
Elkészült Kunsziget két újabb Elkészült Kunsziget két újabb 
büszkesége: a műfüves pálya és büszkesége: a műfüves pálya és 
a játszótér. Az ünnepélyes áta-a játszótér. Az ünnepélyes áta-
dók után mindkettőt örömmel dók után mindkettőt örömmel 
vettük birtokba.vettük birtokba.  

Olvashatnak újságunkban az Olvashatnak újságunkban az 
iskolások sikereiről is, az óvoda a iskolások sikereiről is, az óvoda a 
programjai mellett a szülői elé-programjai mellett a szülői elé-
gedettség méréséről is beszá-gedettség méréséről is beszá-
mol.mol.  

Decemberben rali, vetélkedő-Decemberben rali, vetélkedő-
sorozat és számos ünnepekhez sorozat és számos ünnepekhez 
kötődő rendezvény vár bennün-kötődő rendezvény vár bennün-
ket ket -- ilyen az iskola hagyomá- ilyen az iskola hagyomá-
nyos adventi vására is.nyos adventi vására is.  

Kreatív sarok néven új rovat Kreatív sarok néven új rovat 
indul, most a mikulásvirágról ol-indul, most a mikulásvirágról ol-
vashatnak itt.vashatnak itt.  

Befejeződött a labdarúgó baj-Befejeződött a labdarúgó baj-
nokság, az utolsó fordulók tudó-nokság, az utolsó fordulók tudó-
sításait a sportrovatban olvashat-sításait a sportrovatban olvashat-
ják.ják.  

Rali 6. oldal 
Halloween 7. oldal 
Kreatív sarok: Mikulásvirág 8. oldal 
Labdarúgó mérkőzések beszámolói 9-10. oldal 

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ IDEI UTOLSÓ SZÁMA DECEMBER 16-ÁN JELENIK MEG. 

XVIII. évfolyam 11. szám 

2006. november 29. 

 

Advent—a várakozás ideje 1-2. oldal 
Játszótérrel és műfüves pályával gazdagodtunk3. oldal 
Elismerés az énekkarnak 4. oldal 
Iskolai és óvodai hírek 5. oldal 

Advent - a várakozás ideje 
De mire? 
Hát persze, hogy nem másra, mint karácsonyra. Teljesebben: 

az Úr eljövetelére. Különben e tartalom nélkül olyanok len-
nénk, mint akik fújják-fújják kb. négy hétig a lufit, az egyre tel-
tebb és teltebb. S aztán karácsonykor veszik a tűt és csak egy 
mozdulat… 

Advent tartalom-
mal való megtöltésé-
nek, a lelki felkészü-
lésnek találó bibliai 
képe a virrasztás, 
melyre az evangéli-
um így figyelmeztet: 
„Virrasszatok, mert 
nem tudhatjátok, mely 
napon jön el a ti Ura-
tok!” (Mt 24, 39) 

Ez akkor azt is je-
lenti, hogy van éjsza-
ka, hiszen olyankor 
kell virrasztani? Igen 
homály és mondjuk 
ki bátran, őszintén: sötétség vesz körül minket! A mostani idő-
szakban különösen is jól érzékelhetjük ezt. Ugyanis napjaink 
jelentős részében sötét van odakint, rövidek a nappalok, az éj-
szakák pedig hosszúak. Mintha az este uralná ilyenkor az éle-
tünket. S, de jó világosságot gyújtani… 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Kérjük azon kedves  
olvasóinkat 

és a vállalkozókat,  
akik a következő,  

karácsonyi számunkban 
hirdetést, üdvözletet 

szeretnének  
megjelentetni,  

hogy ennek szövegét 
legkésőbb  

december 13-ig adják le 
a teleházban. 
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Vár a könyvtár 
Tisztelt Olvasóközönség! 
Szeretném újból felhívni szíves figyelmüket a már 

nyár óra, ismételten az olvasók rendelkezésére álló – 
megújult, megszépült – községi könyvtárra. 

 
A nyitvatartási idő meghosszabbodott. Hétfőn és 

csütörtökön 17-18 óráig állunk a kedves olvasók ren-
delkezésére. 

 
Könyvtárunkban már lehetőség van számítógép 

használatára, így az internet segítségével is bővíthetik 
az érdeklődők ismereteiket, tudásukat. 

A könyvtárközi kölcsönzés segítségével továbbra is 
hozzá tudunk jutni a könyvtárunk állományában nem 
található könyvekhez is. 

Minden kedves régi és új olvasót szeretettel várok: 
 

SZŰCSNÉ VENESZ IRÉN, KÖNYVTÁROS 

(Folytatás az 1. oldalról) 
És volt, van az emberi történelemben, az em-

beriség életében, a mi sorsunkban is sok sötét-
ség és homály. Milyen félelmetesen és fájóan 
telepszik rá a szürke köd az emberi értelemre, 
amely már nem látja a múltját, de előre sem ké-
pes tekinteni, csak a jelenben merül el! Hová 
lesz az ember, az emberség a sötétségnek ki-
szolgáltatottan? Nem véletlen, hogy ma is na-
gyon találó jelző az emberi rosszra, butaságra a 
sötét, homály kifejezés… 

Szent Pál apostol figyelmeztetése igencsak 
aktuális: „Múlóban az éjszaka, elközelgett a nap-
pal. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a 
világosság fegyvereit! Mert itt az óra, hogy feléb-
redjünk álmunkból!” (Róm 13,11-14) Keresztény 
meggyőződés, hogy a Nappal felé tartunk, a 
sötétség konoksága ellenére is. De részünkről 
tudatos erőfeszítést igényel a világosságra való 
törekvés, a fényre-jutás. Ezt szeretnénk tenni: 
hétről-hétre meggyújtva adventi koszorúnk 
egy-egy újabb gyertyáját a vasárnapi szentmi-
séken, hogy bennünk legyen nagyobb, erősebb 
az isteni fény. És azért a hajnali fél 7 órakor 
kezdődő misénk, főként hétfőn és pénteken, 
hogy átéljük a nappal uralmát, és telítődjünk 
általa. (Majd a misét követően az azon résztve-

vő gyerekek töltődhetnek a plébániai reggeli-
vel!) 

