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Rendhagyó majális 

Május l-jén Kunszigeten családi napot, 
majálist rendez minden évben az önkor
mányzat - sok más civil szervezettel, vállalko
zóval és segítővel együtt. Az idei majális 
azonban egy kicsit különbözik a többitől - ezt 
a majálist már az Európai Unió tagjaként fog
juk ünnepelni. Ezért 2004. május elseje ünne
pélyesebb a korábbiaknál. Ráadásul az ün
neplés már ma, április 30-án elkezdődik, hi
szen este a Kultúrházban összetett program
mal várjuk Önöket. 

A kunszigeti fiatalok Európai Unióról tar
tanak zenés-színes bemutatót, az általános is
kolások műsora keretében mutatjuk be a 
Kunszigetet bemutató multimédiás CD-t, 
majd Karsai Klára operettválogatását hallgat
hatjuk meg. A hagyományoknak megfelelően 
lesz májusfaállítás is, a Kossuth tér vendéglő 
előtti részén. 

Május első napja zenés ébresztővel indul, 
játékos versenyekkel telik majd a délelőtt; 
lesz labdarúgó mérkőzés is; aztán délután 
családi program lesz a sportpályán, melynek 
keretében az EU zálszlajának ünnepélyes fel
vonása is megtörténik. 

Ünnepeljük együtt! 

Anyák napja 

15 éves a 
Kunszigeti Hírmondó 

Az 1980-as évek vége felé egyre érlelő
dött az igény a helyi információk, a téesz 
és a falu eseményeinek közhírré tétele 
iránt. Kellett valami az alaptalan szóbeszé
dek, félreértések káros hatásának csökken
tésére., a tisztábban látás és a jobb közérzet 
érdekében. Erre leginkább egy falusi és 
egyben üzemi lap megindítása kínálkozott 
alkalmasnak. 

(folytatás az 5. oldalon) 

Gondolatok ... 

Pár óra és tagjai leszünk az Európai Uni
ónak. 

Sokat beszélgettünk róla, információkat 
szereztünk, olvastuk a kiadványokat, a mé
dia elárasztott bennünket híreivel. 

Jól tudtuk, hogy hová lépünk be, mivel 
gazdagítjuk az Európai Uniót, és milyen 
hasznunk lesz belőle. Miből, miért élünk -
élhetünk jobban és mit kell mindezért ten
nünk. 

(folytatás a 4. oldalon) 

2. oldal
Érsek Sándor kanonok úr nyugdíjba vonult 
A Kunszigeti Hírmondó archívumából 
Iskolai hírek 

3. oldal
6-13. oldal

15. oldal
Hibátlan folytatás - Cél a dobogó 16. oldal
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Május első vasárnapjára 

Anyák Napjára 

Szeretettel köszöntjük a legdrágáb
bakat, az Életet adó, feltétlen szeretetet 
adó ÉDESANYÁKAT, 

Boldog, kinek megadatik az anya
ság, s még boldogabb, aki sokáig 
mondhatja: ÉDESANYÁM! 

,,Adassék nekik gyönyörűség, 
szerelmükért örökös hűség, 
adassák könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját." 

S ha már elmentek, tudjuk, ragyog
nak tovább, hévvel, szüntelen - hogy, 
Uram, a te győzelmed tökéletes legyen! 

,, ... és fényében az ember felé árad 
szünös-szüntelen az isten akarata sze
rint: 

Édesanya ajkán az a legszebb zene: 
Tárt karral ha mondja: Gyere kicsim! ... 
gyere!" 

Nincs a világon olyan nyelv, ki oly szépen tudja 
mondani, hogy édesanyám. E szép szóban minden 
benne van, az anya iránti gyermeki szeretet, a fél
tés, az aggódás édesanyánk iránt. 

