
Húsvét hajnalán a buzgó asszonyok Krisztus szabadultunk, valóban felszabadultunk!" Az 
sírjához sietnek, hogy megkenjék a szent holtes- első századok keresztényeinek lelkén is ez a 
tet. A sír azonban üres volt, angyal ült a sírkö- lángoló boldogság ömlött el húsvét ünnepén, 
vön, és így szól az asszonyokhoz: ,,A megfeszí- mikor így üdvözölték egymást: ,,Krisztus feltá
tett Jézust keresitek? Feltámadott, nincs itt. ÍmeÍ madott!" S a felelet ez volt rá: ,,Valóban feltá-
a hely, ahová tették őt." madott!" 

A temetőkben sok sír, öreg Igen, él bennünk is a harma-
sírkövek, feliratok. Itt nyug- dik évezred elején a nagy 
szik ez, meg ez ... Kiváló tu- öröm, amelynek lüktető ereje 
dós, magas kitüntetések vise- előtör Krisztus üres sírjából. 
lője stb. A halál után az élő Szent Pál apostol e szavakkal 
rokonok szokták kegyeletes fejezi ki: ,,Az Isten pedig, ki az 
szavakkal, sírfeliratokkal ma- Urat feltámasztotta, minket is 
gasztalni az örök nyugovóra föltámaszt az ő ereje által." Ez 
tért vándort. � hát a nagy vigasztaló gondo-

És ezzel szemben húsvét "-....., lat és boldogság: ha Krisztus 
hajnalán ott állunk Jézus sír- feltámadott, egykor mi is fel-
jánál, Jézusénál, aki életében támadunk! 
szegény volt; Jézusénál, aki-• Mióta az Úr sírban feküdt, 
nek minden hatalma ezzel a minden sír szent I}ekünk. Mi-
sírral kezdődött. Harmad I óta Krisztus feltámadt, azóta 
napján dicsőséggel feltá-

� 
minden halottunk várja a hús-

madt, hogy a halál karjaiból vétot, a föltámadást. Krisztus 
kiszabadulva örök életet te- előtt is meghaltak az emberek, 
remtsen magának és mind- · utána is. Krisztus után ezt ír-
az�knak, akik hisznek benne! fi hatjuk sírjaikra: Itt nyugszik - a feltámadás re-

Es azóta a húsvét a feltámadott Krisztus ün-
1 

ményében. 
nepe, a kereszténység legnagyobb ünnepe. A I Isten, az élet Istene már az anyagi világra, a 
kicsorduló örömnek, a túláradó boldogságnak 

I 

természetre rányomta diadala jegyeit. Az éjsza
ünnepe. kára hajnal pirkad, tél után tavasz fakad, a ve-

Amikor Bécs 1683-ban 'felszabadult a nyo- • tett magból új termés támad. Hát csak az em
masztó török veszedelem alól, ismeretlen embe-f ber múlnék el nyomtalanul, amelybe pedig a 
rek egymás nyakába borultak örömükben és 

I 
Teremtő belesűrítette a nagyvilág minden érté

folyton folyvást győzelemről beszéltek: :�:1- L�ét? __ ó igen: lesz föltámadás! Lesz, ��: a fö��
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madással válil a teljessé a megváltás munkája. ; nak benne az oszlopok, az erkölcs, a szeretet, a 
Akkor jön el az a nap, melyről a Szentírás be- szociális és gazdasági igazságosság oszlopai, 
szél: ,,És az Isten majd letöröl szemünkből akkor összeomlik a ház is. Halljuk meg tehát a 
minden könnyet és halál nem leszen többé, húsvéti harangok szavának figyelmeztetését, 
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom." Ó , amely magunkba térésre, elmélyedésre int 
igen: lesz föltámadás. 1 egyént és társadalmat egyaránt. Ha egy nem-

A húsvéti misztériumból még egz másik ta- 1 zetnek polgárai hisznek a húsvéti tito�ban, a
nulság is fakad: biztató erő a társaaalom és a túlvilági életben és az örök élet reánk váró való
népek sorsát illetőleg. Húsvét ünnepét, Jézus ságában, akkor ezek a polgárok becsületesek 
feltámadását tavasz idején ünnepeljük. Ilyen- , lesznek, munkakedvelők, embertársaikat meg
kor a nagy természet megujhodik, a fák zöld , becsülök, áldozatkészek - azaz valódi támaszai 
leveleket hajtanak, a gyümölcsösök virágoz- a nemzetnek és előmozdítói a jövő föltámadásá
nak. A természet évenkénti megújulása, feltá-

1 
nak. Legyünk mindnyájan ilyenek! 