És nagyon jó alkalom az „ébredésre” lelki na-
punk, ahol levethetjük a sötétség tetteit a szent-
gyónásban, és lelkileg megtisztulva, meggyógy-
ulva újjászülethetünk, a világosság gyermekei-
vé lehetünk. Ennek ideje és programja: 

 
ADVENTI LELKI NAP 
Advent 2. VASÁRNAPJA ELŐTTI SZOM-

BAT 
2006. december 9. 
Vendégünk: NÉMETH GÁBOR atya, a Győri 

Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet 
prefektusa 

 
Programok: 
 9.00-től Hittanos gyermekek gyóntatása 
 15.30-től Felnőttek gyóntatása 
 17.00 Adventi gyertyagyújtás, szentmise: 
szentbeszédet mond: Németh Gábor atya 
szentmise alatt gyóntatás 
 
ADVENT- töltsük meg tartalommal: ébredés-

sel, virrasztással, fénnyel! 
WINKLER ZSOLT 

PLÉBÁNOS 

Új nyitvatartás a 
teleházban 

A Kunszigeti Teleház új nyitvatartása: 
 
Hétfő: 8.00-12.00 és 16.00-21.00 
Kedd: 13.00-21.00 
Szerda: 8.00-11.00 és 16.00-21.00 
Csütörtök: 9.00-12.00 és 17.00-21.00 
Péntek: 13.00-21.00 
Szombat: 13.00-16.00 
 
A teleház szolgáltatásai között továbbra is megtalál-

ható az internethasználat, nyomtatási, másolási, faxolási 
lehetőség, szóróanyagok, meghívók, fényképek elkészí-
tése és nyomtatása (akár igazolványkép-méretben is), 
valamint ifjúsági információs szolgáltatások. A foglal-
koztatási információs ponti szolgáltatások a munkalehe-
tőséghez jutásban adhatnak segítséget. BÁBICS NORBERT 
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Játszótérrel és műfüves pályával gazdagodott a falu 
November 12-én örömmel gyülekeztek kicsik és na-

gyok a Petőfi téren, ahol a parkban épült új játszóteret 
avattuk. 

Kunsziget Község Önkormányzata a játszóteret a 
Mobilitás pályázati támogatásával valósíthatta meg. 
Sok kunszigeti is segített társadalmi munkájával a ját-
szótér létrejöttében, ezúton is köszönjük munkájukat. 

A játszóteret Kara Ákos, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Közgyűlés alelnöke adta át a gyerekeknek. 
Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere méltatta a 
játszótér történetét, ünnepi gondolatai után együtt vág-
ták át a szalagot. Utána megindult a játék a játszótéren 
még aznap. A gyerekek azóta is folyamatosan örömmel 
használják a játszóteret. 

2005-ben merült fel a kunszigeti műfüves pálya gon-
dolata a Kunsziget Sportegyesületben és Kunsziget 
Község Képviselőtestületében. Az MLSZ és az UEFA a 

pályázatunkat támogatta, így indulhatott meg 2006 
őszén—hosszú előkészítés és egyeztetés után—a pálya 
megépítése. 

November 26-án adták át ünnepélyesen a pályát a 
sportolni vágyóknak, a szalagot Lendvai Ivánné pol-
gármester és Kővári András, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségének képviselője 
vágta át, melyen elsőként a kunszigeti serdülőcsapat 
játékosai játszottak. Az eseményt kispályás labdarúgó-
torna követte, amelyet Mecsér csapata nyert 
Dunaszentpál és Kunsziget két csapata előtt. 

Reméljük, mindkét létesítmény sokáig, sokaknak 
biztosíthatja a szabadidő hasznos eltöltését és a sporto-
lás örömét. Ehhez az kell, hogy mindannyian vigyáz-
zunk ezekre, tartsuk be a használatukra vonatkozó sza-
bályokat.  BÁBICS NORBERT 

Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett 
férjem, édesapánk  

Puxbaum József 
temetésén részt vettek, bánatunkat enyhítették. Kö-
szönet az énekkarnak, minden korosztályú 
labadarúgó-barátnak és a nyugdíjas klubnak. 

PUXBAUM CSALÁD 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak az 
embereknek, akik szeretett halottunk  

Madarász Gyuláné  
született Dudás Piroska  

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait el-
helyezték és ezekben a nehéz percekben bármi mó-
don segítséget nyújtottak. Külön köszönetet mon-
dunk a nyugdíjas klub énekkarának. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,  
egyetlen titka: adni, mindig csak adni. 
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet 
és sok-sok önzetlen tiszta szeretetet." (Goethe) 
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazon kun-

szigeti lakosoknak, akik szeretett édesanyám  
Dankáné Farkas Ildikó 

temetésén részt vettek, sírjára az emlékezés virágait 
helyezték. 

Külön köszönöm a Kunszigeti Egyházközösség 
együttérzését és a sok jó szót, bátorítást, amit tőlük 
kaptam. 

"Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit nagyon 
szeretnek." 

SZERETŐ LÁNYA ILDIKÓ ÉS CSALÁDJA 
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Elismerés az énekkarnak 
A Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub Énekkarát Kun-

szigeten talán nem is akad ember, aki nem ismeri. A 
klub megalakulásával egyidejűleg szerveződött meg 
az énekkar is, hogy munkájával Kunsziget kulturális 
életét színesítse, és egyházi rendezvények, eseménye-
ket — miséket és temetéseket is méltó módon kiegé-
szítsék. 