Ki is az igazi édesanya? Az igazi édesanya már 
akkor szereti a magzatát, amikor még a testében 
hordozza, testéből táplálja; óvja, védi minden külső 
és belső bajtól. Mikor megszüli gyermekét, fájdal
mak közepette, és kezébe foghatja kis újszülöttjét, 
elfelejti a sok lemondást, a fájdalmat, a görcsöket; 
az igazi édesanya talán a világ legboldogabb asszo
nya, hogy egészséges gyermeknek adott életet. 
Nincs az a boldogság, mesélte édesanyám, mit ak
kor érez anya, mikor világra hozta gyermekét. Ké
sőbb pedig mennyit éjszakázik viszont a kiságy 
mellett, hogy nyugodtan alhasson a gyermek. Fi
gyeli a lélegzetét is; ha beteg, mennyi, de mennyi 
szomorúság és féltés van a lelkében. Mennyire fáj 
az édesanyának, ha kamaszkorban rossz útra téved 
a gyermek, rossz társaságba keveredik. Az édes
anya egyszóval a földi őrangyalunk. 

Vajon mi, gyermekek 1nindezt megháláljuk-e az 
életben. Természetes, hogy vannak akik meghálál
ják és vannak, akik elfelejtik a sok virrasztást, fél
tést és aggódást; s olyan is akad, aki tettleg bántal
mazza az anyát. Ha tudnák, hogy fáj ez egy anyá
nak, mennyi keserűség és fájdalom tölti el az anyai 
szívet ilyenkor ... 

Milyen boldog tud lenni az édesanya, aki látja, 
rendes felnőttet, istenfélő embert nevelt és adott 
drága hazánknak. 

Mi, gyermekek mindig szeressük és tiszteljük az 
édesanyánkat, hisz ő adta a legnagyobb adományt 
nekünk: az életet. Köszönjük meg nekik, és ne csak 
anyák napján, hanem az év minden napján ezt a 
sok-sok szeretetet, amit adtak nekünk. Köszönjük 
ezen a napon mindnyájunk édesanyját a Boldogsá
gos Szűz Máriát, ki annyit szenvedett fia keresztjé
nél. 
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Ersek Sandor kanonok ur 
nyugdíjba vonult 

Kedves Kanonok Úr! 
Nagyon nehéz szavakat találni, mikor búcsúzni kell a nálunk töltött 47 

év pasztorációs munkája után, a megérdemelt nyugdíjba vonulása alkal
mával. Nehéz, mert egy együtt élt falunkkal, az emberekkel, az egyház
községünkkel, és vezette a nehéz időkben az egyházközség mindennapi 
életét, munkáját. 47 év több rn.int egy fél emberöltő. Mennyi minden meg
történt ezen hosszú idő alatt. Szinte kicserélődött a falu lakossága. Az egy
házközség anyakönyvi statisztikájában szerepel, hogy ezen idő alatt hány 
újszülöttet keresztelt meg falunkban, hány elsőáldozónak szolgálta ki az 
oltáriszentséget, hány ifjú párt adott össze az oltár előtt, és sajnos hány 
édesapát, édesanyát, testvért, gyermeket kísért utolsó útjára, a végső 
nyugvóhelyére. Bizonyára egy kisebb falu lakosságát kitenné. 

Kedves Kanonok Úr! 47 év egy plébánián egy helyen kevés papnak 
adatik meg. Kunsziget egyháztörténetében ilyen nem is volt. Az egyház
község képviselőtestülete és a falu nevében kötelességünknek tartom, 
hogy pár szóval megemlékezzünk ezen hosszú idő alatt Kanonok úr áldá
sos munkásságáról, amit a hívekkel együtt elvégzett. Ezen idő alatt meg
történt a temető bekerítése, templomunk belső festése és külső tatarozása, 
az orgona és a harangok árammal üzemelnek, a templomi padok villamos 
fűtésesek és még több, kisebb munka jutott osztályrészül. 

Kedves Kanonok Úr! Nem csak nekünk de kanonok Úrnak is nehéz az 
elválás, mert eggyé lett a faluval, az egyházközség nagy családjával. Részt 
vett a falu életében, a nyugdíjas klub munkájában, a rendezvényeken; egy
szóval a falu mindennapi életében. A falu és az egyház érdekében végzett 
munkásságáért megkapta a legnagyobb elismerést, a Kunsziget Díszpol
gára kitüntetést. 

