
A kunszigetieket már évszá-
zadok óta foglalkoztatja, hogy 
vajon miért van ott az a bizo-
nyos kőhalom a Mosoni-Duna 
partján. Milyen épület maradvá-
nya? Mert hogy épület volt vala-
ha, az biztos. 

A nép megalkotta a saját el-
méletét: egy vár maradványa az, 
a várban pedig tündérek laktak. 

A tudomány is megalkotta sa-
ját elméletét: római őrtorony állt 
ott valaha, mely a limeshez tar-
tozott. 

A tudomány azonban attól tu-
domány, hogy állandóan kétel-
kedik a be nem bizonyított állí-
tásokon. Búvárok és régészek 
kutatják a víz alatti maradványo-
kat.  

 
Folytatás a 3. oldalon. 
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Kiderül a Tün-
dérvár titka? 

Nagyboldogasszony nyolcada van, amely a magyar egy-
házi év legkiemelkedőbb időszaka. És benne is egy főün-
nep, Szent Istvánnak, a Szent Királynak ünnepe. Nemzeti-
vé vált egyházi hagyományunk nyomán a Boldogasszony 
után Szent István az ország, a nemzet első patrónusa, fővé-
dőszentje. Ezen a napon most már évről évre újból vissza-
térő hagyományként kerül sor a budapesti Szent István ba-
zilikából indulva a Szent Jobb körmenetre. A Szent Jobb, 
István király jobb keze, a magyarság legtiszteletreméltóbb, 
szimbolikus jelentőségű ereklyéje, melyről Hartvik győri 
püspök elmondja krónikájában, hogy az Úr csodálatosan 
megőrizte és méltán megkímélte minden rothadástól, hi-
szen segedelmet nyújtott a szűkölködőknek, megoldotta a 
rabok bilincsét, zarándokokat ruházott fel. Vagyis keresz-
tény tetteket hajtott végre. Ezért született a magasztaló 
ének: 

 
Óh dicsőséges Szent Jobb kéz, 
Melyet magyar óhajtva néz. 
Drága kincse népünknek,  
Nagy öröme szívünknek. 

 
Folytatás a 2. oldalon. 
 

Krónika 8. oldal 
Néptánctábor Vonyarcvashegyen 8. oldal 
A vinyei táborról 8. oldal 
Rengeteg élmény a Bakonyban 9. oldal 
Nehéz kezdés 10. oldal 
Győzött a rutin 10. oldal 
Sportműsor 10. oldal 
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Folytatás az 1. oldalról 
Hová is mutat a Szent Jobb? Arra, amerre a 

Szent Király maga egész egyéniségével, hitval-
ló életével! István ott állt két világ között: a po-
gányság, vagy kereszténység? És döntött! Or-
szágunk, nemzetünk sorsát a kereszténységhez 
kötötte, és ettől kezdve már nem tehetünk úgy, 
mintha ez lényegtelen kérdés lenne. Innét érthe-
tő múltunk, jelenünk. De innét lesz csak jö-
vőnk! Döntése nem csupán, sőt elsősorban nem 
politikai lépés volt, hanem személyes meggyő-
ződésből fakadt: akkor van egy országnak, 
nemzetnek jövője, ha a sziklára épít, vagyis 
magára Jézus Krisztusra. Ne tévesszen meg 
bennünket a jelen: az újpogányság, a vallási kö-
zömbösség, a pogány ősmagyarkodás. Mind-
ezek tévutak. S minket arra intenek ezek a je-
lenségek, hogy még inkább ragaszkodjunk hi-
tünkhöz, keresztény mivoltunkhoz. 

 És a hitvallásunk nem szavakon múlik 
csupán, hanem tetteken! Vajon merünk-e katoli-
kus keresztények módjára élni? Szent István 
király nemcsak a nemzetnek mutatott irányt, 
hanem életével példát is adott! És ez kitűnik ab-
ból, hogy halála után szentként tisztelik és ha-
marosan, már 1083-ban szentté avatják. Első 
királyunk szent, erről tesz tanúságot példás csa-

Szent István  
király ünnepe 

ládi élete is. És azt is fontosnak tartotta, 
hogy fiát, Imrét is keresztény szellemben 
nevelje. És akkor sem veszítette hitét, ami-
kor uralkodásának szinte emberfölötti pró-
bái voltak: fiának Szt. Imrének halála, a po-
gányság fellobbanó erői, az ország függet-
lensége megőrzésének gondja. Vajon milyen 
a mi családi életünk? Vajon példamutató, 
követésre méltó-e családtagjaink számára? 
Vajon Krisztus békéjének közvetítőiként él-
jük-e meg? Vajon van-e gyermekeinknek 
hívő, keresztény gyökere, ebből fakadóan 
jövője? Életünk gondjaira, bajaira Istennél 
keresünk-e megoldást? Ezek olyan kérdé-
sek, melyeket, lelkiismeretvizsgálatot tartva 
fel kell tennünk magunknak a Szent Király 
Szent Jobbjára tekintve! 