A nyugdíjasok énekkarának énekei nélkül nem 
múlhat el egyetlen ünnep, megemlékezés sem Kun-
szigeten. 

Munkájukat most a Nyugdíjasklubok és Idősek 
„Életet az éveknek” Országos Szövetsége is elismerte 
díszoklevéllel, miután kiválóan szerepeltek az októ-
berben megrendezett országos Ki mit tud?-on Karsai 
Klára felkészítésével és vezetésével. Az elismeréshez 
szívből gratulálunk! 

Minden egyesület számára fontos az utánpótlás, 
különösen igaz ez egy főként idősekből álló egyesü-
letre. Az énekkar szeretettel várja mindazok jelentke-
zését—nemtől, életkortól függetlenül—, akik indítta-
tást éreznek magukban a zene, az éneklés iránt és szí-
vesen részt vennének az énekkar munkájában. Az 
énekkari próbák minden szerdán délután 5-től van-
nak a Kultúrházban. BÁBICS NORBERT 

Az Említésre érDEMes c. program keretében megrende-
zett vetélkedő első fordulóján közel negyvenen vettek 

részt november 18-án. Az előző számunkban meghirde-
tett időpontok szerint folytatjuk a sorozatot: decemberben 
még két alkalommal, 1-jén pénteken 18 órától és 16-án, 

szombaton 18 órától várjuk a csapatokat. 

Karácsonyra, szilveszterre  
szebb lehetsz! 

 
Alakformáló,  

zsírégető aerobik minden héten  
 

kedden és pénteken 19-20 óráig  
 

a kunszigeti sportcsarnokban. 
 
18 éves korig ingyenes, és ha hozol magaddal 

egy felnőttet, neki 50% kedvezmény  
december 31-ig. 

 
MOZOGJ VELEM! 

 
KOVÁCSNÉ MOLNÁR CSILLA, 

 FITNESS EDZŐ 



2006. 11. szám Oktatás KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

5 

Szép sikereket hozott a hétvége a Kunszigeti Álta-
lános Iskola tanulói számára. A gyárvárosi iskolában 
megrendezett megyei matematika versenyen harma-
dik helyezést ért el Dubi András 6. osztályos tanuló 
(felkészítője Nagyné Békefi Gabriella) és a kisgimnazis-
tákkal együtt versenyző Molnár Zsuzsanna 8. osztá-
lyos tanuló (felkészítője Dubi Árpád).  A Gyermekek 

Iskolásaink sikerei Háza által szervezett megyei rajzversenyen a kunszi-
geti iskolások aratták a díjakat. Szalai Áron, Szalai Bá-
lint, Szalai Luca, Szabó Viktória, Nátz Kornél, Szalai Edi-
na, Karácsonyi Lili, Nagy Kristóf, Csóka Evelin sikere 
mindannyiunk számára öröm.  

 
Iskolánk hagyományos adventi vásárára már most 

lelkesen készülnek a gyerekek. A vásárt december 10-
én, vasárnap 9 órától tartjuk az iskolában. Szeretettel 
várjuk önöket! DUBI ÁRPÁD 

Óvodai hírek 
A nyári szünet alatt felújítottuk óvodánk vizes-

blokkját, hisz régóta szerettük volna már megteremteni 
a tárgyi feltételeit a kevert vizes kézmosásnak. A Győr-
Moson-Sopron Megyei Közgyűlés pályázati támogatá-
sából a fogmosás tárgyi feltételei is adottak intézmé-
nyünkben. A gyermekek kívánsága az volt, hogy álla-
tokat gondozhassanak az oviban, ennek lehetőségét 
megvizsgáltuk, így a kis-középső csoportba akváriu-
mot, a nagy-középső csoportba terráriumban görög 
teknősöket költöztettünk be. Horváthné Schreiner Szilvia 
szakmai és anyagi támogatásával tudtuk megvalósítani 
mindezeket. Köszönet érte. 

 
Az ősz nagyon mozgalmasan telt óvodánkban, hi-

szen nagy munkálatokba kezdtünk az óvoda udvarán. 
A parkból felújított játékok egy része itt került elhelye-
zésre. A terepet földmunkagéppel és kézzel alakítottuk 
ki. Itt szeretnénk megköszönni Szűcs Endre és Pintér 
Ákos segítségét.  

Az idősek Napján iskolába menő nagycsoportosaink 
köszöntötték a nagyszülőket. Nagy izgalommal készül-
tünk az eseményre. A gyermekek ügyesen meséltek és 
mondtak verset. 

 
2006. december 2-án szombaton ovilimpiára kap-

tunk meghívást az öttevényi sportcsarnokba. Lelkesen 
készülünk a sor- és váltóversenyre és az egyéni ver-
senyszámokra. Későbbiekben az eredményekről is be-
számolunk. 

 
A szülői elégedettségvizsgálat értékelése, eredmé-

nye 
A kunszigeti Tündérvár Óvodában szülői elégedett-

ség-vizsgálatot végzett minőségirányítási csoportunk. 
Az alábbiakban szeretnénk ennek eredményéről tájé-
koztatni Önöket. 

 
A vizsgálat lépései: 
Kérdőívek kiosztása 2006. szeptember 14-én a tanév-

nyitó szülői értekezleten /szám szerint: 31 db/ 

Kérdőívek bedobása névtelenül, az óvoda folyosóján 
elhelyezett dobozba, melynek végső határideje: 2006. 
szeptember 22. 

 
Értékelés 
A kiosztásra került kérdőívekből 19 db került vissza 

kitöltve, azaz 61%. 
 