Ezek után mit is kívánhatnánk Kanonok Úrnak, mint Kunsziget volt 
plébánosának az egyházközség képviselőtestülete nevében.? Kívánjuk, 
hogy falunk és templomunk védőszentjei, Szent Antal és Szent Lőrinc kí
sérjék minden lépését a még hátralévő éveiben. Kívánunk még jó egészsé
get és szép öregkort, szép naplementét a jó Isten által kiszabott években. S 
ha majd elszólít bennünket az Idők Ura, Istene, reméljük, hogy hitünk sze
rint találkozunk Isten országában, mindannyian Kunszigeti híveiddel 
együtt. Adja a jó Isten, hogy így legyen. Isten éltesse a Kanonok Urat! 

A KUNSZIGETI EGYHÁZKÖZSÉG 

KÉPVISELÖTESTÜLETE 

Tisztelt Kanonok Úr! 
Kunsziget Község Ön

kormányzata, a falu lakos
sága nevében tisztelettel kö
szönjük munkáját, mellyel 
hozzájárult falunk fejlődé
séhez. Segített intelmeivel, 
tanácsaival, hogy az állam
polgárok élete szebb, jobb 
legyen. Együtt élet a falu
val, jelenlétével szinte min
den rendezvényünket meg
tisztelte. Életútja különle
ges, dolgozott, élt és éltetett, 
véleményt nyilvánított, al
kotott. Köszönjük mindezt. 

Kívánunk hosszú életet. 

LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 

A Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1884-ben alakult.

Fennállásának 120 éVeS évfordulóját

2004. május 15-én, szombaton 17 órakor 
ünnepeljük a Tűzoltószertár előtti téren, 

mely rendezvényre szeretettel várjuk a falu lakosságát. 
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Gondolatok az Európai Unióba 
való belépés előestéjén 

(folytatás az 1. oldalról) 
Kontinensünket először Herodotos nevezte Európának. 
Az Európai Unió alapító tagjai: Jean Monet, Winston Churchill, 

Paul Henri Spaak, Robert Schuman, Aleide de Gaspari és Konrad 
Adenauer. 

A II. világháború után rögtön nyilvánvalóvá vált az a meggyőző
dés, hogy az emberek megosztottsága és az országok szembeállított
sága megszüntethető. 

Sokan nem törődtek bele Európa földaraboltságába. A közösségi 
terv megvalósítására elsőként a gazdasági terület kínálkozott. 

Szembe kellett nézni a problémákkal: a munkanélküliséggel, a 
fiatalok munkába állításával, egyes népek kiáltó szegénységével, 
más nemzetek hivalkodó gazdagságával. 

Az alapítók, nemzetek közötti kapcsolatokra kiterjedő, demokra
tikus alapon működő szervezeteket hoztak létre. 

Az Európai Unió tagállamainak együttműködése akkor lesz ered
ményes, ha kölcsönösen megismerik, tisztelik egymást, ha összehan
golják tevékenységüket, összefogják erejüket. 

Azonban tudnunk kell, hogy az Európai Unióban az érdekegyesí
tés törvénye működik. Ott nem diktálnak, hanem keményen tárgyal
nak, kompromisszumot kötnek az egyenrangú államok, saját maguk 
és társaik fejlődésért. 

Ehhez szükség van kölcsönös bizalomra. 
Véleményem szerint országunk, Magyarország eddig is kiemel

kedő helyet foglalt el Európában „láthatatlanul - ki nem mondva 
tagja volt" az Európai Uniónak. 

Elsősorban hozzájárult gazdasági fejlődéséhez, az em.berek élet
minőségének javításához, munkahelyeket teremtett saját állampol
gárai számára. 

Gazdasági tevékenységen túl, legalább olyan fontos és nagy érték 
az ország �ultúrája, hagyományai, természeti és épített öröksége, 
ami csak RANK, magyarokra igaz. 