madása felveti bennünk a kérdést: vajon a né- Szeretettel 2003. év húsvétjára: 
pek számára is van-e megújulás, feltámadás? ÉRSEK SÁNDOR 

Ha egy nép hűtlenné válik azokhoz az ese- TB.KANONOK, PLÉBÁNOS. 
rnényekhez vagy törvényekhez, amelyek őt 
egykor naggyá tették, akkor pusztulásnak in- A hagyományokhoz híven a Krisztus-keresés húsvét

dul és nem vár reá feltámadás. Ha meginog- vasárnapján, hajnali 4.30-kor lesz. (Szerk.)
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,,Édesanyám!" - a legszebb szó a vilá
gon. Ezt a szót kellő áhítattal, tisztelet
tel, le nem írható szeretettel ejtem ki. 
Őket ünnepeljük: az Édesanyákat, 

Anyukákat, Mamákat, Dédnagymamákat. 
Ünnepelünk akkor, amikor a fák virágba bo

rulnak, a virágok egyszerűségükkel bújnak ki a 
földből. Egy tavaszi napon, a semmiből előterem
nek, csodálatosan szépek. Magunk sem értjük, 
hol voltak eddig. 

Mint az Édesanyák! 
Mindig akkor szólalnak meg, amikor kell. Ma 

már kevesebbet beszélnek, de a kimondott mon
datoknak súlya van - igen, mert Ők mondták, az 
Édesanyák. 

Ősz hajú asszonyként, aki gondolatainkat lesi 
mindig, fiatalként, középkorúként is Ők a leg
szebbek. Hozzájuk szólunk-szólnánk Anyák nap
ján, május első vasárnapján. Készülünk köszönté
sükre, s mint a kisgyermek, csak keveset tudunk 

11 ! .i / / .i / / mondani. 
fia közel) ha me66zeJ ahol c6ak járok) De Ők értik ezt, a ki nem mondott szót is. Ne-

.i / / .i / j .i .i / kik az általunk vitt virág a legszebb. 
vilá9ok ué9ibűl hozzá találok. Köszönjük, Édesanyák! 

JJÓ ,eUen, uad �nok, zen9 a uihar, 

en 9ondod, fwt uanok 
I 

Mm ér-e taj. 

I 

Áruán, ha kint ilk ti közepén, 

tenéked hiáhok) üzenek én. 

LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 

Mem látom, !wl uanok, merre az út, 

akinek !wll rano9, mind hazajut. 

I 

(JreJztőn, a&a&m, ringattatóm, 

tíínt JalJ hal4alom, moJ/ lennék jó, 

YÍJ91erek, nan nereh ott lnek nálad, 

ha bú ér) ha iiröm) hazavárnak. 
---------- -· �·------... _ _ .. , __ - -- _ _....,._.. 
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A 2003. április 12-én, 1 Tisztelt Olvasóközönség! 

Mag
{s

a

;i�%��!%�����
niós I Örömmel tudatom, hogy az ODR (Országos Dokumen-

ügydöntő népszavazás • tum-ellátási Rendszer) segítségével lehetőség nyílik arra,
kunszigeti eredményeiről. hogy a könyvtárunkban meg nem lévő dokumentu1nokhoz

1 (könyvekhez, cikkekhez) is hozzájussanak olvasóink Ez azt
---·-----� jelenti, hogy más könyvtárak állományaiból ki tudjuk köl-

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy a

népszavazáson 931 fő vá
lasztópolgár szerepelt a vá
lasztók névjegyzékén .

csönözni a szükséges könyveket, amit nekünk postai úton
ingyenesen elküldenek.
********************************************************************* 

Kérem a kedves olvasókat, hogy akinél régebben kiköl-
1 csönzött (több hónapja, éve) könyvtári könyv van, azokat

szíveskedjenek visszahozni! 
Ebből a két szavazókör- • Kölcsönzési idő: hétfő 17-18 óráig.

ben szavazóként összesen

megjelent 567 fő, melyből
478 fő szavazott igennel, és
88 fő nemmel, a szavazat
számláló bizottság 1 érvény
telen szavazatot talált.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

' 

********************************************************************* 

Az olvasók nevében itt szeretnék köszönetet mondani
Stoller Istvánnak a községi és iskolai könyvtárnak adomá
nyozott könyvekért.

Állok mindenkor az olvasók rendelkezésére! Jó olvasást
kívánok!

