műsort mutattak be a legkisebbek számára. A verses, dalos
összeállítás életkorukhoz mérten megértették,
hogy ez a nap a hazaszeretet, és a hősök előtti
tisztelgés napja. Köszönöm Andi néni és Eri-

ka néni felkészítő munkáját, a gyermekek valóban szépen és magas színvonalon mutatták
be műsorukat.
A napokban várjuk a húsvéti nyulat óvodánkban. Versekkel, dalokkal várjuk a tavaszi
ünnepet, a fiúk pedig locsolóverset is tanulnak.

Az országos versenyen is részt vehetett
iskolánk egyik tanulója

- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Sikeres felkészülés után remek eredményeket értek el a Kunszgieti Két Tannyelvű Általános iskola tanulói, akik nemrégiben ismerkedtek csak meg a tekével. Saru Richárd az
országos versenyen is részt vehetett.

Február 17-én rendezték meg a diákolimpia
területi teke versenyét. Intézményünket
négy tanuló képviselte a Fejér megyei
Csóron és Székesfehérváron rendezett
megmérettetésen.
A lányok reggel a csóri pályán, a fiúk pedig
13 órától Székesfehérváron mutathatták meg
tudásukat.
A kihirdetett eredmény alapján Saru
Richárd 3., Hécz Tamara 4., Csányi Dominik

5., míg Tilai Rebeka a 6. helyen végzett a
területi versenyen.
Mivel Ricsi dobogós helyen végzett, így
továbbjutott az országos döntőbe. Március
22-én Budapesten egy nagyon szép, 6 sávos
pályán dobhatott. A kétnapos torna végén
összesített pontok alapján Saru Richárd az
országos 7. helyet szerezte meg. Gratulálunk a
szép eredményhez, és köszönjük diákjainknak
a tisztes helytállást, a szép eredményeket.
Ezúton szeretném megköszönni Lendvai
Ivánné polgármester asszony támogatását,
Lukács Józsefnek, hogy a felkészüléskor
biztosította a pályát, valamint Kunszigeti Teke
Egyesületnek, hogy a mérkőzéseken egységes,
kunszigeti tekeklubos pólót viselhettek
versenyzőink. Köszönjük!
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Újdonság:

Bözsi Boltja
áprilisi akciója
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.45; 5.50; 6.42; 7.07;
8.02; 9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32;
16.37; 18.51; 20.51.
- szombaton 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51;
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47
- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41;
17.51; 20.47
Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig 5.20; 6.05; 6.35; 7.20;
8.30; 11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05;
17.20; 18.40; 20.15; 22.45
- szombaton 6.35; 8.30; 11.40; 13.25;
14.55; 16.40; 18.40; 20.15; 22.45
- vasárnap 6.35; 9.05; 11.20; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 495-029
Rendelési idő:
hétfőn és szerdán: 8:00-11:00, 14:0016:00
kedden és csütörtökön: 8:30-11:00
pénteken: 10:00-13:00
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
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.

Szűrővizsgálat: életet menthet!
- DR. MÁTÉ CSONGOR „Amikor a betegség környékez, igen nagy
erővel és akarattal egy ideig még úr maradhatsz
a nyavalya fölött. Az elején. Mikor még csak
lopakodik körülötted a végzet. Méregeti erőidet,
mint küzdő az ellenfelet. Ha ilyenkor nagyon
odafigyelsz, nagyon erős vagy, igaz rendet
tartsz lelkedben, dolgaidban – az egészség:
igazság –, talán te maradsz a párharckezdeti
idejében az erősebb. Egészségesnek maradni
annyi, mint tisztességesnek és igazságosnak
maradni.” (Márai Sándor)
Az egészségmegőrzés fogalma nem egyenlő
a betegségek kezelésével. Testünk folyamatos
figyelése, működésének megfelelő ellenőrzése
azért fontos, hogy az orvosi vizsgálatok célja
ne az egészségünk visszaszerzése legyen,
hanem az optimális működés megtartása.
Ehhez pedig kötelező és ajánlott vizsgálatok
állnak rendelkezésünkre.