1. Működési feltételek 92% Ezen belül: 

Az óvodának biztonságos, védett környezete van.  91% 
Az óvoda berendezési tárgyai megfelelőek  89% 
Elégedett vagyok az óvoda tisztaságával  95% 
Az óvoda belső esztétikuma megfelelő  91% 

 
2. A nevelés színvonala 91% Ezen belül: 

Ebben az óvodában magas szintű nevelőmunka folyik 
 87% 
Véleményem szerint az óvoda eredményesen neveli 
gyermekemet  91% 
Gyermekem szívesen jár óvodába  89% 
Biztosított a nyugodt, családias légkör  95% 
Tapasztalataim alapján eredményesnek tartom az isko-
lai életre való felkészítést  94% 

 
3. Szülő – óvoda kapcsolat 90% Ezen belül: 

Az óvoda életéről megfelelő tájékoztatást kapok 90% 
A szülői véleményeket figyelembe veszik az óvodában 
 90% 
Nevelési problémáimmal bizalommal fordulhatok az 
óvoda dolgozóihoz  84% 
 Részletes tájékoztatást kapok gyermekem fejlődésérő 
 81% 

 
4. A program szellemisége 92% Ezen belül: 

Jónak tartom az óvoda „hagyományőrző, természet kö-
zeli” nevelési programját 89% 
Szívesen veszek részt az óvoda által rendezett ünnepé-
lyeken  96% 
Az óvoda nyitottsága biztosítja számomra a hétköznap-
okba való betekintést 82% 
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5.  Egyéb észrevételei, javaslatai 0% 
Sajnos az itt fenntartott helyre senki nem 
írt semmit. 

 
Elemzés 
Az adatok feldolgozásából jól kitűnik, 

hogy a szülők nagyon pozitívnak látják 
mind az óvodai életet, mind a dolgozók 
munkáját, illetve külső-belső intézmény-
képét. 

A vélemények közül pozitívan kiemel-
hető: az óvoda tisztasága /95%/, az óvo-
dai ünnepélyeken való részvétel /96%/, a 
családias, nyugodt légkör /95%/ 

Kevesebb %-ot kapott: betekintés az 
óvodai hétköznapokba /82%/, részletes 
tájékoztatás a gyermek fejlődésé-
ről /81%/ 

A minőségfejlesztési csoport ezt a 2, 
viszonylag kevesebb %-ot kapott területet 
tűzte ki maga elé fejlesztési célként. Kere-
si a lehetőségeket, megoldási alternatívá-
kat, ill. intézkedési tervet dolgoz ki. 

 
Lehetséges megoldásként máris felme-

rültek: 
Mivel a szülői értekezletek, illetve a 

gyermek fogadása – elvitele alatti idő nem 
alkalmas a gyermek fejlődéséről való mé-
lyebb beszélgetésre, ezért szorgalmazzuk 
az ún. fogadóórák bevezetését, melyeket 
havonta egyszer, óvodai nyitva tartás 
után 16-17 illetve 15-16 óráig tartanánk 
Ezen idő alatt a szülők felkereshetik a pe-
dagógust, akivel beszélni kívánnak és 
egyéni, négyszemközti beszélgetésekre 
kerülhetne sor. 

 
Az óvodai élet hétköznapjaiba betekin-

teni eddig is nyílt lehetőségük a szülők-
nek: 

Nyílt napok az óvoda nagy-középső 
csoportjában ősszel ill. tavasszal is 2-2 
nap. Óvodai nyitvatartás alatt az érdeklő-
dő szülő bármikor bejöhet /azért célszerű 
esetleg előre jelezni, mivel lehet, hogy ép-
pen hosszabb sétára készülünk aznap/ 
Az óvoda főbb eseményeiről /melyen a 
szülők nem vesznek részt/ videofelvétel 
ill. fényképek készülnek, melyeket az ér-
deklődő szülők rendelkezésére bocsátunk 

Hasonló módon tájékozódhatnak a 
szülők azokról az eseményekről, melye-

ken a gyerekek óvodánkat képviselik /pl. ovikupa, néptánc, rajzver-
seny/ 

 
A fentiek ismertetése után szívesen várjuk a szülők további szó-

beli ill. írásbeli javaslatait. 
A kérdőívek értékelésének eredményét az óvoda faliújságján és a 

Kunszigeti Hírmondó hasábjain közzétesszük, megköszönve a szü-
lők közreműködését. 

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT TAGJAI 

Köszönet a felajánlott 1%-ért 
Kunsziget Község Polgárőrsége ezúton köszöni meg mindazok-

nak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották fel, hogy 
így is támogatták az egyesületet. 

Az így befolyt pénzt az egyesület működésére használtuk fel. 
NÉMETH CSABA, PARANCSNOK 
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Az utóbbi pár évben nálunk is divat lett a Halloween 
ünneplése. A bevásárlóközpontok szórólapjai telis tele 
vannak töklámpás termékekkel, ösztönzik az embere-
ket, hogy csak vegyék-vigyék. De tulajdonképpen tud-
juk-e, hogy a Halloween honnan ered és milyen népi 
hagyománya, gyökere van? Ha már egyszer ennyire 
„ünnepeltetik” velünk, ezért gondoltam megírom, hogy 
mi is az a Halloween! 

Több száz évvel Krisztus születése előtt (i.e.) a kel-
ták, Britannia és Írország lakói október 31-én ünnepet 
tartottak. A kelták és az ő lelkészeik a Druidok ünne-
pelték Samhain-t, ami a kelták Újév estéjén volt, ami 
náluk november 1-jével kezdődött. Az őszi aratást be-
végezték és a tél közeledett. A kelták azt hitték, hogy a 
nap ereje ezért gyengül, és a következő pár hónapban a 
sötétség uralkodik. 

