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„Gazdag Jézuskát!” 
 Bizonyára mindannyian úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk széppé, a legszebbé tenni családi Szentestén-

ket, karácsony ünnepnapjait. S bármennyire is belefáradunk mire vége, mire újra eljön, addigra új lendületet kap 
lelkesedésünk. És ez így van jól, sőt addig jó, amíg lelkesedni tudunk…  

 Ilyen ez az idei is. Szeretnénk, szerettük volna kihozni belőle a legtöbbet: álmunk a gyermekek ajándéktól 
elbűvölt, ragyogó arca; a házastárs boldog, elégedett mosolya; a szülő hálás, örömteli tekintete.  

Ám lehet, hogy mégsem sikerült a legtöbbet kihozni belőle: „nem olyan gazdag a Jézuska, mint tavaly.” Vagy 
súlyos ára van az elmúlt karácsonyok színvonalának? Netán még sohasem sikerült, nem volt „tehetségünk” rá?  

Ne szomorkodjunk, ne kedvetlenedjünk el! A szűkösség, a kevés is jó valamire. Sőt, talán éppen arra, hogy 
ezentúl ne a pénztárcánk, hanem a szívünk nyíljék meg egymás felé. S főként karácsonyunk ne ajándékaink kicse-
réléséből álljon! Hanem tényleg gazdag tartalommal, gazdag Jézuskával teljék meg! Mert higgyük el, hogy az a 
kilóra lemért kevés mindennél többé, súlyos értékké válik, ha mögötte ott van a szeretet súlya: a megbocsátás, az 
áldozat, a szívbéli jóság. Áprily Lajos költő is efféle élményre juthatott. Olvassuk csak figyelmesen versét: 

 
 Karácsony-est 
 
Angyal zenéje, gyertyafény- 
kincses kezem hogy lett szegény? 
 
Nem adhattam ma semmi mást, 
csak jó, meleg simogatást. 
 
Mi győzött érdességemen? 
Mitől csókolhat úgy kezem? 
 
Simogatást mitől tanult? 
Erembe Krisztus vére hullt? 
 
Szemembe Krisztus-könny szökött?- 
kinyúló kézzel kérdezem. 
 
Áldott vagy kezek között, 
karácsonyi koldus- kezem. 
 
„Gazdag Jézuskát” kívánunk családunknak? A legteljesebbet, lelki gazdagsággal adhatjuk, amikor Karácsony-

kor együtt éneklünk és imádkozunk, amikor felidézzük Megváltónk születését. De összetartozónak, teljesnek 
érezhetjük magunkat a nagyobb családban, a hívő közösségben, amikor együtt a család az ünnepi szentmisén. 
Nincs erősebb kapocs a lelki egységnél, a lelkeinket gazdagítónál! Ezt kívánom néktek, Kunsziget Családjainak: 
„Gazdag Jézuskát!” 

WINKLER ZSOLT PLÉBÁNOS 
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Karácsony az emberiség legszebb ünnepe, melynek legna-

gyobb értéke a békesség, a szeretet, az egymásra figyelés, a re-
ményteli várakozás, egymás segítése. Ünnepre készülünk. Fa-
lunk házainak ablakaiban, kertjeiben kigyúltak a fények. Az ad-
venti várakozás, készülődés, apró mozzanatai közelebb hozzák 
minden nappal az ünnepet. Karácsony ünnepe a várakozástól, a 
készülődéstől, a szeretettel készített, vásárolt ajándékoktól a 
családok csodálatos ünnepe, mely attól ragyog fényesen, hogy 
mindannyian teszünk hozzá egy csillagot. 

 
Gyermekkorom karácsonyain szüleim, testvéreim, rokonsá-

gunk beszélgetéssel, készülődéssel apró mozzanatokból fűzték 
össze a karácsony csillogó füzérét. Vártuk mindannyian, hogy 
elérkezzék a csoda pillanata, amikor együtt állunk a karácsony-
fa előtt, meghatódva, boldogan, az ajándékokon túl annak örül-
ve, hogy ismét együtt lehet családunk. Karácsonykor hazame-
gyünk, hazaindul gyermek, a szülő, és ettől igazi csoda az ün-
nep, ez az egyik óriási értéke. 