A kötelező vizsgálatok több félék lehetnek.
Az úgynevezett szervezett népegészségügyi
szűrővizsgálatok körébe jelenleg négy
szűrővizsgálat tartozik. Ezekre behívót kell
kapnia mindenkinek. Az emlőszűrés 45-65 év
közötti nők számára kétévenként végezhető
lágyrész-röntgenvizsgálattal (mammográfia).
A méhnyakszűrés érdekében a 25-65 év
közötti nők 3 évenként kapnak behívót
sejtvizsgálatra (citológia); a nőgyógyászok a
negatív lelet birtokában is az évenkénti szűrést
ajánlják. A vastag- és végbélszűrés - kísérleti
programként -, 50-70 év közötti férfiak és
nők számára kétévenkénti székletvizsgálattal
történik. A tüdőszűrés évente kötelező, erről
rendszeresen értesítést küldenek. Akihez
valamilyen oknál fogva nem érkezik meg a
tájékoztató, az önként is felkeresheti az illetékes
tüdőgondozót, de a szűrés elmulasztása nem
jár semmilyen szankcióval.
Ha bármelyik érintett korcsoportba tartozik,
behívó nélkül is részt vehet a szűréseken.

Ajánlott vizsgálatok ötvenen túl
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként
nyári időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, vasárnap 11 órakor.
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
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Érelmeszesedés: ha a kockázati tényezők
jelen vannak az életében, akkor érdemes
már 40 éves kortól, egyébként 65 év fölött
kétévente szükséges elmenni. A háziorvos
állapítja meg a kockázati besorolást testsúly,
korábbi betegségek, családban erőfordult
betegségek és egyéb általa végzett felmérés
ismeretében.
Az érzékszervek vizsgálata: 65 éves kor
fölött évente - szemészeti szűrés. Különösen
akkor fontos, ha autót vezet.
Koleszterinmérés: 40 év fölött már figyelni
kell rá, ötvenen túl pedig elengedhetetlenül
szükséges – ha túlsúlya van, dohányzik
vagy mozgásszegény életet él, különösen. A
háziorvosnál jelentkezhet szűrésre.
Prosztata: a férfiakat fenyegető betegség,
a prosztatarák, már 40 év fölött szűrhető. A
legveszélyeztetettebb korosztály a 60-70 éves
férfiaké. Ebben az életkorban 40 százalékuk

szenved prosztatarákban. Ha elmúlt már 65
éves, érdemes évente időpontot kérnie az
urológiára.
Csontritkulás: a sokat emlegetett
néma kór alapszűrését ajánlott legalább
ötévente elvégeztetni. Mivel elsősorban a
nők veszélyeztetettek - és főleg a változó
korban -, beutalót a nőgyógyásztól kell
kérni. A férfiaknak a háziorvostól kérhetik a
szűréshez a beutalót.
Cukorbetegség: pár csepp vérből
kimutatható a magas vércukorszint,
kétévente fontos elvégeztetni.
Anyajegyek, bőrelváltozások: ha 30-nál
több anyajegy van a testen, netán ezek száma
még nő is, évente menjen el bőrgyógyászhoz,
és nézesse át valamennyit.
Fogászati és szájüregi szűrés: ajánlott
minden felnőttnek beutaló nélkül, a fogászati
szakrendelőben.
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Foci: Nem lehet már többször botlani
- BÁBICS NORBERT Három győzelmünk után az Ásványráró úgy
vert meg minket, hogy az ellenfél kapujáig is
alig jutottunk el. Az MTE 1904 II. döntetlent
játszott, így csak 1 ponttal nőtt az előnyük.
A 15. fordulóban Halásziból is elhoztuk a
három pontot.
Halászi - Kunsziget 0-2 (0-0). Gsz.: Takács
R., Volner G.
Hazai pályán az utolsó előtti helyen álló
Mosonszentmiklós II. csapata ellen is nyerni
tudtunk, ám a mutatott játékkal nem lehetünk
elégedettek. 5 percnyi jó játékunknak
köszönhetjük a győzelmet.
Kunsziget - Mosonszentmiklós II. 3-0
(3-0). Gsz.: Eperjesi D., Tilai Á., Fekete M.
Az Ásványráró az őszi 4-4-es döntetlen
után ismét borsot tört az orrunk alá: gyengén
játszottunk, kapura alig voltunk veszélyesek,
így 2-0-ra kikaptunk.
Ásványráró - Kunsziget 2-0 (1-0)
Továbbra is 2. helyen állunk 39 ponttal, az
MTE 1904 II. 40 ponttal az első.

Fehérben
Molnár Zoltán és Szabó Máté
a Mosonszentmiklós II. elleni
meccsen. Fotó: Bábics N.

Tartalék csapatunk számára minden jel
szerint elúszott a bajnoki arany reménye:
Károlyháza után Halászi ellen is csak
döntetlenre futotta (1-1, gólszerzőnk: Roll
M.), Ásványrárón pedig 2-0-ra kikaptunk. A
tabellát Károlyháza vezeti, előnyük 4 pont.