SZŰCSNÉ VENESZ IRÉN
ISKOLAI ÉS KÖZSÉGI KÖNYVI'ÁROS 

A nyugdíjas klu� hírei 
Március 31-én kedves vendégeink voltak sok tanár, tanító szavalt. Falunkat és klubun

Dr. Barsi Ernő, megyénk ma élő talán legna- kat Vargáné Virág Marcella képviselte, aki
gyobb néprajztudósa és kedves felesége Idus Heltai Jenő versének szavalásáért dicséretet
néni, aki a 70-es években hímzést tanított itt kapott.
a szakkörben. A tanár úr tavaszi szokásokról *************************************************** 

tartott - a tőle megszokott módon - érdekes, , , . . , , .. . 
t 1 , l" d' t ·t · k l'nk t 1, - · Apnlis 11-en Abdan Korzetl Versmondo
anu sagos e oa as , ami 1s o a anu 01 1s 

meghallgattak Szalainé Hécz Tünde vezeté- F:szti�ál: tartott_�k, 4 falu :',ersm�ndóina_k
, 1 s , b"l k' , · k k.k h , k reszvetelevel a Kolteszet Nap1 anak tiszteleteseve . z1v o 1van1u ne 1 , ogy meg so -····· k 1 k .. , k re. Takácsné Virág Teri és Vargáné Virágszar J0JJene e ozen . 

1 Marcella képviselte Kunszigetet, s tette ezt
*************************************************** . eredményesen. Köszönet azért, hogy idős ko-

A Pannon Nyugdíjas- Szövetség április 7- ruk ellenére színvonalasan, tanulságosan

én rendezte meg a költészet napja tiszteletére , szerepelnek, viszik falunk jó hírét.
versmondó versenyét. 41 versenyző, köztük STOLLER ISTVÁN

. -

---·--------------..-""-------------------

4 



2003. április Hírek képekben, majális .KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

Majális a sportpályán 

Családi sportnapot ren- gyasztjuk. 
dezünk május 1-jén, csütör- A délutáni programot báb
tökön a kunszigeti sportpá- . színház nyitja, s lesz még fú-

.,_ 1 lyán. vószenekari és majorette-
. Délelőtt lövészettel és íjá- bemutató is. Vegyes foci-

szattal indul a nap, majd a meccs is lesz, aki szeretne 
gyerekek ügyességi verse- részt venni benne, kérjük je
nyeit rendezzük. Görkorcso- lentkezzen Hajczinger Fe

'lya, roller, kerékpár, kosár- rencnél. 
.... �lí• labda, gólyaláb, papucs és Estig családi erőpróba, 11-

,,._ ,,,t���l· összetett ügyességi sorver- es rúgó verseny, gombócevő-
�� .... -...,.....:__,, _,,,., -:::}\:.rt• seny várja őket. és sörivó verseny várja Önö-

·-:� _,,,P·f;'• :�.2·t� Pörköltfőző verseny is ket, valamint az estebéd: a
-:: ih:.,):_:f;�:?tf_':_/itf:fi� lesz, melyre jelentkezőket paprikáskrumpli, majd tábor
�;:,-;,;:{/ti�'.'.�?�(;:;:1\}f:i��1 várunk. Aki részt szeretne · tűz lesz. Este a MÁZLI 

" .--..•,.,_te.,..-,"-�,._. r"w_,i,-:,,;..·:.":, 

i����t� f venni, Hajczinger Ferencnél együttes zenél, nap közben a 

Kunsziget Község Önkormányzata, 
egyesületei, A Győr-Moson-Sopron Me
gyei Közgyűlés, a Kunszigeti Általános 

Iskola, az Ifjúsági és Sport Alapítvány és 
Győr Város Tűzoltósága koszorút helye
zett el halálának hatodik évfordulója lak
almából Tilai Lajos, Kunsziget első sza

badon választott polgármesterének sírjá-

megteheti április 27-ig. A hangosítást Stróbli Norbert 
résztvevők bográcsot és fát, végzi. 
valamint húst és vizet kap- A pontos programot pla-
nak, minden más alapanya- kátokon közöljük. 
got nekik kell hozni. Dél · Jöjjenek el minél többen, 
előtt fél órával indul útjára a töltsük el együtt kellemesen, 
zsűri, hogy értékelje a pör- vidáman május első napját! 
költfőző verseny résztvevő- Mindenkit szeretettel vár a 
it. Értékelés után a verseny- rendezőség. nál március 21-én. 

műveket közösen elfo-

A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány támogatásából 
két speciális légzőkészüléket vásárolt Kunsziget Község ön
kormányzata és a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

mely vészhelyzetekben nagyon jó szolgálatot tehet. 
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Borverseny 