Megújulásunkban kérjük Magyarország 
Fővédőszentjét az ének szavaival:  

 
 
 

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, 
ki voltál valaha országunk istápja? 

Hol vagy István király? Téged magyar kí-
ván.  

Gyászos öltözetben teelőtted sírván. 
 

Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid. 
Hozzád fohászkodunk, árva maradékid. 
Tekints, István király, szomorú hazádra. 

Fordítsd szemeid régi országodra! 
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Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Nagy szeretettel köszöntöm a Kunszigeti Hírmondó Ol-

vasóit! 
Nagy öröm számomra, hogy a falu hírmondóján keresz-

tül is találkozhatok a kedves Testvérekkel, mint a helyi ka-
tolikus közösség új lelkipásztora. Köszönöm ezt a lehetősé-
get az Önkormányzatnak, az újság szerkesztőinek! Illetve 
bemutatkozásom előtt szeretném megköszönni azt a szere-
tetteljes várakozást, amelyet a falu közössége részéről az 
első pillanatoktól tapasztaltam! Köszönöm mindazok mun-
káját és tenni akarását, akik az egyházközség plébánosának 
tanácsadó testületi feladatát eddig igyekeztek lelkiismerete-
sen ellátni! Köszönöm az Önkormányzatnak, Polgármester 
Asszonynak a segítő hozzáállását, támogatását, együttmű-
ködését! 

Mindezen köszönetek után ne maradjon el hát bemutat-
kozásom. Winkler Zsoltnak hívnak. Mosonmagyaróváron 
születtem 1969-ben. Világi középiskolai tanulmányaim 
befejezése után rögtön jelentkeztem Megyéspüspök úrnál a 
Győri Egyházmegyébe, a papi pályára. Miután felvettek, 
következett az akkor még kötelező egyéves katonáskodás, 
majd a Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben az 
5 éves képzési idő. 1993-ban szentelt pappá Dr. Pápai La-
jos püspök úr, és ekkor helyezett Sopronba segédlelkész-
nek. Majd egy év elteltével az egyházmegye központi szol-
gálatára rendelt, így lettem püspöki titkár. 10 év elteltével, 
mely időszak számomra nagyon kedves, mivel Lajos püs-
pök atya közvetlen munkatársaként szolgálhattam az egy-
házmegyét, eljött a lehetősége annak, hogy plébánosként 
dolgozhassak tovább. 2004. augusztus 1-el Püspök atya 
kinevezett az öttevényi, a mosonszentmiklósi és a kunszi-
geti egyházközségek lelkipásztorává. 

Az első, bemutatkozó szentmisén is elmondtam, hogy 
nagy örömmel jöttem Kunszigetre, és azt szeretném, ha 
ugyan ezt tapasztalná majd a falu lelkipásztori működésem 
során. Ezért kérem Önöktől, hogy ne tekintsenek idegen-
nek, még az „újoncság természetéből adódó csetlések-
botlások” ellenére sem. Nem vendégnek jöttem, itthon ér-
zem magam, függetlenül attól, hogy a Főpásztor 
Öttevényen jelölte meg az állomáshelyemet, mely döntés 
mögött ésszerűség van. Az öröm érzése mellett be kell val-
lanom, az izgalom is ott volt bennem az érkezésemkor. Az 
okot egyrészt az adta, hogy olyan munkát kellett elkezde-
nem, amelytől tíz évig bizonyos értelemben mást végez-
tem, ebben szereztem gyakorlatot és nem a lelkipásztorko-
dásban.  

Másrészt olyan falukat vettem át, ahol az előző években 
hála Istennek, még önálló lelkipásztorok működtek. Szeret-

ném megragadni 
az alkalmat most is 
arra, hogy köszö-
netet mondjak Ér-
sek Sándor érde-
mes esperes, nyu-
galmazott plébános 
úrnak évtizedes 
helytállásáért, Gál 
Imre érdemes es-
peres, nyugalma-
zott plébános úr-
nak és Győri Imre kerületi esperes plébános úr-
nak pedig az átmeneti időbeli fáradozásáért! 

 És most, a köztudott paphiány miatt, ez a 
térség is oda jutott, hogy egy a pásztora.  Ezért 
nekem, az „újdonsültnek” kell kialakítanom a 
három falu lelkipásztori ellátásának gyakorlatát. 
Nem egyszerű a feladat, mert „a pap is ember”, 
azaz a jó Isten véges, emberi korlátaival megál-
dott teremtménye. Ugyanakkor a pap, és a há-
rom falu közössége összefogását, „egy szívet-
lelket”, azaz sok-sok türelmet, megértést, jóin-
dulatot kíván a sikeres megoldás. Hál’ Isten a 
tenni akarást, az összefogás vágyát érzem, ta-
pasztalom. Nem vagyok egyedül, nem hagynak 
magamra a kedves Testvérek. És ezt külön kö-
szönöm! Egyre bővül azok száma, akik segíteni 
akarnak, kezd kialakulni a közvetlen munkatár-
sak köre! 