 
A legszebb emberi érzésekkel: a szeretettel, a békességgel és a 

megbékéléssel töltjük meg szívünket, hogy adni tudjunk min-
denkinek belőle. Figyeljünk rá, ajándékunkból ne csak a kará-
csony lángjánál jusson mindenkinek. Falunk közepén kigyúltak 
a fények, közösen készülünk az ünnepre. Kívánom, hogy az ap-
ró fényekből jusson minden házba, minden embernek. Az apró 
fény erősödjön Önök által, váljon lánggá és ragyogja be 2008 
Karácsonyának Ünnepét. Legyen meghitt békesség, szeretet és 
egészség minden családban. 

 
 
 
Boldog karácsonyt kívánok. 
 
 
 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 

Köszöntő 
December 20., szombat 16:00 Óvodai  
karácsonyi ünnepség 

 
December 20., szombat 17:00 Iskolai 
karácsonyi ünnepség 

 
December 21., vasárnap 17:00 Adventi 
hangverseny a templomban. 

 
December 29., hétfő 15:00 Óévbúcsúz-
tató klubest a Nyugdíjas Klubban 

 
December 30., kedd 18:00 A Kunszigeti 
Polgári Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesüket évzáró összejövetele a kul-
túrházban 

Programok 

Szeretettel hívom és várom 
kedves Családjukat Karácsony 
ünnepi, templomi eseményei-
re: 

 

December 24-én 16.00 óra: 
BETLEHEMES JÁTÉK 

December 24-én 24.00 óra: 
ÉJFÉLI MISE 

December 25-én 9.30 óra:  
KARÁCSONYI MISE 

December 26-án 9.30 óra: 
SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉR-
TANÚ ÜNNEPE 

December 28-án 11.00 óra: 
SZENT CSALÁD ÜNNEPE 

December 31-én 17.30 óra: 
ÉVVÉGI HÁLAADÓ SZENT-
MISE 

Január 1-én 11.00 óra: SZŰZ 
MÁRIA ISTEN ANYJA ÜNNE-
PE 

 

Áldott Karácsonyt! 
 

WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS 

Karácsonyi 
szentmisék 
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Wass Albert: Karácsonyi versek 
 
Elindul újra a mese!  

Fényt porzik gyémánt szekere!  
Minden csillag egy kereke!  
Ezeregy angyal száll vele!  
Jön, emberek, jön, jön az égből  
Isten szekerén a mese! 

 
Karácsony készűl, emberek!  

Szépek és tiszták legyetek!  
Súroljátok föl lelketek,  
csillogtassátok kedvetek,  
legyetek ujra gyermekek  
hogy emberek lehessetek! 

 
Vigyázzatok! Ez a mese  

már nem is egészen mese.  
Belőle az Isten szeme  
tekint a földre lefele.  
Vigyázzatok hát emberek,  
Titeket keres a szeme! 

 
Olyan jó néha angyalt lesni  

s angyalt lesve a csillagok közt  
Isten szekerét megkeresni.  
Ünneplőben elébe menni,  
mesék tavában megferedni  
s mesék tavában mélyen, mélyen  
ezt a világot elfeledni. 

 
Mert rút a világ, fekete.  

Vak gyűlölettől fekete.  
Vak, mint az emberek szeme:  
az égig sem látnak vele.  
Pedig az égből lefele  
porzik már Isten szekere! 

 
Minden csillag egy kereke,  

ezeregy angyal száll vele,  
az Isten maga száll vele  
és csillagtükröt nyujt felénk,  
mesetükröt, a keze. 

 
Szent tükrébe végre egyszer  

Pillantsatok tiszta szemmel,  
tiszta szemmel, Istenszemmel  
milyen szép is minden ember!  
Minden ember szépségtenger  
s mint a tenger csillagszemmel  
telve vagytok szeretettel! 