Ugyanúgy, mint az elmúlt évek- Díjátadó: ,,Gratulálunk az elért eredményekhez és megkö-
ben, az idén március 16-án ismét szönjük a termelők bizalmát. Ismert, hogy a faluban ennél sok
megrendezte a Kunszigeti Faluszé- kal több termelőnél lehet találkozni kitűnő minőségű saját ter
pítő Egyesület borversenyét, mely , melésű szőlóöó? készített borral. Már most kérjük a termeló'ket,
immár XII. volt a sorban. hogy tiszteljenek meg bizalmukkal bennünket, hozzák el a bora-

Felhívásukra hét kunszigeti, két ikat, vegyenek részt a szakmai értékelésen. Eredeti elgondolá

öttevényi és egy börcsi termelő je- sunk az volt, hogy kizárólag az itt vagy a szomszéd falukban 

lentkezett, 9 fehér és 9 vörösbort 1 (de ez külön megnevezve) termelt és itt is készült borokat bírál

hoztak a bírálatra. A bíráló bizottság tatunk el. Sajnálatos, de néha előfordul - és ez a bizottság lejá

ezúttal is Győrszemere vezető szak- ratása is -, hogy máshol termelt, vásárolt szőlőből készült bor

embereiből és termelőiből állt. ral, sőt, vásárolt borral szerepelnek egyes lakosok. Kérjük, hogy 

Ők a kezdetektől bírálják borain- a jövóöen kíméljenek meg bennünket ettől és őrizzük meg a 

kat. Mint a bíráló bizottság elmond- . verseny konzolyságát és valódi célját.'

ta értékelésében, majd a beszélgeté- Megköszönjük támogatóinknak a segítséget, hogy a 
sek során: jelentős fejlődés tapasztal- r,észtvevők díjakat kaphattak. Szponzoraink: Győri 
ható a falu szőlőtermelésében és bor- AFÉSZ, Hécz Csemegeház, Jursics Béláné, Jursicsné Var
készítésében. Egyre többen térnek át ga Andrea, Szalai Sándor. 
a nemes szőlőfajták termesztésére, Ugyancsak köszönettel tartozunk azoknak, akik pogá
érezhető a bemutatott borok szak- csát sütöttek és adtak a verseny alkalmából: Szalai 
szerű kezelése is. Egyúttal értékelte Istvá1mé, Erdélyi Jánosné és Takáts Imréné vettek részt a 
a legjobb borokat kiemelten, és az pogácsasütő versenyen.
elmúlt esztendő termelési tapaszta- , Köszönet illeti a szervezők munkáját, akik a verseny
latait is. Tanácsokat adott a leggyen- előkészítésében és lebonyolításában részt vettek, külön is 
gébben szereplő borok hibáira és en- megköszönjük Szalainé Sándorné Szilvinek és Vargáné
nek okára is. Németh Anettnek. 

Az elért eredmények: L
STOLLER lSTV ÁN 

- ---------

Fehérborok: Vörösborok: 

1. Szalai István olaszrizlingje 17,4 ponttal 1. Szalai György otellója 17,7 ponttal
2. Csiszár Imre vegyes fehérbora 16,63 p. 2. Tilai Imre vegyes vörösbora 17,5 p.

, 3. Rába László cabernet-je 16,9 p. 3. Tilai Imre vegyes fehérbora 16,4 p.
4. Rába László vegyes fehérbora 16,33 p.
5. Szalai József zenit bora 15,4 p.

4. ifj. Kuller Imre vegyes vörösbora 16,3 p.
5. Rába László zweigeltje 16,3 p.

6. 

7. 

8. 

9. 

Kovács Lajos vegyes fehérbora 15,1 p. 6. Kovács Lajos vegyes vörösbora 15,3 p.
ifj. Börzsei László vegyes fehérbora 14,5 p. 7. ifj. Molnár Zoltán otellója 15,2 p.
ifj. Kuller Imre vegyes fehérbora 13,84 p. 8. Szalai György vegyes vörösbora 15,1 p. és
ifj. Börzsei László 2001-es vegyes fehérbe- ' ifj. Börzsei László vegyes vörösbora 15,1
ra 13,78 p. l p. 

------ ___ j ___ . __ _ 
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Zará.ndoklat d.r. Batthyány-Strattnianr:1 
László tiszteletére 

Március 21-én hét kunszigeti házaspár in
dult úh1ak autóbusszal Rómába, hogy részt ve
hessen a szegények orvosa, a „Herceg-Doktor" 
boldoggá avatásának szertartásán. 

Emlékezetünkben felidéződött a tíz évvel ez
előtt megtett emlékutunk, amikor Batthyány
Strattmann László életének néhány fontos állo
máshelyét követtük nyomon a bölcsőhelytől a 
sírig. 