Az gondolták, hogy Samhain ideje alatt az élőket a 
halottaktól elválasztó fátyol a legvékonyabb. Abban 
hittek, hogy október 31-én az ördögi lélek és szellem a 
halottakból átlép a földi élők közé. 
Ez a gondolat félelmetes volt és iz-
galmas! 

A kelták azt tartották, hogy ezek 
a szellemek és halott lelkek meg 
tudják kínozni az élőket. Termése-
ket lerombolják, a kisbabákat ellop-
ják, háziállatokat megölik. Az ör-
dög, a sötétség ura, eredetileg fél-
tek tőle, de Samhain ideje alatt, az ő 
hatalmát hívták, hogy megjöven-
dölje a jövőt. 

A Druidok felelőssége volt, hogy lekenyerezzék a 
gonosz szellemeket és megvédjék az embereket tőlük. 
Hatalmas máglyákat raktak megvilágosítani a szelle-
mek útját. Azt tartották, mint sok más pogány kultúrá-
ban a világon, hogy ha ételt raknak ki a szellemeknek, 
akkor ez a bánásmód megvédi őket az ördög cselétől. 

Évszázadokkal később a kelták leszármazottjai foly-
tatták a Samhain fesztivál megtartását, úgy hogy az ör-
dög lelkének öltöztek. Házról-házra vándoroltak ételt 
követelve cserébe a gonosz lélek sértetlenül hagyja ott-
honukat. Ördögarcokat vájtak fehérrépába (!) és gyer-
tyát tettek bele.  

Továbbá fiatalok a Samhain tűzbe diót tettek, és akié 
először roppant, az elárulta ki fog először férjhez men-
ni. Aztán, aki a szájával ki tudta venni az almát egy víz-
zel teli dézsából, az biztosította magát, hogy szerencsés 
lesz a következő évben. 

Amikor a kereszténységet terjesztették Európán ke-
resztül 3-4. században, ezeket a pogány rituálékat meg-
szüntették. Viszont ezek a pogány imádatok teljesen 

Halloween 
soha nem tűntek el. A Samhain fesztivál elsősorban po-
gány fesztiválként maradt meg. Ezt az ünnepet a gyere-
kek vitték tovább. Főképp Írországban a gyerekek szel-
lemeknek öltöztek. Ha nem részesültek megfelelő fo-
gadtatásban, akkor eljátszották a nem szíves fogadtatá-
sú cselt, tehát romlást hoztak a házra. 

Az egyház úgy döntött, hogy ezt a pogány fesztivált 
megszünteti és helyette az Úr életét ünneplik, minthogy 
dicsősítsék az ördögi halott lelkeket. Az egyház azt 
mondta: „Rendben, ha kell egy nap, hogy ünnepeljétek 
halottakat, akkor ünnepeljétek azokat, akik meghaltak 
és lelkük most már az Istennel van.” 

Tehát november 1. lett a Minden Szentek Napja /All 
Saints’ Day/. Október 31-e pedig All Hallows’ Evening, 
azaz Minden Szentek Estéje. Viszont ez a pogány szo-
kás folytatódott, főleg, hogy a középkorban kiterjedt a 
boszorkányság, újabb szimbólumok csatlakoztak a 
Halloween ünnepléséhez: fekete macska, boszorká-
nyok, denevérek és koponyák. 

Tudják-e, hogy a töklámpás hon-
nan ered?! Mint már fent említet-
tem először fehérrépába vájtak ar-
cokat, mivel a tököt nem ismerték. 
Az 1800-as években ír emigránsok 
vezették be a Halloween ünneplé-
sét Amerikába és ott csináltak elő-
ször töklámpást, mivel Írországban 
és Angliában nem nőtt sütőtök. 
Manapság gyerekek járják körbe a 
házakat és szellemeknek, boszor-
kánynak öltöznek. Viszik a kis ba-

tyujukat, amit a megtöltenek édességgel és egy éneket, 
versikét mondanak. A felnőttek pedig Halloween 
partyt rendeznek, ahol szintén beöltöznek, de csak mó-
kából. Amerikában most már nagyobb ünnep, mint 
Nagy-Britanniában.  

Ha elolvasták a Halloween történetét, rájöhetünk, 
hogy nálunk is megtalálható egy hasonló pogány ha-
gyomány, csak azt Luca járásnak hívják, és a gonosz 
szellem, boszorkányság elűzését tartjuk e napon, ami 
december 13-án van. És ugyanúgy megtalálhatók még 
egyéb szokások a Lucázásnál, pl. jövendőbeli megjóso-
lása, különböző babonák, mint a Halloween ünneplésé-
nél is. Nálunk is jó lett volna, ha Lucázás, Lucajárás fent 
maradhatott volna és akkor nem kellene más kultúrából 
átvett ünnepet ünnepelnünk. Bár talán most már fal-
vakban újra vannak jelei a Lucázásnak, amikor gyere-
kek járnak házról-házra. Viszont ha már egyszer nálunk 
is népszerűvé válik a Halloween ünnepe, akkor leg-
alább tudjuk, hogy miről szól. 

SZALAI-DANKA ILDIKÓ 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Kreatív sarok 2006. 11. szám 

8 

Mikulásvirág 
Adventi időszakba lépünk.  
Általában szeretjük körülvenni magunkat mindenféle dekora-

tív növénnyel. Ilyenkor pedig az ünnepkörnek megfelelő virágok-
kal pl. karácsonyi kaktusszal, mikulásvirággal stb. Megvesszük, s 
talán a helytelen gondozásnak - túlöntözés, vízhiány—illetve a 
körülményeknek, száraz vagy túl meleg lakásnak, köszönhetően 
hamarabb búcsút mondhatunk a szeretett növénynek, mint kelle-
ne. Szeretném megosztani az olvasókkal ebben a rovatban ezúttal 
a Mikulásvirágról és gondozásáról szóló leírást. 