Ez az érték, amelyet óvni, vigyázni kötelességünk. 
Mit viszünk mi Európába? Az Európai Unióba?- Nemzeti értéke

inket, szellemi - lelki gazdagságunkat, a kultúra kincseit, épített 
örökségünket. Szent István király 1000 évvel ezelőtt fiához intézett 
intelmei szerint: 

„Őrizd meg mindazt, ami magyar 
és ne feledd el, 
amely nemzetnek nincs múltja 
jövője sem lehet." 

Bízom benne, hogy gondos lelkiismeretes munkával, hittel, re
ménnyel, embertársainkat segítő megbecsüléssel boldog elégedett 
tagjai leszünk az Európai Uniónak. 

Ehhez kívánok békét, alkotó összefogást, egészséget. 
LENDV Al IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 
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Vigyázunk 
értékeinkre? 

Tisztelt Lakosság! 
Ugyanezen lapon belül osztom 

meg gondolataimat Önökkel az Euró
pai Unióról, természeti kincseinkről, 
értékeinkről, hangsúlyozom sajátos 
értékeinket, azt a tényt, hogy csak 
úgy tudjuk megőrizni értékeinket, ha 
azokat védjük, óvjuk. 

Kérem engedjék meg, hogy első
ként természeti kincseink, védett nö
vény- és állatvilágunk óvásáról szól
jak. 

Gyönyörű tájvédelmi körzettel, 
Mosoni-Duna parttal rendelkezik te
lepülésünk. Évente több ezer látogató 
csodálja meg, egyedi értékű nyugodt
sága, csendessége. Bízom benne, 
hogy ugyanezt vallják falunk, a tér
ség lakói is. 

Azonban időnként probléma je
lentkezik néhány ember értékítélet
ében. A gyönyörű, nagyra becsült ér
ték kevésbé válik fontossá olyannyi
ra, hogy szemetes zsákok, építési tör
melék kerül a Duna partra, a fasorba, 
az árokba, azon helyekre, amikre 
méltán voltunk büszkék pár nappal 
ezelőtt. 

A környezet szerepe napról-napra 
változik egy-egy ember megítélésé
ben. Az Ő udvarában a szemét nem 
kívánt jelenség. A pár órával ezelőtt 
még csodálatosnak ítélt határba gon
dolkodás nélkül viszi ki a szemetet. 
Ki mit gondolhat? Csak találgatni tu
dmn „Ne1n az én udvarom, nem ér
dekel" - ,,Csak itt ne legyen" - ,,Akkor 
nagyon szép a családi házam udvara, 
ha „ez" nincs ott" - ,,Meg kell szaba
dulnom tőle bármi áron". És a BÁR
MI ÁR az erdősáv, a Duna part. 

Tisztelt Ismeretlen Ismerős Ember
társaim! 

Gondoltok-e arra, hogy pár év 
múlva mindent elborít a szemét, 
hogy nem lesz virág, nem lesz fa, 
nem lesz tiszta levegő, nem lesz 
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Újságunk mostani számában visszatekintünk egy kicsit a Kunszi
geti Hírmondó segítségével falunk életére. 1989-től 2004-ig hatalmas 
változásokon ment át községünk. Az akkor még mindenben 
Öttevénytől függő, de önbizalommal és célokkal rendelkező falu 
mára virágzó, folyamatosan fejlődő, gyarapodó település lett - hála 
elöljáróink tenniakarásának és elszántságának. 

S hogy hogyan adott lúrt erről a Hírmondó? Következzék minden 
évből néhány cikk, ízelítőként! 
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2004 ■ 
Az újság eddigi számainak elkészítésében sok-sok embernek volt része. Az újság olvasói nevében 

mondunk köszönetet Rába Lászlónak és Szalai Sándornak, az újság eddigi főszerkesztőinak, Fürst 
Jánosnak, Tilai Lajosnak és Lendvai Ivánnénak, az eddigi felelős szerkesztőknek, Gondár 
Istvánnénak és Bábics Norbertnek a technikai szerkesztésért, valamint Dubi Árpád, Farkas 
Ferencné, Szalainé Hécz Lilla és Stankovics Antal munkáját. 