Első napunk utazással telt el Ausztria és 
Olaszország szép hegyes vidékén és síkságon 
átvezetve Orvietóig, a szálláshelyünkig. 

Szent Erzsébet 
fejereklyéje 

SZALAI SÁNDOR 

FELVÉTELE 

Másnap Viterbo minorita fe
rences templomában árpádhá
zi Szent Erzsébet fejereklyéje 
előtt tisztelegtünk. Majd séta 
közben ismerkedtünk a han
gulatos, régi város nevezetes
ségeivel. Felfedeztünk egy te
ret, amely a mi 1956-os forra
dalmunk nevét viseli. 
Délután Rómába érve igyekez
tünk a gyönyörűséges Santa 
Maria Maggiore Bazilikába 
ahol a magyar és osztrák za-

._ ____ ___, rándokok közös fogadása 
volt, misével egybekötve. 

Néhányan a templom kegyképe előtti oldal
kápolnában hallgattuk a három nyelven zajló 

ben nemzetiszínű zászlónkkal messziről is jól 
felismertük egymást, mi magyarok, a többi or
szág zarándokai között. A televízióból más al
kalommal jól ismert színhely valósággá vált: ré
szesei lehettünk a pápai szentmisének és a bol
doggá avatásnak, amely korának öt rendkívüli 
és kiváló egyéniségének, kereszténységét hősi 
fokon gyakorló emberének szólt. Együtt avatta 
a Szentatya boldoggá: PIERRE BONHOMME 
(1803-1861) francia, MARIA DOLORES 
RODRÍGES SOPEN A (1848-1918) spanyol, 
MARIA CARIDAD BRADER (1860-1943) svájci, 
JUANA MARIA CONDESA LLUCH(1862-
1916) spanyol és BATTHYÁNY-STRATT
MANN LÁSZLÓ (1870-1931) magyar szárma
zású katolikust. Lélekemelő pillanatokat élhet
tünk át, amikor lehullt a lepel egy-egy a bol
doggá avatott személy portréjáról és a saját 
nemzetének zarándokai üdvrivalgással, tapssal, 
zászló- és kendőlengetéssel vették tudomásul. 
Ez a nap az örömé volt és mindannyiunknak 
szólt: akik ott lehettünk és akik itthonról figyel
hették az eseményeket. Öröm volt magyarul 

. l r,; 

.,;·1' f 1 -� 

misét - amelyen részt vett a magyar és osztrák · 
lf i püspöki kar - a Batthyány-Strattmann nevét�- r • · ·· 

,tr•· 
·

✓• � 

- ·1viselő intézet vak és mozgássérült tagjaival 
együtt. 

Március 23-án, vasárnap reggel izgatottan 
készülődtünk a Szent Péter Bazilikához. Töb
bünk életében ez volt az első találkozás az im
pozáns, építészetileg tökéletesen megszerkesz
tett térrel és a bazilikával. Szent Péter szobrá-

-

. -

- J .

val szembeni oldalon, az' eseményeket jól kö- ...---------------------. 
vethető helyen ültünk. Kabátunkon a herceg A Szent Péter Bazilika előtti tér a boldoggá ava-

táskorarcképével díszített kitűzőt viseltünk, kezünk-
LENDVAI IMRE FELVÉTELE 
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hallani dr. Batthyány-Strattmann László életraj
zát, érdemeit, énekelni és imádkozni közösen a 
pontosan és jól szerkesztett liturgikus köny
vekből. Mindannyian elhoztuk magunkkal ké
réseinket, imáinkat, mely e szent helyhez és 
ünnepi alkalomhoz kötődött, reméljük, meg
hallgatta őket az Ég. 

A pápai szentmise utáni rövid pihenőt köve
tően római sétát tettünk autóbusszal és gyalo
gosan. Az Örök Város, a történelmi idő fogal
mát itt érzi igazán az ember: Titus diadalíve, 
Colosseum, Forum Romanum épületei és más 
műemlékek egy letűnt idő emlékei. Jártunk San 
Pietro in Vincoli Bazilikában, amely Szent Péter 
bilincseit rejti és láttuk Michelangelo Mózes 
szobrát, megálltunk a Trevi-kútnál, a Spanyol 
lépcsőnél, Marcus Aurelius lovas szobránál és 
még több híres helyen. 

24.-én, hétfőn vatikáni sétával kezdtük na
punkat. Szent Péter sírja fölé épített Bazilikát 
megcsodáltuk belülről, a szebbnél szebb fest
ményekkel és szobrokkal, közöttük Michelan
gelo: Pietájával. Megrendítő az anyai fájdalom 
ábrázolása egy mindössze alig 25 éves szob-

rásztól. A templom kövezete őrzi a világ legna
gyobb templomainak hosszát, összehasonlítás
ként. 