Van tennivalónk! Megújulásra egy életen ke-
resztül szükségünk van. Az igényes, keresztény 
ember nem állhat meg a jelenben, hanem a jövő-
be tekint Istenben bizakodó lélekkel. És ezt sze-
retnénk tenni mi is.  

Meg kell újulnia egyházközségünknek lelki 
területen, hiszen az Úr templomának építőkövei 
mi keresztények magunk vagyunk! Ezért hívom 
és várom katolikus testvéreimet vasárnaponként 
szentmisére, együtt ünnepelni keresztény közös-
ségünkben hitünk szent titkát! Ne maradjunk 
távol a Templomtól, hiszen így Istentől távolo-
dunk el, kiüresedik a lelkünk, és ez kihat egész 
életünkre! Ne legyünk látszatkeresztények, ha-
nem valljuk meg hitünket! Ismételten várom a 
családokat: időseket, fiatalokat, szülőket, gyer-
mekeket! És vallásosságunk ne csak szép hagyo-
mány maradjon, hanem használjuk az Úr Jézus 
által adott kegyelmi lehetőségeket, eszközöket, 
szentségeket: végezzünk rendszeresen szentgyó-
nást, szentáldozást! Szeretnék Krisztust, a jó 

Bemutatkozás 
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közeljövőben megvalósulhasson. Ennek egyik lehetősé-
ge az alapítványi befizetés. Ezért arra kérem a kedves 
Testvéreket, hogy akik adományt szánnak templomunk 
felújítására, azok az egyházmegyénk Egyházi Iskolák 
és Templomok Fenntartásáért alapítványa (számlaszám: 
11737007-20529396) számlájára fizessék azt be. 
(Csekkek a templomban beszerezhetőek. A közlemény 
rovatba írjuk be adóazonosító jelünket és a célt: Kun-
szigeti Rk. Egyházközség részére!) Ez az alapítvány 
erre a célra létesült közalapítvány, tehát arra jogosult, 
hogy adóigazolást állítson ki az adakozónak, mely alap-
ján az illető adókedvezményben részesül. Természete-
sen külső segítségre is szorulunk, püspökségi, önkor-
mányzati, szponzori, pályázati támogatásokat is kere-
sünk, kérünk! 

Kedves Testvérek! Mindezek után köszönöm figyel-
mes türelmüket! Bízom abban, hogy a későbbiekben is 
alkalmunk adódik a Hírmondó sorain keresztüli találko-
zásra, ahol tájékoztathatom Önöket feladatainkról, de 
elért eredményeinkről is, az egyházközség életéről. 

Ugyanakkor remélek a személyes találkozásunkban 
is! 

A jó Isten áldását kérem önmaguk és családjaik éle-
tére! 

Elérhetőségem: 06/20-337-61-43 
WINKLER ZSOLT 

PLÉBÁNOS 

Pásztort követve olyan pásztor lenni, aki nem engedi 
szétszéledni nyáját! Keressenek bátran a kedves 
Testvérek, akár személyes ügyeikben, akár akkor is, 
amikor beteghez, vagy haldoklóhoz kell menni! 

És van feladatunk az egyházközség anyagi termé-
szetű dolgaiban is! Szeretnénk, ha megszépülne 
templomunk, plébániánk. De először meg kell te-
remtenünk a működésükhöz szükséges anyagi felté-
telt is. Ennek alapja az egyházi adó, perselybevétel, 
amelyből pl.  a közüzemi díjakat, illetve a lelkipász-
tor és munkatársainak illetményét …stb tudjuk fi-
nanszírozni. Ezért fel kell váltani az előző évek gya-
korlatát, amikor nem a tárgyév egyházi adója, és 
megfelelő mértéke lett beszedve. Nem éppen a leg-
kellemesebb feladatok egyike a lelkipásztor számára 
ez a kérdés, de beszélni kell róla, mert az egyház-
község jövője függ tőle. Segítségkérésem sokakhoz 
eljutott, és maguk jelentkeztek a – szerencsésebb 
kifejezéssel élve- egyházközségi hozzájárulásuk 
2004. éves befizetésével. Köszönöm! Kérem a Test-
véreket, hogy megértéssel fogadják a szeptember 
vége folyamán elinduló egyházközségi hozzájárulás 
beszedőit, hiszen annak éves mértékét, amely kere-
sőnként 2000 Ft, nyugdíjasoknak 1000 Ft, nem a 
lelkipásztor és nem is a képviselőtestület határozta 
meg, hanem a Magyar Katolikus Püspöki Kar által 
előírt. Szűkös, nehéz időket élünk, mégis, ha bele-
gondolunk hozzájárulásunk nem mértéktelen. 
Ugyanakkor hitvallás, kiállás az Egyház mellett, 
melynek tagjai vagyunk!  

Templom, plébánia felújítás nem könnyű feladat. 
Már most el kell kezdenünk rá gyűjtögetni, hogy a 

Kunsz i get en házas-
ságot  köt öt t ek 

Csapó Rita és Szücs Norbert 
július 31-én 

Megérkeztünk 
júliusban  

Köböl Milán Dominik 
 

augusztusban  
Németh Csenge 
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Kiderül a Tündérvár titka? 
Dr. Gál Attila búvár-régészt kérdeztem a 

Tündérvárnál folyó kutatásról. 
 