A serdülők Lébénytől és a Rajkától is
kikaptak. A Kimle viszont a 70. percig nem
lehetett biztos a győzelemben, több kapufát
is lőttünk: végül mégis a kimleiek nyertek
7-1-re. Csapatunk továbbra is a 13. helyen áll.
Gólszerzőink: Mészáros Á. és Nagy L.

Győzelem a listavezető Mosonszentmiklós ellen
Kunsziget– Dunántúli Postás SE 2-6/22552380
Kunsziget: Szalai B. 365, Németh I. 414,
Farkas A. 378, Fincicki Z. 353, Gacs G. 373,
Strobl G. 372 fa.
Ifjúsági: Kunsziget– Dunántúli Postás SE
0-3/363-424, Venesz Norbert 363

- FARKAS ATTILA Az addig a tabella első helyén álló miklósiak
otthonában tudott csak nyerni az NB III-ban
játszó tekecsapatunk. Ajka ellen 2 fán múlt
csak a siker, A Halászitól viszont csúnyán kikaptunk.

NB III. osztály
Kunsziget– Ajka Kristály „B” 2-6/23792381
Kunsziget: Farkas A. 421, Fincicki Z. 388,
Németh I. 418, Gutléber Z. 383, Gacs G. 389,
Strobl G. 380 fa. Ezen a mérkőzésen a hazai
csapat végig vezetett, és a szerencse sem
pártolt el mellőlük, így két fával kikapott a
csapatunk.
Ifjúsági: Kunsziget– Ajka Kristály „B”03/297-365, Venesz N. 297.

Mosonszentmiklós - Kunsziget 3-5/22522286
Kunsziget: Németh I. 375, Fincicki Z.
374, Gutléber Z. 376, Szalai B. 375, Strobl G.
410, Gacs G. 376 fa. Idegen pályán, idegen
várban sikerült bravúros játékkal legyőzni
az élen szereplő Mosonszentmiklós csapatát.
Megmutatta a csapat az igazi arcát! Hajrá!
Ifjúsági: Mosonszentmiklós - Kunsziget –
3:0/335-330, Venesz N. 330.
Halászi – Kunsziget 6-2/2450-2325
Kunsziget: Farkas A. 378, Fincicki Z. 410,
Németh I. 395, Szalai B. 421, Strobl G. 347,
Gacs G. 374 fa. Beleesett a csapat abba a
hibába, hogy elbíztuk magunkat, a múlt heti
győzelem után. Szép fát dobott az ellenfél!
ifjúsági: Halászi – Kunsziget 0:3/341-368,
Venesz N. 368.

Az NB III. állása 15 forduló után
1. Jánossomorja SE 24 pont
2. Mosonszentmiklós 22
3. Dunántúli Postás 21
4. Golden TC 17
5. Ajka Kristály/B 16
6. Csépi SzTSE 15
7. Bősárkány SE 10
8. Kék Golyó SE 10
9. Halászi SE 8
10. Kunsziget SE 6

Megyei II. osztály
Talizmán/B – Kunsziget/B 4:2/15001473. Kunsziget: Lukács J. 345 Farkas T. 345
Stróbl G. 409 Nagy F. 374. Répcementi SE –
Kunsziget/B 5:1/1702-1566. Kunsziget: Nagy
F. 416 Szalai I. 387 Börzsei A. 373 Farkas T.
390. Kunsziget/B – Győrújfalu/B 5:1/14951457. Kunsziget: Lukács J. 377 Venesz N. 348
Strobl G. 384 Nagy F. 386
A tabellát 16 forduló után 32 ponttal a Gy.
Komszol/B vezti, 2. a Lajta-Hanság/B 20, 3. a
Répcementi 19, 4. a Győrújfalu TC/B 10, 5. a
Talizmán TC/B 8. A Kunsziget/B 6 ponttal a
6. helyen áll.
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A kunszigeti óvodások a Léghajó Színház Tücsök és hangya című előadását nézték meg a kultúrházban. Fotók: Tilai Zoltán.

A közelmúltban a Szentföldre utazott a kunszigeti Wellner Vera. Az utazásról, élményeiről fényképes útibeszámolót tartott a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző
és Kulturális Egyesület szervezésében március 31-én. Fotók: Bábics N.
KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
www.facebook.com/kunsziget
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
Készült a BHM Marketing Kft. nyomdájában
450 példányban.

A márciusi nemzetközi nőnap alkalmából az óvodában
a kisfiúk maguk készítette ajándékokkal köszöntötték a
fel kislányokat. Fotó: Farkas Ferencné