A csoport ezt követően pápai fogadáson vett 
részt a IV. Pál csarnokban. Késő délután hála
adó szentmise volt a magyar zarándokoknak a 
San Paolo in Fuori Le Mura: Falakon kívüli 
szent Pál Bazilikában, amely Szent Pál sírját őr
zi. Szép, pálmákkal övezett, kerengőkkel épített 
környezet teszi még barátságosabbá a templo
mot. A szombathelyi püspök által celebrált 
szentmisén részt vettek a Batthyány - család tag
jai, Habsburg Ottó és felesége is. Az utunkon 
több kisalföldi csoporttal találkoztunk, közöttük 
a népes létszámú dunakilitiekkel, és kanadai, 
szlovákiai és más határon kívüli magyarokkal. 
Örvendetes volt számunkra, hogy körülbelül 
4000 magyar és 1000-2000 körüli osztrák zarán
dok vett részt II. János Pál által celebrált pápai 
szentmisén. 

Utunkat éjjel folytattuk hazafelé. Másnap, 25-
én dél körül érkeztünk haza Kunszigetre, feltöl
tődve lelki élményekkel szeretteink közé. 

SZALAI BÉLÁT\'É 

Citerazenekarunkkal történt 

Az elmúlt időszak két örvendetes esemé- társa, a KÓTA tiszteletbeli elnöke, illetve Dé
nyéről is számot adhatunk. A márciusi bor- vai János, a Bartók Rádió Népzenei Szerkesz
versenyt követően újabb taggal gyarapodott I tőségének vezetője. 
kis csapatunk Vargáné Németh Anett szemé- Igazi ünnepnap volt ez fülnek, szemnek, 
lyében, illetve április 5-én Dunaszegen részt szívnek egyaránt, hisz a résztvevők csodála
vettünk a népzenei együttesek országos mi- tos népzenei élménnyel gazdagodhattak. 
nősítésén, ahol zenekarunk ezüst fokozatot, , Ezúton köszönjük vezetőnknek, Horváth 
Horváth István pedig szólóban arany fokoza- Istvánnak a bátorítást, hogy vállalkozzunk e 
tot ért el. minősítésre, Stankovicsné Szabó Zsuzsanná-

E megmérettetés azért is volt jelentős a nak, hogy blúzzal segítette egységes megjele
számunkra, mivel alkalmunk nyílt összeha- 1 nésünket, illetve Kunsziget Község Önkor
sonlítani magunkat több, régebb óta fennálló mányzatának, hogy a nevezési díj befizetésé
citerazenekarral és mert ?�akmai zsűri vé- vel hozzájárult részvételünkhöz. 
gezte az értékelést. Továbbra is szeretettel várunk sorainkba 

A zsűri tagjai között volt Olsvai Imre, a minden érdeklődőt. 
MTA Zenetudományi Intézetének főm unka- A CITERAZENEKAR TAGJAI
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Iskolai versenyek I Kiskörzeti tanulmányi verseny Matematika:

3. o. 

2003.áp 

-1 Az április 16-i versenyre Abdá-
r ól ,  Börcs rő l , K i sba j c sról, 
M o s o n  s z e nt m i k  1 ó s r ó  1 é s  3.

�frilis elej�� R�kócz! vetél-1 Öttevényről is érkeztek résztvevők. 
kedot rendeztünk 1skolankban. Eredmények:

Rákóczi vetélkedő 
1.

2.

4. o. 
. 1. 

Bartha Zoltán, Öttevény 
Csonka Donát, Börcs 
Furka Orsolya, Mosons, 

Nagy Zsolt, Kunsziget 
A Rákóczi szabadságharc 1703- E' t" l r o o vasas:ban kezdődött, s az iskolai meg- ; 3. o. mérettetéssel emlékeztünk a 300 1. évvel ezelőtti eseményekre. • 2. 

A vetélkedőn felső tagozatos 3. 
diákok vettek részt, 3 fős csapa- I 4_ o. tokkal. Felkészülésük önállóan 1. zajlott. Sokféle, változatos fel- 2. 
adatot oldottak meg a verseny- · 3. 
zők: készítettek Rákóczi zászlót, s. o. valamint térképet a szabadság- 1 1. harc eseményeiről, töltöttek ki 1 2. történelmi totót és írtak kiált- 3. 
ványt. 6. o.A győztes csapatok: 1. 5-6. osztályosok: A szabadság. 2. 
gyermekei 3. 

