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Készült a BHM ’98 nyomdájában 
450 példányban. 

Kunsziget - Rábapatona 4-2
A meccs elején Volner Gábor ziccerben 

lépett ki és volt eredményes, ám gyorsan vá-
laszoltak, sőt, fordítottak a patonaiak. Szeredi  
András fejesgóljával egyenlítettünk, Volner 
szabadrúgásból volt eredményes, míg a lefújás 
előtt Hécz Ádám szerencsés góljával alakult ki 
a végeredmény.

Halászi - Kunsziget 1-5
Kőszegi Roland góljával szereztük meg a 

vezetést, aztán Szeredi András két gyönyörű 
szabadrúgásgólt is lőtt. Obertol Roland első 
kunszigeti tétmeccsén eredményes volt az 
U21-es csapatban, 0-4-gyel fordultak a csa-
patok. Védelmi hibánkból szépített Halászi, a 
végeredményt egy okos átemeléssel Horváth 
Csaba állította be.

Kunsziget - Bősárkány 2-4
A játékon megmutatkozott, hogy a sár-

kányiak miért a másodikak a tabellán: az ő 
akaratuk érvényesült a meccsen. Az első fél-
idő végén 2-0-ra vezettek a vendégek, a 60. 
percben már 3-0 volt az előnyük. Aztán vil-
lant egyet Kunsziget és öt perc alatt két gólt 
lőttünk: Hécz Ádám, aztán Szalai Ádám talált 
a hálóba. Az egyenlítés esélye azonban csak 
három percig lebegett előttünk, mert újabb 
gólt lőttek a bősárkányiak, ezután újabb gól 
nem esett.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

U21: a szerencsével hadilábon állunk

Hécz Ádám Rábapatona ellen szerencsés gólt 
lőtt. Ekkor velünk volt Fortuna, nem úgy, mint 

Győrsövényház ellen. Fotó: Mészáros Áron

Győrsövényház - Kunsziget 5-1
Balszerencsés mérkőzésen kaptunk ki a 

sövényháziaktól. Kapufák, kihagyott büntető 
nálunk, 100%-os helyzetkihasználás a hazai-
aknál: ez jellemezte az első 45 percet. Négyet 
rúgott Győrsövényház, Kunszigetről Szeredi 
András talált csak be szabadrúgásból. A má-
sodik félidőben még egy gólt szereztek a haza-
iak, mi kihagytunk egy újabb 11-est, és hely-
zetekig ugyan eljutottunk, de gólig már nem.

Ménfőcsanak - Kunsziget 5-0
U16-os csapatunk a 100%-os teljesítmény-

nyel a tabellát vezető Ménfőcsanak ottho-
nában tartalékosan tudott csak kiállni, de 
mégsem játszott alárendelt szerepet. Az 52. 
percig csupán egy tizenegyesgóllal vezetett 
a Ménfőcsanak, remekül védekezett a csapa-
tunk. Ezután azonban beindultak a hazaiak és 
sorra gyártották a helyzeteket és a gólokat. 

Tisztes helytállás
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Sokáig volt 1-0 az eredmény. Fotó: Csányi Patrik

A  húsvéti tojás  színesebbé teszi és díszíti az ünnepi asztalt , a termékenység, az újjászületés, a feltámadás 
legősibb jelképe is. A magyar népi hagyományokban élő húsvéthétfői locsolkodásért ajándékba jár. Íme egy 

kevés ízelítő a patkolással készült remekművekből. Bátrabbak otthon el is kezdhetik.

17 ponttal a 13. helyen áll a csapat a tabel-
lán. Az következő ellenfelek közül (papíron) 
verhető lehet Károlyháza és Győrladamér. 
Meglepetésre bármikor képes a csapatunk.