S ne feledkezzünk meg azokról sem, akik révén ez az újság eljut az olvasókhoz; köszönjük lelke
sedését azoknak a diákoknak és volt diákoknak, akik 1992-től az újságot kihordják a falu házaiba. 

Elérkeztünk a mához, 2004-hez. Talán tizenöt év múlva éppen ebből az újságból fog igézni az ak
kori szerkesztőség „Nocsak, ez az újság az EU-csatlakozás előtti napon jelent meg!" De addig sok 
változáson mehet még át az újság. Az informatika fejlődése naponta nyit meg új távlatokat, mi most 
még elképzelni sem tudjuk, mi lesz két év múlva. Hát még 15 év múlva! 

A Kunszigeti Hírmondó ezt a és az eddigi számait viszi az Európai Unióba. Most itt a Teleházban 
elfújom a virtuális gyertyákat mindenki nevében az újság virtuális tortáján és kívánok valamit ... 

A SZERKESZTŐSÉG NEVÉBEN: 

BÁBICS NORBERT 
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Hirdetés 2004. 3. szám 

ANDI VIRÁG-AJÁNDÉK 

ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR 

ÁPRILIS 30-TÓL MÁJUS 2-IG 

A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN ISMÉT MEGRENDEZZÜK 

ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁRUNKAT. 

KAPHATÓ LESZ TÖBBFAJTA CSEREPES ÉS VÁGOTT VIRÁG. 

BALKONNÖVÉNYEK 

VIRÁGZÓ EGYNYÁRIAK 

MUSKÁTLI TÖBBFÉLE 

SZOLITER NÖVÉNYEK 

SZIKLAKERTI ÉVELŐK 

MINITUJAK 

SZOBANÖVÉNYEK 

, ,, ,, , , , , 

ERDEKLODOT ES V ASARLOT 
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2004. 3. szám Iskola hírek, köszönetnyilvánítás KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

Képünkön a Kunszigeti Általános Iskola által szervezett Kiskörzeti verseny azon kunszi
geti diákjai, akik kitűnő eredményt értek el a versenyen (az összesített versenyben do-

bogós helyezést értek el vagy a legjobb kunszigeti diákok). 

Felül: Csányi Patrik (6. o.) értő olvasás és matematika, Venesz Melinda (8. o.) értő olva
sás, Nagy Zsolt (5. o.) matematika és német, Szabó Virág (4. o.) matematika, Tóth And

rea (8. o.) matematika, Ti/inger Gábor (7. o.) matematika, Stoller Gábor (8. o.) matemati-
ka és német, Burkus Veronika (7. o.) értő olvasás, Roll Dávid (6. o.) német, Frank Noé
mi (7. o.) német, Dubi András (3. o.) értő olvasás és matematika, Szalai Viktória (5. o.) 
német, Stróbli Kitti (4. o.) értő olvasás, Csóka Evelin (5. o.) értő olvasás és német, Mol-

nár Zsuzsanna (5. o.) matematika és német, Horváth Franciska (3. o.) matematika. 
Alul: Ti/inger Edina (5. o.) értő olvasás, Gondár Flóra (5. o.) értő olvasás és német. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden 
rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik szeretett 
férjem, édesapám, nagyapánk, apósom 

Varga Antal 
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virága
it helyezték, mély gyászunkban osztoztak. 

Külön köszönetünket fejezzük ki Lendvai 
Ivánné polgármester asszonynak, dr. Varga
Balázs Gábor háziorvosunknak, valamint a 
Kunsziget Nyugdíjas Klub Énekkarának 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

„Csak az hal meg akit elfelednek 
Örökké él, kit nagyon szeretnek." 

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik 
Édesapám, Apósom 

özv. Sághi lajos 
temetésén részt vettek, a kegyelet virágait sírjára he
lyezték, gyászunkat enyhíteni igyekeztek. 

Külön köszönjük Lendvai Ivánné polgármester 
asszonynak odaadó segítségét, dr. Varga-Balázs Gá
bor doktor úr munkáját és szeretetét, valamint a 
Kunsziget Nyugdíjas Klub Énekkarának énekét. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

15 f, . 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

Labdarúgás, Megyei 1. o. 