 
 

Karácsonyra 
Tagadjátok? Restellitek?  

Elfordulnak fejeitek?  
Megvakultak szemeitek?  
Szépségteket, jóságtokat  
nem érzitek, nem hiszitek?  
Csillaggyertyák fénye mellett  
Isten elé nem viszitek? 

 
Akkor bizony rútak vagytok,  

szegények és vakok vagytok,  
ha szépek lenni nem akartok.  
De még így is, szegényen is,  
rútan, vakon, mégis, mégis  
Isten gyermekei vagytok! 

 
Rátok süti fényes szemét,  

elindítja fényszekerét,  
jó emberek játékszerét.  
Milyen kár, hogy áldó kezét  
nem érzitek, nem nézitek  
s nem hiszitek már a mesét. 

 
A rút világnak gondja van,  

minden embernek gondja van,  
a sok angyalnak mind gondja van  
s az Istennek is gondja van,  
mert mindenekre gondja van.  
S így múlik el a szép s a jó  
az ember mellől, nyomtalan. 

 
 Ha a csöndet lehetne érzékeltet-

ni, akkor most hosszú hallgatás kö-
vetkezne. S ez a hallgatás talán töb-
bet sejtetne, mint a szavakba foglalt 
válasz. Várakozunk.  Karácsony éj-
szakáját  várjuk. Minden évben vár-
juk, hogy megszülessen a Megvál-
tónk. 

 Reménykedünk, vágyakozunk, 
óhajtjuk a karácsonyt körüllengő 
illatos békét, a szeretetteljes együtt-
létet a családdal a környezetünkkel. 

 Ilyenkor hatványozottan előtér-
be kerülnek az emberi gyarlósága-
ink, sérülékenyebbek vagyunk, hi-
szen év vége van, elfáradtunk. 
Megint eltelt egy esztendő. Miköz-
ben magunkban számot adunk és 
felvillantjuk az év napjait lelkiisme-
retünk keres, s mire száz százalékos 
lesz a feldolgozottság bennünk és 
tudatosul az, ami valóban fontos, 
lassan ideér, elérkezik az ünnep. 

 S évről évre mindig ideér , elér-
kezik az idő, amikor megtapasztal-
hatjuk, amit évközben csak sejtünk. 

Karácsony táján tudjuk,hogy Is-
ten ajándéka az ünnep. Ajándék az 
élet, a munkalehetőség, az egészség, 
a család. Szeretetünk, örömünk és 
bánatunk is Tőle ered. Reményt és 
fényt hoz életünkbe. Ragadjuk meg 
az alkalmat , öltöztessük ünneplőbe 
lelkünket, hogy  ismét töltekezhes-
sünk, a betlehemi csillag fényéből. S 
ha lehet raktározzunk is el belőle, 
mert ha elmúlik karácsony, elhalvá-
nyul szívünkben a szeretet lángja. 

Robogó hétköznapjainkban  le-
gyen  parányi  szünetjel, hogy meg-
álljunk , csendes önvizsgálatot tart-
sunk és akkor több dolognak láthat-
juk meg a fonákját és a fényét is. 

 
Ezekkel a gondolatokkal kívá-

nunk a szerkesztőség nevében ál-
dott szép karácsonyt, s sok csendes 
percet, meghitt együttlétet az olva-
sóknak.  

SZALAI SÁNDORNÉ 
 

Olyan este ez is csak, mint a többi: 
olyan a színe, nyirkos ködszaga. 
Pedig valahol szent titokpalástban 
csodát takargat ez az éjszaka...! 
 