- Hogyan találtak rá a kunszigeti marad-

ványra? 
- Közel tíz éve jártak itt először búvárok ta-

nulmányozni a vizet, a falcsonkot már akkor 
megtalálták. A Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma szervezésében minden eddiginél 
átfogóbb kutatómunka indult meg a víz alatti 
lelőhelyek felderítése érdekében – így Kunszi-
geten is alaposabban vizsgálódhatunk. A mun-
kát Tóth János Attila vezeti, a kutatást Európai 
Uniós támogatás is segíti. 

- Kik vizsgálják a Tündérvárt? 
A búvárokból és régészekből álló csoportban 

kutatók és főiskolások is vannak, váltásban 8-10 
fő vesz részt a munkában. Nemrég francia kuta-
tók is érkeztek, a közeljövőben pedig szlovének 
is bekapcsolódnak a kutatásba. A magyar cso-
port korábban már kutatta a Balatont, dolgoztak 
Bölcskén és végeztek víz alatti feltárást a Rábá-
ban Sárváron. 

- Mit találtak eddig? 
- Megtaláltuk a fal vízbe nyúló részét, mely a 

rómaiak speciális falépítő technikájával készült, 
rendkívül időtálló és masszív. A falat műszeres 
mérésnek vetettük alá, mely képes a felszín alatt 
lévő különböző szilárdságú rétegek megkülön-
böztetésére. Ennek a vizsgálatnak az eredmé-
nyét még várjuk. 

- Milyen épület volt a rom? 
- Nehéz biztosan megmondani. Négyszögle-

tes őrtorony, kikötő vagy akár mindkettő. A fal 
víz alatti része nem tűnik elég nagynak ahhoz, 
hogy az épület kikötővoltát bizonyítsa. 

- Mi lesz a sorsa a jövőben a leletnek? 
- Minden csak a pénztől függ. Célszerű a fa-

lakat kiegészítve idegenforgalmi látványosság-
gá fejleszteni a romot; az egyre élénkebb 
viziturizmus vagy kerékpáros turisták fontos 
szigetközi állomása lehet, és ha a turista egyszer 
már megáll itt  megnézni az emléket, szívesen 
betér a faluba is. De ez a jövő. Mi, régészek a 
múlttal szívesebben foglalkozunk. 

Köszönöm a beszélgetést. 
BÁBICS NORBERT 



„Csak az hal meg, kit elfelednek, 
örökké él, kit nagyon szeretnek.” 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik Édes-
anyánk,  

özv. Kovács Béláné 
temetésén részt vettek, a kegye-
let virágait a sírjára elhelyezték.  
Köszönjük dr. Varga-Balázs Gá-
bor fáradhatatlan munkáját. Kö-
szönjük a Kunszigeti Nyugdíjas 
Klub énekkarának szép éneklé-
sét.  

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

„Megállott a szívem,  
mely csak értetek dobogott, 

Nem tehetek róla,  
de már Istennél kopogok.” 

 
Köszönetet mondunk a bará-

toknak, rokonoknak és mind-
azoknak, akik megjelentek 

Kiss Tibor 
temetésén, hogy sírjára a szere-
tet koszorúit és virágait tették. 
Külön köszönetet szeretnénk 
mondani a Federal Modul volt 
és jelenlegi vezetőinek és dolgo-
zóinak. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Felhívjuk a Győr-Moson-
Sopron Megyei Mozgáskor-
látozottak Egyesületének 
kunszigeti tagjainak figyel-
mét, hogy aki az éves tagdí-
jat eddig nem fizette be, au-
gusztus 28-án, szombaton 
10-12 óráig a helyi könyv-
tárban megteheti. 

A Kunszigeti Hírmondó szerkesztősége változtatni 
szeretne az újság megjelenésének rendjén: ezentúl újsá-
gunk minden hónap utolsó hétvégéjén kerül az olvasók 
elé.  

A Kunszigeti Hírmondó következő száma tehát szep-
tember 24-én, pénteken jelenik meg. Kérjük, hogy közle-
ményeiket, hirdetéseiket, írásaikat legkésőbb szeptember 
21-ig (keddig) a Teleházba adják le – ha módjuk van rá, 
lemezen vagy e-mailen. E-mail címünk: kunszi-
get@telehaz.hu  

Így Önök is egyszerűbben tervezhetnek hirdetéseik-
kel, közleményeikkel, közérdekűírásaikkal kapcsolatban, 
és megkönnyítik a mi munkánkat is. 

SZERKESZTŐSÉG 

Közlemény 

Előző számunkban a 
Kunszigeten megjelent 
váradók névsorából saj-
nálatos módon kimaradt 
Volner József. A hibáért 
elnézést kérünk. 