Hibátlan folytatás
Cél a dobogó 

Húsvétkor Mosonszentrniklóson szere
pelt csapatunk, és jó játékkal magabizto
san győzött 
Mosonszentmiklós - Kunsziget 0:3 
A Bajcs elleni hazai mérkőzésen, sok né
ző előtt, az első félidőben mutatott telje
sítmény alapján megérdemelten tartot
ták itthon a három pontot a fiúk. Pnpp 

József szép gólt lőtt távolról, Sajnos Bn
mcskni Oli·uérl kiállította a játékvezető. 

Kunsziget - Bajcs 1:0 
Az újabb idegenbeli mérkőzésen színvo
nalas, kemény csatát láthattak a nézők. 
Csriki három góljára Né111et'1 találatára 
csak egy válasz érkezett, így fölényesnek 
is nevezhetjük a sikert. 

Nagyszentjános - Kunsziget 1:4 
Kéring A.: Fontos l1riron1 po11tot szcrezUink, 
gm/11/tÍlok 11 cs11pnt1111k és n sz11rkolói11l0111k. 

A bajnokság állása 
1. Abda
2. Bajcs
3. Koroncó
4. Kunsziget
5. Fertőszentmiklós
6. Petőháza
7. Tét
8. Veszprémvarsány
9. Mosonszentmiklós

10. Öttevénv
11. Lébény
12. Gy. Dózsa
13. Pannonhalma
14.Nagyszentjános
15.Bakonyszentjános
16. Kimle

43 
36 
36 
35 
35 
32 
32 
30 
28 
27 
27 
27 
25 
23 
18 
16 

Sport 2004. 2. szám 

További program 

Május 1. 13.00 Kunsziget-Kimle (Megyei serdülő bajnoki mér
kőzés) 

Május 2. 17.00 Kunsziget-Pannonhalma (Megyei 1. o. bajno
ki mérkőzés) 

Május 9. 17.00 Abda-Kunsziget (Megyei 1.) 

Május 15. 10.00 Mosonszentmiklós-Kunsziget (serd.) 

Május 16. 16.00 László Kórház-Kunsziget-Nagykutas-Terán 
(Női NBI. bajnoki mérkőzés) 

Május 16. 17.00 Kunsziget-Tét (Megyei 1. o.) 

Május 22. 15.00 Kunsziget-MTE (serd.) 

Május 23. 13.00 Miskolc-Terán (női) 

Május 23. 17.00 Fertőszentmiklós-Kunsziget (Megyei 1. e;.) 

Május 29. 10.00 Dunakiliti-Kunsziget (sed,) 

Május 30. 17.00 Kunsziget-Lébény (Megyei 1. o.) 

Május 31. 14.30 Terán-MTK (női) 

Június 5. 15.00 Femina-Terán (női) 

Június 5. 15.00 Kunsziget-Dunaszeg (serd.) 

Június 6. 17.00 Kimle-Kunsziget (Megyei 1. o.) 

Várunk minden szurkolót az ificsapat mérkőzéseire 

is, melvek a Megyei/. o. mérkőzések előtt 2 órá�al 

kezdődnek. 

SPORTSZERKESZTŐ: ST ANKOV!CS ANTAL 

Kunszigeti H,rmondó Kunsziget Kozség Onkorman) zatának lapp. Ingyenes kiad, áll) 
K,adJa a Kunsziget, Polgármester, Hl\atal 918-1 Kunsziget. József A u 2 Tel · 96/-185-388, 96/485-0-10: 96/552-003 

Felelös kiadó Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-35-1 mobil 30/226-97-30 Felelös szerkesztö· Szalai Sándor Tel.: 96/485-736 
Készült a Kunszigeti Teleházban 918-1 Kunsziget. Kossuth tér 9 Tcl /fax: 96/552-010 e-mail: kunsziget@telehaz.hu 

Technikai szerkesztés és képek Bábics Norbert 
Technikai munkatars Szalai Sándorné. Venesz Norbert 
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