Angyalok húznak a világ fölött. 
Hírét hozzák, hogy földre szállt a 

béke! 
Megszületett az Igazság, a Jóság, 
akit úgy vártunk: megszületett vég-

re! 
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Advent első vasárnapján a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület kirán-
dulást szervezett tagjainak és hozzátartozóinak: 50 fővel Keszthely – Vörs útvonalon. Keszthe-
lyen megtekintették a Festetics kastélyt, Babamúzeumot, a Csigaparlamentet és a Panoptikumot. 
Délután a Kis-Balaton környékén levő Vörsi betlehemet tekintették meg. Ez a betlehem ma Kö-
zép-Európa legnagyobb fedett helyen lévő betleheme. 60 évvel ezelőtt Futó Tibornak köszönhető 
a létrejötte. A katolikus templom Jézus szíve mellékoltáránál levő betlehem fokozatosan bővült 
évente, így ma már az oltár nem látható, mert teljesen benőtte egészen a  mennyezetig a fenyő-
ből, mohából készült csoda. Az utóbbi időszakban Futó Péter vállalkozó  lelkesedésének és ügy-
buzgalmának köszönhetően  sokan jönnek el látogatóba az ország és a világ különböző tájairól. 
Önkéntesek szorgos kezeit dicséri az egy hét alatt felépített betlehem, amely Advent első vasár-
napjától január végéig várja látogatóit. Nagyon szép élmény volt számunkra - igazi lelki feltöltő-
dés - maga a látvány, a szentmise, a helyi bábtáncoltató betlehemi népszokás és a koncert. Így 
együtt volt a teljesség, maga az ünnep. Ünnepi köszöntőt Farkas László polgármester mondott, a 
misét Vereb Zsolt a nagykanizsai piarista iskola és gimnázium igazgatója mutatta be, az énekkari 
szolgálatot és koncertet a piarista iskola Mathia Károly vegyeskara szolgáltatta. 

SZALAI BÉLÁNÉ 

Adventi kirándulás 

Mikulás – buli az iskolában 
 
2008. december 05-én délelőtt a Mikulás bácsi és krampuszai meglátogatták az iskolás gyere-

keket. Minden osztályt körbejártak és a gyerekeket egy kis ajándékkal lepték meg. Viszont a Mi-
kulás a rossz gyerekekről sem feledkezett meg! Őket a krampuszok virgácsolták el. 

A Mikulás – buli délután 3 órakor kezdődött a sportcsarnokban, amit a nyolcadik osztályosok 
szerveztek. Összesen 9 csapat állt készen a játékra, ebből nyolcat a tanulók, egyet pedig a tanárok 
alkottak. Idén is – a tavalyihoz hasonlóan - ötletes csapatnevek és csapatkiáltások születtek. A 
csapatoknak tíz feladatot kellett teljesíteniük, melyek igazán viccesre sikeredtek. Ilyen volt a tész-
tadugás (két embernek tésztát, ill. szívószálat kellett egymásba illeszteni szájjal), a joghurtevés 
(bekötött szemmel meg kellett etetni egy másik 
embert joghurttal), kapura rúgás, de előtte be-
pörgették a játékosokat. E mellett volt még Mi-
kulás – totó, puzzle, roller ügyességi verseny, 
célbadobás, karikatúra rajz a tanárokról, kispa-
don átugrálás egy kanálon tojást tartva. Az utol-
só feladat már az iskola tánctermében volt. Itt a 
csapatoknak karaokezni kellett. 

Az alsó tagozatosoknak az eredményhirde-
téssel és a nyeremények kiosztásával ért véget a 
délután, amíg a felsősöket Dj Szasza (Szalai Dá-
niel) és Dj Zsoltika (Kapuvári Zsolt) zenéje szó-
rakoztatott este 7 óráig. 