 
HELYI VÖRÖSKERESZT 

ALAPSZERVEZETE 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Közlemények, köszönetnyilvánítás 2004. 5. szám 
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Virág Mihály emlékezete 
Kunsziget, 2004. július 18-a 

Boldog voltam, hogy idén pontosan az évforduló 
napján, július 18-án juthattam el a kunszigeti teme-
tőbe Virág Mihály bácsi sírjához. 15 esztendeje, 
1989-ben távozott el közülünk az örök életbe. Földi 
életében Miska bátyámnak szólíthattam, hiszen 
atyai jó barátom volt ő nekem. 75 évesen szívesen 
emlékezem Rá, akitől nagyon-nagyon sokat tanul-
hattam a népi vallásosságból (vagy ahogyan mosta-
nában szebben határozza meg Barna Gábor pro-
fesszor, aki egyetemista korában tanulmányozta a 
kunszigetiek néprajzát: a megélt vallásosságból). 
Kunsziget Őáltala őrizte meg, sőt még tovább is ha-
gyományozta csaknem 2000 év keresztény hagyo-
mányát: a JÉZUSKERESÉST. 

Július 18-án, vasárnap délután kijöttem Győrből 
a kunszigeti autóbusszal, hogy hálálkodjam Miska 
bátyám sírjánál: hálálkodjam a jó Istennek, hogy 
Általa akkora lelki-szellemi kincset találhattam meg 
Kunszigeten, hogy a vallási néprajz sok más tudósa 
talán még irigykedhetnék is rám azért. Amit kaptam 
Miska bácsitól, azt én nagy hűséggel megőriztem. 
Mit sem változtatva rajta őrzöm és visszaadom 
Kunszigetnek, az ottani egyházi és világi vezetők-
nek, és a drága hagyományukat féltve őrző kunszi-
geti híveknek. 

A népéneklés művészetét tanulhattam meg Virág 
Miska bácsitól, hiszen akár róla is írhatta volna Ko-
dály Zoltán: „Minden folklorista tanúsíthatja, hogy 
egy-egy sokversszakos dal sikerült szabad előadása, 
még öregember erejevesztett hangján is, olyan ma-
gasrendű művészi élményt jelenthet, amilyet rende-
sen csak a világvárosok koncerttermeiben szokás 
keresni és találni." (KODÁLY: VISSZATEKINTÉS II., 
BUDAPEST, 1964, NÉPRAJZ ÉS ZENETÖRTÉNET, 231. 
LAP) 

Bálint Sándor, a vallási néprajz Európa-híres tu-
dósának mondatát alkalmazni lehet a Kunszigeti 
Jézuskeresésre is: „a magyarul átélt katolicizmus-
nak és a katolikussá teljesedett magyarságnak szim-
bolikus bizonysága…” (BOLDOGASSZONY VENDÉGSÉ-
GÉBEN, VERITAS, BUDAPEST, 1944, A CSÍKSOMLYÓ C. 
FEJEZETBEN, 71. OLD.) 

Erdélyi Zsuzsanna megállapítása mintha magáról 
a Kunszigeti Jézuskeresésről szólna: „…a népi 

katolikum sok száz éves gyakorlata, a népi áhítat 
pap nélküli, kötetlen, önerejű megnyilatkozá-
sa.” (HEGYET HÁGÉK, LŐTŐT LÉPÉK, 1976. 28. 
LAP.) 

Barsi Balázs sümegi ferences atyának az a ta-
pasztalata: magyar népünk azt a vallási tanítást fo-
gadja be teljesen és maradandóan, amelyet megün-
nepelt. Áll ez a mondat a Kunszigeti Jézuskeresés-
re is! 

2001-ben Rómában Ratzinger bíboros úr fel-
hívta a Magyar Katolikus Püspöki Kar figyelmét: 
„A népi vallásosságot  –  megtisztítva ferde kinö-
véseitől  – meg kell őrizni, hiszen választ ad azok-
ra a kérdésekre, amelyek ott élnek az ember szívé-
ben, segít az imádságban, ismeretet közvetít, vi-
gyázza az ember lelki egyensúlyát; ugyanakkor a 
helyesen gyakorolt népi vallásosság egységet te-
remt, míg a túlértékelt intellektuális vallásosság 
polarizál, megosztottságot hoz létre.” (Ezt a gyö-
nyörű tanítást Bíró László püspök atyától hallot-
tam!) 

2003-ban pedig maga a Szentatya buzdított 
ezekkel a szavakkal minden katolikus hívőt: 
„Különleges figyelmet kell szentelni a népi jám-
borságnak is. […] E jámborsági formák a különfé-
le társulatok, zarándoklatok, búcsújárások révén 
széles körben élnek Európa régióiban, és gazdagít-
ják a liturgikus esztendőt, s családi és társas szo-
kásokban és gyakorlatokban is megnyilvánulnak. 
A lelkipásztoroknak a népi jámborságot becsülniük 
és támogatniuk kell, s meg is kell újítani úgy, mint 
Isten népe bölcsességének sajátos kifejeződé-
sét.” (AZ EGYHÁZ EURÓPÁBAN CÍMŰ ÍRÁS 79. 
PONTJA) 

Mintha Virágh Miska bácsiról és a Kunszigeti 
Jézuskeresés éneklőiről szólnának ezek a fenti 
szép, dicsérő mondatok. 