A Kunsziget U16-os csapata a tabella hete-
dik helyén áll a győri B csoportban. Három 
hazai meccs következik most a serdülőcsapat-
nak. Főként Győrszemere és Koroncó ellen 
lehet keresnivalónk (előbbi csapat több gólt 
kapott és kevesebbet rúgott, mint mi, utóbbi 
csapatot pedig ősszel idegenben legyőztük). 
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Húsvét: Krisztus győzelme

- WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS -- WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS -
Láthatjuk, tapasztaljuk, megszenvedjük, 

hogy az emberiség sok-sok harcot vív, sokszor 
önmagával is meghasonlott módon, ellent-
mondásokba kerülve az életért, az emberi élet 
védelméért, annak megszépítéséért.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 3. OLDALON. >>

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON >>

Az emberiség küszködik gazdasági válság-
gal, de főként az ember válságával: küszködik 
az eutanázia, az abortusz, a drog, az alkoholiz-
mus problémájával, de ott vannak a háborúk, 
a terrorizmus fenyegetettsége is.

A keresztény Húsvét titka felel az 
emberiség legnagyobb kérdéseire, 

problémáira!

Hirdeti, hogy érdemes küzdeni az ember-
ségért, érdemes embernek, jónak lenni! Még 
akkor is, ha netán időnként a butaság, a go-
noszság, az önzés, az erőszak felül tud kere-
kedni. 

Érdemes küzdeni, mert győzött Jézus Krisz-

A Győri Vasútmodellező és Vasútbarát 
Klubról kérdeztük Bulkai Lajost, a klub veze-
tőjét, aki az áprilisi találkozót szervezi.

- A Gyermekek Házában működik a klu-
bunk, tradicionális gyerekklubként, hetente 
egy alkalommal találkozunk. Persze némi 
életkori megkötéssel, mert olyan munkák 
zajlanak a foglalkozásokon, amelyek a 10 év 
alatti gyerekeket nem igazán képesek lekötni, 
illetve valóban hasznos munkát a kisebbek 
nem tudnak végezni. A tagjaink többségében 
13-15 évesek, de néhányan azok közül is aktív 
tagok még, akikkel 10 éve a klubot elkezdtük: 
ők ma már egyetemisták. 

Közép-Európa legnagyobb digitális modul-
találkozója lesz április 18-19-én Kunszigeten 
a sportcsarnokban. Valós vasútállomások mo-
delljeivel készül a kiállításra több modellező 
klub is - Szekszárdtól Bécsig. 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Vasút érkezik a 
sportcsarnokba

Színes programok a 
kunszigeti majálison

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Igazi tavaszi kavalkád vár kicsikre és na-

gyokra egyaránt, akik kilátogatnak 2009. má-
jus 1-jén a sportpályára. 

A megszokott rendezvények mellett új 
színfoltot jelenthetnek az abdai Royal Rangers 
kaland- és kézműves játékai. Lesz mesejáték, 
sok-sok zene és tánc  - fellép egy világ- és Eu-
rópa-bajnok győri hip-hop csapat is.

tus, s vele győzött a becsületesség, a tisztaság, 
a szeretet és a jóság! Igaz, hogy nagypénteken 
úgy látszott, hogy a gonoszság győzött és Jé-
zussal együtt eltemették a kereszténység re-
ménységét. 

De Isten feltámasztotta és halálig való en-
gedelmessége miatt felmagasztalta Krisztusát, 
és Vele és benne mindent, ami jó és nemes.

Hirdeti az élet értelmét! Az emberiség sok 
győzelmet aratott, de a halál ellen nincs remé-
nye a diadalra. Ehhez kevés az ereje. 

Jézusban azonban az élet Ura jött el hoz-
zánk, hogy győzelmet arasson a halál fölött. 
Húsvét hajnalán dicsőségesen kilépett sírjából 
és ebben a percben megrendítette a halál le-
győzhetetlenségébe vetett keserű hitünket. 

A keresztény, hívő embernek ma 
különösen is feladata hordozni az 

igazi reménységet, örömet, megadni 
embertársainak a Választ, a feltá-

madott Jézus Krisztust. 

A Kunszigeti Hírmondó szerkesztősége 
minden kedves olvasónak 
boldog Húsvétot kíván!