ZÁGONI-SZABÓ KATINKA 

Iskolai hírek 
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Mesevetélkedő 
 
December 6-án a második, harmadik és negyedik osztályosokból álló csapatok vetélkedtek a 

„Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át” országos mesevetélkedő első fordulójában. A 7 
csapat nagyon jó pontokkal zárta az első feladatsort. Négy mese játékos feldolgozásából kerültek 
feladatok eléjük. A második fordulóra januárban kerül sor. A legjobb három csapat továbbjut a 
megyei fordulóra. További fordulók eredményéről későbbiekben értesítjük Önöket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decemberben már második alkalommal rendeztük meg a Voki-kupát tíz csapat részvételével. A kunszigeti csapat 
harmadik helyen végzett, a gólkirály Vikidár Márk lett. 
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Petőfi Sándornak szokása 
volt, hogy minden év fordulóján 
- a születése napján- leült és szá-
mot vetett élettel, sorssal, jöven-
dővel. Most a 2009-es év bekö-
szöntét várva bizonyára nagyon 
sokan, milliók, esetleg százmilli-
ók töprengenek el majd egy pil-
lanatra, honnan jöttünk, milyen 
mély a mögöttünk hagyott idő 
kútja s főként hová, milyen ve-
szedelmek, katasztrófák, küzdel-
mek, nélkülözések felé vezérel 
bennünket ez a múlt. 

A Krisztus születése óta eltelt kétezer év, nagyon hosszú idő. Ennyi idő alatt birodalmak sokasága alakult, s tűnt 
el, népek, vezérek, királyságok garmadája vált a történelem enyészetévé, fölfedeztük Földünk minden szegletét, 
meghódítottuk a Holdat, már a távoli csillagokat ostromoljuk, miközben soha nem látott távolság alakul ki ember és 
ember között…! 

Egy biztos, piacosodott, versengő, túlhajszolt világunkban különösen fontosak ezek az alkalmak, hogy mindenki 
végiggondolja életének jó és nehéz pillanatait. A közeledő karácsony erre nagyszerű alkalmat nyújt, mert jótékonyan 
figyelmeztet bennünket az emberi kapcsolatok fontosságára, és hogy legalább most figyeljünk szeretteinkre. Ekkor a 
világot megérinti a csend, a nyugalom és áhítat, néhány napra valami különleges érzés tölt el bennünket: a meghitt-
ség és szeretet érzése.  

Krisztus kétezer évvel ezelőtti születése és ennek évenkénti megünneplése lelki megújulást, erkölcsi megtisztu-
lást, és az önmagunkkal harmóniába kerülést hozza el évről évre.  

Ilyenkor ajándékot és szeretet adunk. Magunkból adunk egy darabot, de nem az lesz gazdag, akinek sok van, ha-
nem aki sokat ad. Magából, magáéból.  

Ha kapunk, tudjuk azt mondani: köszönöm. E szócska nagyon sokat kifejez: figyelmet, tiszteletet, alázatot a másik 
iránt. Sajnos egyre ritkább szó lett.  Anyagias világunkban sokszor azt hisszük, - sugallják belénk a reklámok -, hogy 
minden - minden megvehető. Ám a szeretet egy különleges „árucikk”, drága, de ingyen adható, minél többet adunk, 
annál több marad belőle, s annál inkább gazdagodunk tőle. Benne van egy mozdulatban, egy tekintetben, egy jó szó-

ban, egy hangsúlyban, ám gyakran észre sem 
vesszük! Nem kell hozzá más, csak egy kis 
odafigyelés, törődés, egy kis jó szándék. A 
szeretet bennünk van, s csak rajtunk múlik, 
mennyire tudjuk felhasználni erejét.  
 A karácsonyban az a szép hogy nem lehet 
belemagyarázni dolgokat. Szerencsére nem 
lehet kisajátítani, nem lehet belemagyarázni 
azt, ami nem oda illő.  
A karácsonyra egyszerűen azt mondjuk: 
Krisztus születése, a katolikus emberek egyik 
legszentebb ünnepe, és a szeretet ünnepe. E 
szavakban benne a van a lényege, jelentősége. 
Adjunk belőle minél többet, minden ember-
nek!  
Kívánom, találja meg mindenki a szeretet e 
napokban.  
Boldog, meghitt, szeretetteljes Ünnepeket és 
sikeres, békés Új Esztendőt kívánok az Iskola 
minden dolgozója nevében.  