 
LEÍRTA: JÁKI SÁNDOR TEODÓZ, GYŐRI BENCÉS, 
AKINEK 1989 ÓTA EZ A LEGKITÜNTETŐBB CÍME: 

A KUNSZIGETI JÉZUSKERESÉS  
ELŐÉNEKES BÁCSI HELYETTESE.  

„MISKA BÁCSIT HELYETTESÍTEM.” 
 



Iskolánk néptáncosai közül 25-en július 
11. és július 25. között nagyon jó hangulatú 
táborban vettek részt a Balaton partján.  

A vasárnap hajnali indulás és a három 
vonatozás után 9 órakor érkeztünk a szállás-
helyünkre. Az első nap a hely megismerésé-
vel telt el. Másnap pedig természetesen 
irány a strand. A gyerekek önfeledten lubic-
koltak a nem is túl meleg vízben, de a fel-
nőttek által meghatározott szabályokat 
mindvégig betartották. 

Esténként óriási ping-pong csaták, röp-
labda, tollaslabda, közös éneklés színesítet-
te a programot. A takarodó a megbeszéltek-
hez képest mindig csúszott, mert a jó han-
gulatban senki sem volt álmos. Az öt nap 
alatt a kisebb és nagyobb gyerekek is jól 
megbarátkoztak egymással, a hazautazáskor 
egyöntetű volt a vélemény: jövőre újra ta-
lálkozunk. 

STANKOVICSNÉ SZABÓ ZSUZSANNA 

Az elmúlt havi Hírmondóban három adatsort is-
mertettem falunk történetéből. Szükségesnek tartot-
tam leírni gyűjtésem eredményét. Dinamikusan fejlő-
dő helységünk egyre többször kerül országosan is 
közfigyelembe. Kötelességemnek tartottam tehát az 
adatok közlését. 

A lakosság lélekszámának változása megmutatja, 
hogy az idők sodrában hányszor volt vészesen csök-
kenő, majd hosszú ideig lakatlan, de nem kihalt. Mert 
mindig visszatértek a bujdosók és újratelepítették a 
falut. 

A pecsétek beszédesek. Első pecsétünk II. József 
rendeletére készült, amikor az egész ország minden 
önálló helységének el kellett készítetni. A legtöbb he-
lyiségnek ez maradt a címere. 

A lakosságban erősen élt a származástudat. Bár a 
pecsétnyomó csak akkora volt, mint a mai egyforin-
tos, ábráján tisztán látszik a K és S betű mely Kun 
Szigetet jelöl. Az ekevas a földműves foglalkozásra 
utal. A szív a piros színt, mint a kunok temperamen-
tumos viselkedését ábrázolja. A kinövő két virág, a 

Júliusban 3 napot töltöttünk a Bakonyban. Vinyén, egy va-
dászházban laktunk. Itt aludtunk, reggeliztünk és vacsoráztunk. 
A házhoz tartozott egy nagy udvar, hintával, kosárpalánkkal és 
focikapukkal. Nem messze volt egy csárda, ahol ebédet és va-
csorát kaptunk. Az első nap Zircen megnéztük az Arborétumot, 
a Bakony élővilágát bemutató múzeumot és egy nagyon szépen 
felújított templomot. A második nap sajnos délelőtt esett az 
eső, ezért a cseszneki vártúra helyett „kézi-foci” volt az esőben. 
Délután a Cuha patakban gázolva jártuk be a környéket. Este 
egy népi hangszereket bemutató bácsi előadását hallgattuk 
meg. Éjjel felváltva őrködtünk az udvaron. Még egy rém is jött 
ijesztgetni minket. A harmadik nap egy vadász beszélt nekünk 
a Bakony állatairól és sok trófeát is megmutatott. Voltunk még 

a Likas-kőnél, ami 
egy nagy üreges 
szikla, amiben buj-
kálni lehetett. 
Ha jövőre is lesz 
ilyen tábor, minden-
kinek ajánlom! 

CSÁNYI PATRIK 
7. O. TANULÓ 
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nefelejcsek, a kunok szent színét és állhatatosságát 
jelképezi. A két hatágú csillag ősi kun jelvény, kun 
tudatunkat bizonyítja. 

Második pecsétünk ábrája ezzel megegyező. A há-
rom csillag a szabadságharc jelmondatát idézi: 
„Szabadság, egyenlőség, testvériség”. A továbbiakkal 
később egy tanulmányban foglalkozni szeretnék.  