Fotó: Bábics 
Norbert

A kimlei harmonikások idén is fellépnek.
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Erre a reménységre van lehetősége mind-
egyikünknek, ha a nagyheti szertartások és a 
húsvéti ünnepi liturgia által is megerősítjük a 
Föltámadott szentségi jelenlétét, ha szívünk 
szeretetével közeledünk Hozzá az ének szava-
ival:
„Készen már az áldozat, de szerelme nem lo-

had:
Emberekhez vágyik Ő, boldogságot hozni jő.
Boldog, aki várja, tiszta szívbe zárja. 
Üdvösségét égen-földön megtalálja.” 
 /SZVU 234/

Kívánom minden kedves Olvasónak, Falu-
belinek Húsvét győzelmének örömét, életük 
megújítását!

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Húsvét: Krisztus győzelme
A Szent három nap és Húsvét 

liturgiájának rendje: 

Április 9. Nagycsütörtök: 17.00 Utolsó va-
csora emlékmiséje, Szentmise után virrasztás.

Április 10. Nagypéntek: 16.30 Keresztút; 
17.00 Az Úr szenvedésének ünneplése.

Április 11. Nagyszombat: 19.00 A Húsvéti 
vigília szertartása, Feltámadási körmenet.

Április 12. Húsvétvasárnap: 4.30 Jézuskere-
sés; 11.00 Ünnepi szentmise.

Április 13. Húsvéthétfő: 11.00 Ünnepi 
szentmise

Százmilliókból újul-
hat meg a bekötőút

- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER -- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER -
A Kunsziget és Öttevény közötti, 14101. szá-

mú közút rossz állapota évek óta komoly prob-
lémát jelent. 

A két község közötti út – melynek folyta-
tása Kunsziget belterületén is áthalad – keze-
lője a Magyar Állami Közút Kht. Kunsziget 
Község Önkormányzata minden évben több 
alkalommal jelezte és jelzi a kezelőnek az út 
megromlott állapotát, balesetveszélyességét, 
azonban a felújítás anyagi forrás hiányában 
elmaradt. A Magyar Állami Közút Kht. leg-
újabb tájékoztatása szerint a 14101. számú út 
hibáinak kijavítására hamarosan sor kerül, de 
az útjavítási munkálatok sorrendjében elsőbb-
séget élveznek a magasabb számú főutak.

Hosszú távú megoldást csak a teljes felújí-
tás jelenthet. A bekötőút a Nyugat-dunántúli 
Régióban felújításra váró utak között jelenleg 
a harmadik helyen áll, megkezdődött a tervek 
elkészítése a Kunsziget és Öttevény közötti út 
kül- és belterületi szakaszára.

A felújítás (aszfaltszőnyeg) várhatóan az 
öttevényi vízműteleptől a Kunsziget, Fő úton 
található stop-tábláig terjed. Számos hatósá-
got megkerestünk a teljes útszakasz felújítását 
kérve, mivel a tervezett szakasz csak egy része 
az útnak.

Rövidesen sor kerülhet a több száz 
millió forintos beruházás közbeszer-

zési eljárásának kiírására. 

A felújításhoz azonban még az is szükséges, 
hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az út 
felújítását kiemelt projektnek nyilvánítsa.

Önkormányzatunk mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy az útkezelő a lehető 
legrövidebb időn belül intézkedjen az úthi-
bák kijavításáról, és megkezdje a kátyúzást. A 
tényleges felújításig is fontos, hogy Kunsziget 
és Öttevény között biztonságosan lehessen 
közlekedni. 

„Valami örök”
- KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA -- KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA -

A hagyományokat felelevenítve a Kunszige-
ti Önkormányzat 2009. március 12-én Vers- és 
prózamondó versenyt szervezett. Az iskolás 
tanulók közül 21-en szerepeltek, és az idősek 
is (hatan) bemutatták a magyar költemények 
iránti szeretetüket. 

Alsós és a felsős tanulóink két kategóriában 
mérkőztek meg egymással. Szalai Béláné, a 
helyi nyugdíjas klub vezetője, Makkos Mária 
öttevényi tanárnő, Endrődy József iskolaigaz-
gató és Bábics Norbert teleházvezető zsűrizett, 
a zsűri elnöke Steininger Adél, az abdai iskola 
magyartanára volt. 