Nagy Péter, 5. o. . 7_ o. Szűcs Adrienn, 6. o. 1. Venesz Zoltán, 5. o. 2. 
7-8. osztályosok: Eszes Lajos

Burkus Tímea, 8. o.
Erdélyi Alajos, 8. o.
Szalai Sándor, 8. o.

3. 

8. 0.
1.
2. 

Stróbli Kitti, Kunsziget 
Farkas Nikolett, Kisbajcs 
Szabó Virág, Kunsziget 

Gondár Flóra, Kunsziget 
Nagy Zsolt, Kunsziget 
Bertalan Regina, Mosonsztm. 

Asztalos Lilla, Abda 
Bárány Ildikó, Kisbajcs 
Volner Gábor, Kunsziget 

Takács Noémi, Mosonsztm. 
Tilinger Gábor, Kunsziget 
Németh Eszter, Kunsziget 

Csóka Máté, Abda 
Stoller Gábor, Kunsziget 
Saru Boglárka, Abda és Zalka 
Barnabás, Kisbajcs 

Boros Adrienn, Abda 
Burkus Tímea, Kunsziget 
Varga Adrienn, Abda ___ SZALAINÉ HÉ�� TüN�El �

t:=§:�;:q-;.i;;.�.:.:,_-----i� 

A versenyben éppen nem szereplő tanulók Radicsné Csöre Andrea 
vezetésével húsvéti bábokat készítettek 
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2. Hargitai Márk, Kisbajcs
'3. Molnár Zsuzsanna, Kun 

get 
. 5. o. 

1. Nagy Péter, Kunsziget
2. Asztalos Lilla, Abda
3. Bárány Ildikó, Kisbajcs
6. o.
1. Takács Noémi, Mosonsz
2. Tilinger Gábor, Kunszigt
3. Szekeres Aurél, Abda
7. o.
1. Vass Gergő, Kisbajcs
2. Szabó Sándor, Abda
3. Bíró Szandra és Karácsor

Ádám, Kunsziget 
8. 0.
1. Trimmel Bálint, Kisbajcs
2. Gellén Péter, Abda
3. Boros Adrienn, Abda
Német: 

S. o.
1.
2. 
3. 
6. o.
1.
2. 

3. 
7. o.
1.

i 2. 
3. 
8. o.

Knopf Dóra, Mosonsztm. 
Venesz Judit, Kunsziget 
Haáz Barbara, Mosonszb: 

Frank Noémi, Kunsziget 
Hosztafi Cintia, Mosonsz 
Takács Orsolya, Kisbajcs 

Vass Gergő, Kisbajcs 
Nusszer Károly, Mosonsz 
Tóth Andrea, Kunsziget 

1. Hajós Barbara, Mosonsz
2. Trimmel Bálint, Kisbajcs 1 3. Burkus Tímea, Kunsziget
Minden versenyzőnek köszönj· 
részvételt, a helyezetteknek pe 
külön gratulálunk a remek ere 
ményért. 



2003.április Iskolai sport 

Immár hetedik alkalommal került 
megrendezésre elhunyt polgármeste
rünk emlékére a labdanígó-verseny. 

Nagyon jó hangulatban, szoros mér
kőzéseken, körrnérközések után a kö
vetkező eredmény született: 

Lányok: 
1. Kunsziget
2. Ö tte,, ény
3. Abda

Sz• cs Adrienn átve
szi Kéring Attilától a 
legtechnikásabb ha
zai lány játékosnak 

4. Dunaszeg
járó ajándékot 

5. Rábapatona

Különdfjasok: 
Gólkirály: N émethA nnamária, Rábapatona 
Legjobb kapus: Tomasovszky Szilvia,A bda 
Llgjobb mezőnvjátékos: Tilai Laura, Kunsziget 
LEgtechnikásabb hazai játékos: SzíicsA drienn 

Fiúk: 
1. ö tte,, ény
2. Abda

3. Mosonszentmiklós
4. Dunaszeg
5. Kunsziget

K ülöndfjasok: 
Gólkirály: 

Pócri Zoltán, Öttevény 
Bencsics Ferenc lett 

Legjobb kapus: Bíró Csaba, Kunszi- a legtechnikásabb

get hazai fiú játékos 

Legjobb játékos: Gyúrós Dávid,A bda 
Legtechnikásabb hazai játékos: B encsics Ferenc 

Köszönjük mindazoknak, akik segítették a torna lebo-
nyolítását, s reméljük, jövőre is ilyen sikeres, méltó meg
emlékezést tudunk tartani. 
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Iskolánk lánycsapata Györ-szemerén 
szerepelt a tizedik alkalommal megrende
zett Március 15-e Kupán, amelyen 12 köz
ség képviseltette magát.Lányaink a döntő
ben 3-2 arányban kikaptak ugyan A bdá
tól, de így is a nagyon elökelö 2. helyen 
végeltek. Csapatunkból Tilai Laura és 
SzGcsA drienn különdíjat kapott. 