Falunk nevének előfordulásaiból csak arra valót 
ismertetek. Öttevény-Szigetnek hivatalosan királyi 
rendeletre nevezték el községünket, ezt a nevet meg-
különböztetésül adták az akkor lakatlan falunak. Je-
lenlegi nevét hivatalosan 1882-ben kapta, bár koráb-
ban is előfordult már ebben a formában. Az engedé-
lyező okirat másolata a könyvtárban megtekinthető. 
Hogy a falu első telepesei kunok voltak a honfoglalás 
után, azt IV: Béla és IV: László korabeli iratokból 
tudjuk. Ma ezek leszármazottai itt élnek közöttünk, és 
ha őseink nem szégyellték ezt vallani, ne szégyelljük 
mi se! Falunk mindenkor önálló település volt, 
Öttevénytől függetlenül működött. Kivételt az 1976 
és 1990 közötti időszak jelentett, de akkor sem vol-
tunk társult község, csak közigazgatásilag egyesült a 
két falu, Közös Végrehajtó Bizottságunk volt. 

STOLLER ISTVÁN, NYUGDÍJAS 

Krónika 

Néptánctábor  
Vonyarcvashegyen 

A vinyei táborról 



Kunsziget cserkészcsapatának, az 1705. sz. 
Szent Lőrinc Cserkészcsapatnak idei nyári tábora 
a Bakony keleti részén, a Jásd melletti Vadal-
más-forrásnál volt július 26-tól augusztus 6-ig. 
Csapatunkat 7 cserkész és 3 cserkészjelölt képvi-
selte, győri cserkésztestvéreinkkel összesen 50-
en voltunk a táborban. A tábor idén a Rengeteg 
tábor nevet kapta, hiszen a bakonyi rengetegben 
volt. 

A táborépítésből ez évben kevesebb munka 
jutott a táborba érkezőknek, mert egy kis csapat 
előtábort alkotva felállította a konyhasátrat, a 
zászlórudat és a mellékhelyiségeket. A tábor 
közvetlen közelében egy ivóvizes kút is volt, va-
lamint „ajándékba kaptunk” egy földbe ásott víz-
melegítő-főző tűzhelyet az előttünk ott táborozó 
székesfehérvári cserkészektől. Ilyen tűzhelyet 
eddig csak könyvben és képen láttunk, élőben 
sosem. 

Sajnos az idei nyár esőiből egy adag a tábo-
runk idejére is jutott: az első két napon a terve-
zett program felborult, így kirándulás helyett elő-
adásokat hallgathattak meg cserkészeink a gitá-
rokról, a jeladás módszereiről, a hímzésről, a 
csomók hasznairól, a sárkánykészítésről, a ma-
gyar nyelv történeti változásairól és a korai olim-
piákról, valamint játszottunk olyan játékokat, 
melyek függetlenek voltak az időjárástól és a 
helyszíntől. 

Egy szervezési bakinak köszönhetően a tábor-
helyünk túlsó felén még egy csapat táborozott, 
egy kispesti cserkészcsapat. Előzőleg mi sem 
tudtunk róluk, ők se rólunk, de kihasználtuk a 
lehetőséget és rendeztünk közös programokat: 
tábortüzet, métát és a tavalyi évben a német cser-
készektől megismert játékot, a British Bulldogot. 
Közös volt a tábori mise is, melyet a kispesti csa-
pat plébánosa tartott vasárnap délután. 

Augusztus első három napja, és ezzel együtt a 
tábor második fele a kétnapos portyáké volt. Míg 
a táborozók egyik fele kiránduláson vett részt, a 
másik felére hárult a tábor fenntartásának felada-
ta. A kunszigetiekből álló Vadmalac őrs és a fé-
lig győri, félig kunszigeti Panda őrs közösen vá-
gott neki a 9,5 km-es túrának. Útközben megnéz-
tük a tési szélmalmot és kovácsműhelyt. Ezután 
gyorsan megtaláltuk a táborhelyünket és a ma-
gunkkal hozott sátrakat is felállítottuk. Vízért 
sajnos közel 2 km-t kellett gyalogolni. Barlango-
kat „fedeztünk fel”, középkori várromot látogat-
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Rengeteg élmény a Bakonyban 
tunk meg, közben a táborhelyen maradtak vacsorát készítet-
tek. Este majdnem úgy telt a program, mintha a táborban 
lettünk volna: vacsora, tábortűz, takarodó. Másnap vissza-
tértünk a jásdi táborhelyre, a visszautat sajnos eléggé meg-
nehezítette a hirtelen érkezett hőség. 

A tábor utolsó napjai a játék és a táborbontás napjai vol-
tak, az idő hiánya miatt sajnos egy métajátszma – vélhetően 
véglegesen – félbeszakadt. Az utolsó tábortüzek kifejezetten 
emlékezetesek; Skicc ügynök és Neon küzdelme, a Future 
Camp Lényeg hogy égjen 2004. bemutatója a tábori 
tévéshopban, Ludas Lajos története, a Némó nyomában és a 
Néró nyomában című előadások és a kunszigeti lányok éne-
ke csak néhány példa ezek közül. 

Ha nem is volt minden zökkenőmentes a táborban, helyt-
állásból, testvériségből, segítségnyújtásból, tenni akarásból 
és a munka észrevételéből jelesre vizsgázott minden táboro-
zó, és ezekben a kunszigeti cserkészek élen jártak. Bár né-
hány cserkésztörvény betartásával voltak problémák, a vég-
eredmény mégis pozitív. Köszönjük az Önkormányzat anya-
gi támogatását, valamint az általános iskola sátrait és háló-
zsákjait. 