 
A hatvanas években még vágott virágként volt ismert, ma kizá-

rólag cserepes növényként termesztik. 
Ez a kutyatejfélékhez tartozó dísznövény Közép-Amerikából, 

Mexikóból származik. Jóval az európaiak megérkezése előtt az 
indián tisztaság jelképeként a közép-mexikói aztékok termesztet-
ték. A nagy becsben tartott növény azonban csak a hegyvidéki 
klímán maradt meg, ezért a mai Mexikóváros területén nem tud-
ták termeszteni. Vörös színű felleveleiből az indiánok festéket ké-
szítettek. A Taxco mellett letelepedett ferences rendi szerzetesek 
Santa Pesebre ünnepén rendezett körmenetében már használták. 

Az USA-ban 1825-ben Joel Robert Poinsett, az USA első mexi-
kói nagykövete révén vált ismertté. Az 1900-as évek 
elején Kaliforniában, Hollywoodban kezdték ter-
meszteni, nemesíteni. A század húszas éveiben jutott 
el Európába, a hatvanas években még vágott virág-
ként volt ismert, ma kizárólag cserepes növényként 
termesztik.  

A mikulásvirág Közép-Amerikában 3–4 méter ma-
gasra is megnőhet, a lakásban tartott példányok 
azonban ritkán érik el ezt a méretet. Ha óvatosan le-
törünk egy levelet, a seb helyén rögvest fehér tejnedv 
jelenik meg. Ez a nedv mérgező, tehát nem szeren-
csés, ha házi kedvencünk lenyalogatja. Rövid nappa-
los növény A mikulásvirág díszei a színes virágzati 
fellevelek. A klasszikus vörös szín mellett kaphatók 
krémfehér, rózsaszín, lazacszín és tarkán csíkozott 
fellevelű fajták is. A színes virágzati levelek csak akkor alakulnak 
ki, ha a virágképződés megindul, csak rövid nappalos körülmé-
nyek között, ha a folyamatos megvilágítás időtartama kevesebb 
mint 10 óra. Ezt a termesztőüzemekben sötétítéssel oldják meg. A 
lakásban tartott mikulásvirág oldalhajtásain a színes fellevelű fő-
hajtások elvirágzása után csak zöld levelek fejlődnek. 

Elvirágzás után, március–áprilisban a színes fellevelek is her-
vadnak. Ekkor a főhajtást a következő oldalelágazásig távolítsuk 
el, és ültessük át a növényt, lehetőleg agyagcserépbe! Mérsékelt 

öntözés mellett háromhetente, majd a nyár 
folyamán kéthetente tápoldatozzuk a nö-
vényt általános hatású tápoldattal. A nyári 
hónapokban a mikulásvirágot a szabadban 
is tarthatjuk, de ne tegyük a tűző napra. 

Tippek a gondozáshoz 
• A mikulásvirágot óvjuk a tűző napsu-

garaktól, de a lakás napfényes részén he-
lyezzük el!  

• A növény nem kedveli a változó hő-
mérsékletű szobát és a huzatot. A legjobb, 
ha nyílászáróktól távol egy olyan helyiség-
ben tartjuk, amelynek hőmérséklete legfel-
jebb 16 és 20 °C között ingadozik. 23 °C fe-
lett a növény biztosan pusztulásra van ítél-
ve.  

• A száraz levegő is árt neki, ezért a fűtő-
testtől távol helyezzük el.  Száraz levegőjű 
lakásokban napi egyszeri alkalommal 
kézipárásítóval növelhetjük a növény körül 
a páratartalmat. 

• Minél több fényt kap a növény, annál 
hosszabb ideig virágzik, és a fellevelek is 
sokáig szépek maradnak.  

 
Újravirágoztatás 
Ősszel megpróbálkozhatunk a 
mikulásvirág újravirágoztatásá-
val. A mikulásvirág bimbókép-
ződése és felleveleinek színező-
dése csak akkor indul meg új-
ból, ha rövid nappalos körül-
ményeket biztosítunk a számá-
ra.  
Szeptemberben vigyük a nö-
vényt kiegyenlített hőmérsékle-
tű helyiségbe. Karácsonyi virá-
goztatásra október közepétől 
kezdődően 9 héten át 14-15 órás 

időtartamra (például délután 3 órától reggel 
7-8 óráig) borítsunk a növényre egy megfele-
lő nagyságú kartondobozt. Jól záródó, sötét, 
üres szekrény aljában is elhelyezhetjük a nö-
vényt a sötét szakaszban. A világos időszak-
ban azonban fontos, hogy elegendő fényt 
kapjon a növény. Amikor a színes fellevelek 
láthatóvá váltak, abbahagyhatjuk a rövid 
nappalos kezelést.  

Mikroelemeket is tartalmazó tápoldattal 
öntözve a mikulásvirág felleveleinek színe 
még intenzívebb lesz. Ily módon a követke-
ző karácsonyra terebélyes, gazdagon elága-
zódó, élénk színű növény díszítheti az ünne-
pi asztalt. SZALAI SÁNDORNÉ 

Jáger Gergely 
(november 22-én) 

Isten 
hozott! 