ENDRŐDY JÓZSEF IG. 
 

Iskolai hírek 

SZALAI SZILVIA 

KONDOR VALTER 
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Óvodai hírek 
2008. december 5-én ellátogatott a jóságos Mikulás óvodánkba. Minden gyermeknek hozott 

ajándékot, a jó gyermekeket megdicsérte, a többiek megígérték, hogy ezentúl ők is jók lesznek. 
Köszönjük Szalai Józsefnek, hogy déligyümölccsel hozzájárult a Mikulás ajándékokhoz. Az óvo-
dásokkal izgatottan készülődtünk a szeretet ünnepére és nagyon vártuk a Jézuska érkezését. De-
cember 16-án reggel csodálkozó gyermek szemek előtt tárultak fel a csoportszobák ajtaja. Sok-sok 
ajándék sorakozott a fák alatt. A kicsik dallal - verssel, a nagyok Kisalföldi betlehemes játékkal 
köszöntötték az ünnepet. 

 
2008. december 20-án karácsonyt váró délutánra hívjuk a szülőket és gyerekeket, Betlehemi já-

ték és közös éneklésre a kunszigeti kultúrházba. 
 
Békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendők kívánnak az óvoda dolgozói és a 

gyermekek! 
 
 

FARKAS FERENCNÉ 

Karácsonyi ünnepély 
Meghívó 

 

Szeretettel meghívjuk  
Önt és Kedves családját 

a kunszigeti általános iskolások  
karácsonyi műsorára, 

melyet december 20-án szombaton 17:00-kor tartunk a Művelődési Házban. 
 

AZ ISKOLA TANÁRI KARA 
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Véradás volt Kunszigeten 2008. december 11-én. Ezúton köszönjük azoknak, akik embertársai-
kat segítették: Venesz Tibor, Börzseiné Varga Judit, Börzsei László, Kremola Jenő, Kovács Lilla, 
Stankovics Antal, Stankovicsné Szabó Zsuzsanna, Lendvai Imre, Szalai Árpád, Volner József, 
Szűcs Tiborné, Kovácsné Szeincz Andrea, Rigó Judit, Szalai Csaba, Szalai Csabáné, Venesz Esz-
ter, ifj Szalai Sándor, Varga Balázs, Varga Balázsné, Gondár István, Szabó Ferenc, Finta István, 
Varga Rita, Farkas Tamás, Kovács Miklós, Fincziczki Tamás, Rebenek Balázs, Virág Zoltán, 
Bélavári Ferenc, Kuller Lajos, Peitli András, Németh István, Farkas Ferenc, Szalainé Danka Ildikó, 
Szalai Márk, Banga Richárd, Horváth Csaba, Horváthné Tolnai Ibolya, Tilai Péter. 

 
MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE 

Véradás 

NB. III.: A 11. forduló 
Kunsziget- Jánossomorja 4:4 (2329-2317fa) 
Ld. Farkas Attila 447 fa, Fincziczki Tamás 403 fa 
Egy nehéz döntetlen - könnyű győzelem lehetett volna.. 
 
Megyei II. oszt.: Az Első Győzelem!                   
Kunsziget/B-Bábolna/B 5:1 (1500-1426fa) 
Ld. Gacs Gábor 410 fa, Taufer Péter 380 fa, Nagy Ferenc 364 fa. 
74 fával Győztek. Csak így tovább! 
 
Megköszönöm a csapatok nevében a segítőkész Emberek egész éves munkáját!Az egész falu 

lakosságának BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT, S SIKEREKBEN, EREDMÉNYEKBEN BOLDOG 
ÚJÉVET KÍVÁNOK! 

GUTLÉBER ZOLTÁN 

Tekehírek 
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KTV Kunsziget - karácsonyi műsor 
December 20-án élőben közvetítjük a KTV Kunsziget csatornáján az óvodások, majd az iskolá-

sok karácsonyi műsorát. 
 