Együttesünk tagjai: Németh Eszter, Bur
kus Tímea, Tilai Laura, Szücs Adrienn, 
Szabó Viktória, Frank Noémi, Venesz M e
linda. 

�� -�.,,.._���r;r ;� 

i' .,c;::sélgancs:�,-
L�}t.., ... ,\_· . · t1��- :.:-a- ..... .t,._ 

Venesz Zoltán, iskolánk 5. osztályos ta
nulója továbbra is szállítja a jó eredménye
ket. 

Március 16-án A jkán rangsorverseny en a 
fiú A csoportban elsö lett, serdülök között 
pedig hannadik. 

Március 30-án meghívásos versenyen 
Zircen a fiú A csoport első helyezettje, a 
serdülök 2. helyezettje lett. 

Április 13-án Tokodaltárón rangsorver
senyen szerepelt, ahol a fiú A csoportban 
második lett. 

Gratulálunk, további sikereket kívánunk! 
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Í szabadrúgásgóllal .
3 Kunsziget- Győrladamér
1 2-1 , __ _!!,:!:=::!=!!!!2�=�:=:!::::!.,_____ Gsz.: Nagy Sz., FeixLipót ellen meggyőző játékkal sikerült begyűj-

teni a három pontot.
Kunsziget - Lipót 
4-1 

Gólszerzők: Papp, Baka, Horváth Sz., Németh
R.

Kéring Attlla, edző : Tartalékos csapattal megnyugtató játék. 

· A tavaszi szezonban 6 mérkőzésből 5
1 győzelem és 1 vereség, ez 15 szerzett
1 pont. Ez eddig jó eredmény. A bajnokság
!I végkimenetele szempontjából sorsdöntő

lesz a két hét múlva sorra kerülő idegen
; beli mérkőzés a Hegyeshalom csapata el
len. Egy esetleges idegenbeli siker kéz
zelfogható közelségbe hozná az áhított

• bajnoki címet. Szurkolunk, hogy sikerülEgy hét múlva ismét hazai pályán játszott csa- jön! patunk, ezúttal azonban nagyon meg kellett , küzdeni a győzelemért. 1 N-o-,,i-l a_b_d-ar-úgás, NB II.:Kunsziget- Győrsövényház 1-0
Gsz.: Horváth Sz. 
Kéring A.: Győztünk, és a három pontot megbecsüljük. 
Sajnos az újabb idegenbeli mérkőzésen nem

sikerült gyarapítani a pontok számát.
Rajka - Kunsziget 
3-1

Újra itthon, és újra győzelem. A télies időben,
hózápor közepette lejátszott mérkőzésen a győ
zelem nem forgott veszélyben.

Kunsziget - Máriakálnok 
4-2 

Gsz.: Nagy Sz. 3, Papp

Ősszel a pályaválasztói jogot felcserélték, így
újra hazai pályán játszott csapatunk. Parázs han
gulatú, kemény küzdelemben sikerült megsze
rezni a győzelmet a nagyon lelkes vendégcsapat
ellen. A győztes gólt kapusunk szerezte, parádés

Am Besten Bau-Terán - Kecskemét 
9-0
Gólszerzők: Szeiman 3, Fehér 3, Rácz

2, Pusztai
Csapó Sándor, edző : Az őszről elmaradt�;;�ki mérkőzés

]
ünket jó játékkal nyertük

Am Beste�Bau- erán - Bonyh4d 8-0
Gólszerzők: Szeiman 5, Fehér 2, Rácz
Csapó S.: Győzelmünk értékét növelte a

'1 jól bemutatkozó két fiatal újoncunk, Tilai La-ura és Finta Zsófia játéka. 
1 
1 

l Lapzártakor érkezett:
Debrecen - Am Besten Bau-Terán 
2-2

. 
SPORTSZERKESZTŐ: ST ANKOVICS ANTAL 

-------------------· -·---��---

Kunszigeti Hínnondó Kunsziget Kozség Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. 
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A u. 2. Tel.: 96/485-388, 96/485-040; 96/552-003 

felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30 Felelős szerkesztö: Szalai Sándor Tel.: _96/485-736 
Készült a Kunszigeti Teleházban. 9184 Kunsziget, Kossuth tér 9 Tel/fax 96/552-010 e-mail: kunsz,get@telehaz.hu 

Technikai szerkesztés és képek· Bábics Norbert 
Technikai munkatársak· Kovács Zsolt. Stankovics Zsuzsanna 
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