Megérkeztem 
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Megyei II. o., U19-es bajnokság 
Mosonszentmiklós -- Kunsziget 1:1 
(0:1) 

Gsz.: Hécz Zoltán 
Az első félidő jelentős része arról 

szólt, hogy ugyan mezőnyfölényben 
játszottunk, de helyzetből csak ke-
veset sikerült kialakítani és azok 
általában kimaradtak. Egy kivételé-
vel, ugyanis a 32. percben egy ke-
resztlabda után Hécz Zoltán üresen 
maradt a bal oldalon és pontosan 
lőtt a kapuba. A második félidőben 
mintha felcserélték volna a két csa-
patot. Míg a Kunsziget pontatlanul 
és kapkodva játszott, a miklósiak 
helyzeteket tudtak kidolgozni. Egy 
ártalmatlan szituáció végén a 20. 
percben kaptunk balszerencsés gólt 
és ez meghozta a hazaiak kedvét. A 
védelmünk azonban a helyén volt, 
viszont mi csak a kontrákban bíz-
hattunk. Egy ilyen kontra végén 
történt szabálytalanság után bünte-
tőhöz jutottunk, ami kimaradt. 
Újabb gól nem született, a vége 
döntetlen lett. 

 
Kunsziget -- Dunakiliti 0:7 (0:3) 

Tartalékos csapatunk nem ját-
szott rosszul, bár az eredmény nem 
ezt mutatja. A védőink életét nagy-

ban megkeserítette a következetlen 
bírói döntések sora, főként a lesek 
esetében. S amíg a vendégek minden 
helyzetük végén gólnak örülhettek, 
nekünk semmi se jött össze. Pedig 
ziccerből, szabadrúgásból, szöglet 
utáni szituációból is eredményesek 
lehettünk volna. A végeredményben 
talán az is közrejátszott, hogy a csa-
pat állandó kapusa, Fazekas Miklós 
a „nagycsa-patban” védett, így he-
lyettesíteni kellett.  

 
Halászi -- Kunsziget 2:3 (2:1) 

Gsz.: Strobl Gergely, Hécz Attila, 
Fincziczki Ádám 

A mérkőzést a csapatok egyfor-
mán nagy iramban kezdték, talán 
valamivel a hazai csapat jobb volt. 
Egy szabadrúgás után a hazai csapat 
megszerezte a vezetést, de nem kel-
lett sokáig várni a válaszra, mert 
Strobl egy szabadrúgással kiegyenlí-
tett. Próbálkoztunk az egyenlítés 
után előnyt szerezni, leginkább a 
baloldalon futottak kényszerítők és 
indítások, de vendég előny helyett 
egy kontrából vezetést szereztek is-
mét a hazaiak. A félidő így hazai 
előnnyel ért véget.  

A második félidőben mintha új 
kunszigeti csapat állt volna a pályá-
ra: laposan játszva, okosan, sokat 
passzoltunk, az eddig főként balol-
dalon futó játék most áttevődött a 

jobb oldalra. A sok erőfeszítéssel já-
ró munka meghozta gyümölcsét, 
Volner kapott labdát, levitte az alap-
vonalig, ahonnan belőtte a labdát 
középre. Hécz Attila érkezett, aki 
kiegyenlített. Míg mi magabiztosan 
játszottunk, a hazai gárda kapkodott 
és pontatlan labdákat adott. A mér-
kőzés vége előtt 5 perccel, Volner 
ismét középre ívelt a szélről és a lab-
dát Fincziczki gyötörte a kapuba. 
Ezzel a csapatunk egy remek máso-
dik félidővel meg tudta fordítani a 
találkozót és megérdemelten nyert 
idegenben Halászi ellen. Ráfért a 
fiúkra a győzelem.  

 
Kunsziget -- Bősárkány 2:5 (1:4) 

Gsz.: Stróbli Zoltán (2) 
Álomkezdés. Öt perc elteltével  

remek hosszú indítás után pontos 
volt Stróbli befejezése. Aztán remek 
játékkal szinte odaszögeztük a saját 
kapujukhoz a vendégeket, de hely-
zetekig csak ritkán jutottunk el, ami 
adódott, az meg sajnos kimaradt. 
Aztán négy védelmi megingás jött 
az első félidő végén, amiket könyör-
telenül kihasználtak a vendégek, így 
máris nagy hátránnyal fordultunk a 
félidő végén. Egy szép góllal már 
négygólos lett a hátrányunk a máso-
dik félidő elején, aztán szerencsés 
körülmények közepette egy csúszta-
tott fejessel lett 2:5 az eredmény. In-

Labdarúgás 

4 fős csapatok nevezését várjuk tekeversenyünkre december 31-ig a Tekézőben.  
A verseny január 15-én indul.  

Január első két hetében gyakorlási lehetőséget biztosítunk minden csapat számára.  
Megfelelő számú női csapat jelentkezése esetén külön női bajnokságot is indítunk. 

Nevezési díj: 5000 Ft/csapat 

Érdeklődni a 70/381-6399-es telefonszámon lehet 
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STANKOVICS ANTAL 

nentől kezdve a kunszigeti csapat 
mindent megtett azért, hogy behoz-
za a hátrányát, kétszer a kapufa 
mentett, egyszer meg a gólvonal 
előtt 30 centivel tudott tisztázni a 
hátvéd. Mi támadtunk a meccs vé-
gén is, ahogy tettük azt az első fél-
időben is. Sajnos az eredmény nem 
változott.  

 
Megyei II. o. 
Mosonszentmiklós-- Kunsziget 4:0 
(1:0) 

Pontosan, összeszedetten és jól 
játszott a csapatunk, és ez szinte az 
egész mérkőzésen így volt. Míg a 
listavezető hazaiak főként vitatko-
zással töltötték a mérkőzés első fél-
óráját, előttünk helyzetek is adód-
tak - sajnos ezek mind kimaradtak. 
A 31. percben aztán megtört a jég, 
és a hazaiak szinte előzmény nél-
kül, szerencsés góllal szerezetek 
vezetést. Innentől csak annyi válto-
zott, hogy megnyugodtak a 
miklósiak a vezetés tudatában. A 
második félidőben már nyugodtan 
és pontosan játszott a hazai csapat 
is, a 13 és a 18. percben gólt szerez-
tek jó összjáték után. A 28. percben 
aztán újra betaláltak, innentől már 
mi kapkodtunk és ők voltak teljesen 
nyugodtak. A meccs utolsó percei-
ben újra voltak lehetőségeink a szé-
pítésre, de az ívelés fölészállt, az 
utolsó percben szerzett gólt pedig 
les miatt nem adta meg a játékveze-
tő. 