Örömteli a tény, hogy a lányokból végre őrsöt alakítha-
tunk, valamint ősztől a fiúkból is alakíthatunk egy új őrsöt. 
Várjuk további cserkészjelöltek jelentkezését csapatunkba: 
alsó korhatár 8 év felső korhatár nincs. 

BÁBICS NORBERT 
CSAPATPARANCSNOK 

A táborban részt vett kunszigeti cserkészek: Felül: Stoller Gá-
bor cs., Erdélyi Alajos cs., Karácsonyi Ádám őv., Kovács Dávid 
rv., Roll Dávid cs., Bábics Norbert st., Tilinger Gábor cs.. Alul: 
Kovács Fruzsina csj., Tilinger Edina csj., Szalai Viktória csj. 



Augusztus 22., vasárnap 
15.00 Fertőszentmiklós-Kunsziget (labdarúgás, ifi) 
17.00 Fertőszentmiklós-Kunsziget (labdarúgás, megyei I. 
o.) 
17.00 Győrasszonyfa-Kunsziget II. (labdarúgás, megyei III. 
o.) 
 

Augusztus 29., vasárnap 
15.00 Kunsziget–Győri Dózsa (labdarúgás, ifi) 
17.00 Kunsziget-Győri Dózsa (labdarúgás, megyei I. o.) 
17.00 Bőny-Kunsziget II. (labdarúgás, megyei III. o.) 
 

Szeptember 5., vasárnap 
14.00 Győrsövényház-Kunsziget (labdarúgás, ifi) 
16.00 Győrsövényház-Kunsziget (labdarúgás, megyei I. o.) 
16.00 Nádorváros SC-Kunsziget II. (labdarúgás, megyei 
III. o.) (A mérkőzés helyszíne a győri Veres Péter Szakkép-
ző Iskola sportpályája) 
 

Szeptember 11., szombat 
16.00 Kunsziget II.-Pázmándfalu (labdarúgás, megyei III. 
o.) 
Fortuna Győrladamér-Kunsziget (teke, megyei I. o.) 
 

Szeptember 12., vasárnap 
14.00 Kunsziget-Lébény (labdarúgás, ifi) 
16.00 Kunsziget-Lébény (labdarúgás, megyei I. o.) 
 

Szeptember 19., vasárnap 
Kunsziget-S. Postás Venwest (teke, megyei I. o.) 
14.00 Kunsziget-Nagyszentjános (labdarúgás, ifi) 
16.00 Kunsziget-Nagyszentjános (labdarúgás, megyei I. o.) 
 

Szeptember 25., szombat 
8.00-17.00 II. Sziget-Rally (autós ügyességi verseny) 
 

Szeptember 26., vasárnap 
Kunsziget-Jobb Dáma (teke, megyei I. o.) 
14.00 Győri Elektromos-Kunsziget (labdarúgás, ifi) 
16.00 Győri Elektromos-Kunsziget (labdarúgás, megyei I. 
o.) 
16.00 Nyalka-Kunsziget II. (labdarúgás, megyei III. o) 
 

A serdülő és női labdarúgócsapatok sorsolásáról még 
tárgyalnak.  

A tekemérkőzések pontos kezdési időpontjai még nem 
ismertek. 

A II. Sziget-Rally programjáról bővebben következő 
számunkban olvashatnak. 
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Labdarúgás, megyei I. o.: 

Augusztus 15-én szép időben, sok néző 
előtt elkezdődött az idei pontvadászat. Csa-
patunk sorsolása nagyon nehéz, hiszen az 
e l ső  n é g y  m é r kő z é s e n  A b d a , 
Fertőszentmiklós, a Győri Dózsa és 
Győrsövényház az ellenfél.  

Bíztunk a jó hazai kezdésben, de sajnos 
egy érdekes, változatos mérkőzésen a jó 
erőkből álló bajnokcsapat diadalmaskodott. 
Igaz, hogy a győzelmükhöz a játékvezető is 
hozzájárult azzal, hogy csapatunkból két já-
tékost (Papp és Tóth) kiállított és az utolsó 
percben kétes tizenegyest ítélt a vendégek 
javára. 

 
Kunsziget-Abda 1:2 
Gólszerző: Németh 

Nehéz kezdet 

Nagyon örömteli dolog, hogy lelkes hely-
beli fiatalok kezdeményezésére Kunsziget II. 
néven új csapat alakult, mely a megyei har-
madik osztályban indult. Bízom benne, hogy 
a lelkesedés nem múlik el, és szép eredményt 
érnek el.  

Az első fordulóban a tavalyi élmezőnybe 
tartozó Boka Juniors volt a vendégünk, akik 
érvényesítették nagyobb tapasztalatukat. 

 
Kunsziget II.-Boka Juniors 1:5 
Gólszerző: Bedő 

Labdarúgás, megyei III. o.: 

Győzött a rutin 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

Sportműsor 