Vasárnaptól lép életbe a karácsonyi programunk, amelyben az elmúlt időszak jelentősebb ese-

ményeiről, programjairól készült műsorokat is megtekinthetnek. Például az Idősek napi ünnepi 
műsor mellett helyet kap az adventi hangverseny és vásár, Barsi Ernő karácsonyi népszokásokat 
bemutató előadása, a Győr-Moson-Sopron megyei papköltőkről szóló előadás, az Arcadia együt-
tes győri koncertje, a közmeghallgatásról készült felvétel, valamint felidézzük az elmúlt 15 év 
legemlékezetesebb karácsonyi műsorait, adventi hangversenyeket is. 

 
Az idei karácsonyi ünnepi hangversenyről és templomi betlehemes játékról is  készül felvétel. 
 

A részletes műsort keressék a KTV képújságjában és a kunsziget.hu-n! 

Mikulás napján a dunaszentpáli Csillagfény Együttes Holle Anyó című mesejátékával köszöntötte 
a gyermekeket a Kultúrházban.  

További képeket a kunsziget.hu-n tekinthetnek meg.  
A mesejáték hanganyaga megvásárolható a polgármesteri hivatalban. 
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Autóbuszjáratok  
Kunszigetről Győrbe  
- hétfőtől péntekig 4.50; 
5.50; 6.42; 7.07; 8.02; 
9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 
15.02; 15.32; 16.37; 18.04; 
19.52; 20.47 
- 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 5.15; 
6.05; 6.35; 7.20; 8.30; 
11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 
15.00; 16.05; 17.20; 18.40; 
20.15; 22.45 
- szombaton 6.35; 8.30; 
11.40; 13.25; 14.55; 16.40; 
18.40; 20.15; 22.45 
- vasárnap 6.35; 9.05; 
11.00; 14.55; 16.40; 18.40; 
20.15; 22.45  
Orvosi rendelő  
Telefonszám: 96/495-029  
nyitva tartása: 
Hétfő : 14.00-17.00  
Kedd: 8.00-11.00 
Szerda: 14.00-17.00  
Csütörtök: 8.00-11.00 
Péntek: 8.00-11.00  
Gyógyszertár  
Telefonszám: 96/582-028 
nyitva tartása:  
Hétfő : 16.00-17.00 
Kedd: 9.30-10.30  
Szerda: 16.00-17.00  
Csütörtök: 9.00-11.00  
Péntek: 14.00-15.00  
Polgármesteri Hivatal  
József Attila utca 2.  
telefon: (96) 485-040; fax: 
(96) 552-056 
Nyitva: H-CS 7.30-16.00 
P: 7.30–13.00 
Teleház 
Kossuth tér 9. 
Telefon/fax: (96) 552-010 
Nyitva hétköznap 09:30-
11:30 és 16:00-21:00 
Tündérvár Óvoda  
Kunsziget Petőfi tér 12. 
Telefonszám: (96) 495-143 
Vocational Academy Kunszi-
geti Tagiskolája  
Kunsziget Petőfi tér 12. 
Telefonszám: (96) 495-142 

Kisokos 
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Farkas Árpád: Dúdoló 
  
Havazás lennék, lengőn áldó, 
gyűrött arcokra, földre szálló, 
vigasztaló-nagy csöndes ének, 
lélegzete a mindenségnek. 
  
Havazás lennék, mintha volna 
kedvem és pénzem annyi hóra, 
mellyel ember ily hitvány bőrben 
havazhat egész esztendőben. 
  
Lassún, mint akit nem is kérnek, 
lennék Föld felett lengő ének, 
egy szál ingben is elringatnám, 
elmúlásommal sem ríkatnám. 

 Lennék mindenség ingecskéje, 
öltözködnék a szegénységre, 
ne üssön át az éjszakákon 
vacogó lélek, fázó álom. 
  
Havazás lennék, lengőn áldó, 
gyűrött arcokra, földre szálló, 
csitítgató is ott, hol láz van. 
Méltóságos a pusztulásban. 
 