A MESE jobb volt, mert kihasz-
nálta a helyzeteit, így megérdemel-
ten győzött. A csapatunk által mu-
tatott jó játék viszont a vereség elle-
nére dicséretre méltó.  

 
Kunsziget -- Dunakiliti 0:1 (0:0) 

Rövid ideig kiegyenlített játék 
folyt a pályán, aztán a kunszigeti 
csapat két komoly akciót mutatott 
be, sajnos a végén mellé ment a lab-
da, vagy a kapus hárított. Az első 
félidőben a szél is segített minket 
abban, hogy a vendégeket a saját 

kapujukhoz szögezzük, de sajnos a 
mezőnyfölényünket nem sikerült gól-
ra váltani. Ugyanakkor a kilitiek 
kontrái már az első félidőben veszé-
lyesnek bizonyultak, egy ilyen után 
pár percre eléggé összezavarodott a 
védelmünk. A második félidőre a 
szelet eső váltotta fel, de a játék képe 
nem sokat változott, mi birtokoltuk a 
labdát és alakítottunk ki helyzeteket, 
de az utolsó mozdulat sajnos minid 
hibádzott. Aztán a vége előtt hat 
perccel egy kontrából betalált az el-
lenfél...  

 
Halászi -- Kunsziget 2:1 (0:0) 

Gsz.: Fazekas Péter 
A mérkőzést - ahogy a nézők vár-

ták - nagyon jól kezdte a csapat, szép 
akciókat és jó lövéseket mutattunk 
be. A tizenhatoson belülről még 
majdnem a kapufát is kidöntöttük, 
(Stróbli Zoltán találta telibe) de hiába 
volt minden erőfeszítés, nem tudtunk 
gólt szerezni.  

A második félidő ugyanúgy kez-
dődött, ahogy az első tartott egész 
végig: mi támadtunk, a halásziak pe-
dig próbálták megtörni a támadása-
inkat és kontrázni. Egy kontra után 
megszerezték a vezetést a félidő felé-
nél. Hiába próbálkoztunk, nem sike-
rült az egyenlítés, ehelyett egy védel-
mi hiba után újabb gólt szerzett a ha-
zai csapat. A mérkőzés lassan közele-
dett a vége felé, a bíró kimutatta a 3 
perc hosszabbítást, csapatunknak ek-
kor sikerült szépíteni Fazekas révén, 
aki az ötösön ide-oda pattogó labdát 
a hálóba varrta. A lefújás előtt akár 
még a döntetlen is elérhető lett volna, 
de sajnos nem sikerült kiegyenlíteni, 
így a csapat vereséggel tért haza. A 
mi támadó focinkkal szemben végül 
mégis a hazaiak kontrára építő játéka 
hozta meg az eredményt.  

 
Kunsziget -- Bősárkány 1:3 (0:1) 

Gsz.: Ikó Norbert 
A meglehetősen tartalékosan felál-

ló csapatunk bátran és jól játszott a 
meccs elején. Helyzetek mindkét ol-

dalon adódtak, de gól sokáig nem 
született. Aztán az első félidő vége 
felé jól lépett ki a vendégek gyors 
csatára és szép (egyesek szerint meg 
szerencsés) gól lőtt. A második fél-
időben megint nekünk voltak hely-
zeteink, és mégis a vendégek növel-
ték az előnyüket. A kapu felé guru-
ló labdát Varga szép vetődéssel há-
rította, amit a játékvezető piros lap-
pal és büntetővel honorált, mert 
hogy Varga söprögetőt játszott a 
meccsen. Önfeláldozása hiábavaló-
nak bizonyult, mert a büntetőt érté-
kesítették, majd nem sokkal később 
- ekkor már 9 emberrel játszottunk - 
szép akciógóllal már 3:0-ra vezetett 
Bősárkány. A hazai csapat azonban 
nem adta fel és próbálkozott rendü-
letlenül. Az egyik próbálkozás vé-
gén csak úgy tudták megállítani a 
vendég védők a támadásunkat, 
hogy a 16-oson belül szabálytalan-
kodtak. A büntetőt Ikó Norbert be-
lőtte. Újabb gólt nem tudtunk sze-
rezni, pedig 9 emberrel is mi támad-
tunk a meccs végén.  

 
BÁBICS NORBERT  

ÉS VOLNER GÁBOR TUDÓSÍTÁSAI—
WWW.KUNSZIGET.HU 

Megyei II. osztály Orchidea Ho-
tel Mosonmagyaróvári csoport 

őszi végeredménye 
1. MOSONSZENTMIKLÓS 64 19 42 
2. BŐSÁRKÁNY 48 18 35 
3. GYŐRÚJFALU 39 16 33 
4. RAJKA 44 14 32 
5. GYŐRSÖVÉNYHÁZ 59 35 28 
6. DUNASZEG ATLANTIS 38 26 27 
7. DUNASZIGET 22 24 25 
8. HÉDERVÁR 41 30 24 
9. DUNAKILITI 34 35 22 
10. ENESE 23 32 16 
11. KUNSZIGET 23 34 16 
12. MOSONSZOLNOK 15 27 15 
13. KÁROLYHÁZA 23 42 11 
14. MÁRIAKÁLNOK 19 75  9 
15. HALÁSZI 18 60  7 
16. GYŐRLADAMÉR 19 42  5 