Alsós tanulóink körében a pálmát Nagy Bá-
lint 2. osztályos tanulónk vitte el, Zelk Zoltán: 
A három nyúl című kedves, szívet melengető 
versével. Nehéz döntés volt a második helyet 
illetően: itt holtverseny alakult ki. Az ezüstér-
men két fi atalember osztozott: Sokorai Márió, 
aki Rónay György: Verebek és Gyurkovits Ri-
chárd, aki Petőfi  Sándor: Szeget szeggel című 
versét szavalta el. A harmadik helyen Nagy 
Levente végzett, Pósa Lajos: Magyar vagyok 
című versével. 

A próza kategóriában három kisdiákunk 
fantasztikus előadásában csendültek fel a 
humoros történetek. Az abszolút győztes és 
közönségdíjas, rekeszizmokat megmozgató 
Vikidár Márk lett, aki Regős Bendegúz bőrébe 
bújt bele, Ridegh Sándor: Indul a bakterházá-
ból idézve. Kire ütött ez a gyerek?- kérdezte 
Farkas Roxána Janikovszky Éva könyvéből - a 
vidám, humoros előadás nagy sikert aratott, 
Roxi a második helyen végzett. Mátyás király 
történetei mindenki kedvencei - Józsa Veroni-
ka előadásában Mátyást megvendégelik című 
mesét hallhattuk.

A felső tagozatosok előszeretettel 
válogattak Petőfi  Sándor költemé-

nyei közül.

Szalai Szilvia szép beszédével, kedves elő-
adásával az István öcsémhez című verssel a 
harmadik helyen végzett. László Bence Cso-
konai című verssel szórakoztatta a közönséget: 
ez a második helyre volt elég. A zsűri egyhan-
gú döntést hozott: a képzeletbeli aranyérem 
Börzsei Krisztina nyakába került. Hatodikos 
kisdiákunk a napjainkban kedvelt Wass Al-
bert egy gyönyörű költeményét az Álomtün-
dérhez címűt szavalta el.

A gyerekek után a nyugdíjasok előadását 
élvezhette a közönség. 

A nyugdíjasok versenyében is holtverseny 
alakult ki ebben a kategóriában a harmadik 
helyért: Szalai Pálné, Teri egy megható ver-
ses művet adott elő: Várady Antal: Melyiket? 
címűt, míg Venesz Gyuláné Z. Tábori Piros-
ka tollából íródott Üzenetek Erdélyből cso-
dás versét szavalta el megkapó őszinteséggel. 
Második helyen végzett harmonikus, pontos 
előadásával Takács Józsefné Móra Ferenc - Jól 
teszem-e, rosszul teszem-e? kedves történeté-
vel. Méltán került az első helyre Vitéz Péterné, 
aki a zsűri értékelése alapján nagyon mély át-
éléssel adta elő József Attila: Kései sirató című 
örökzöld költeményét.

Reméljük, hogy meg tudjuk őrizni ezt a 
szép hagyományt. L. Békési Júlia szavaival: 

„A csoda nem a vers, hanem az őt 
befogadó gyerek. A csoda a kap-

csolat. A csoda az adomány, ami a 
költészet.”

Egyre több a kátyú. A gödrök széleire ráhajtanak 
a járművek, amitől csak még jobban tágulnak a 

kátyúk. Veszélyben vannak a járművek is, ám még 
nagyobb veszélyben vannak az úton közlekedő 

kerékpárosok. Fotó: Bábics Norbert

A vers- és prózamondó versenyről készült 
84 perces fi lmet a KTV Kunsziget műsorán 
keddenként 17 órától és pénteken 19:15 perc-
től nézhetik meg.

A rendezvényen készült 102 fényképet a 
www.kunsziget.hu internetes oldalon meg-
nézhetik, illetve le is tölthetik.
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Kunsziget - Rábapatona 3-1
Március 15-én kezdődött a tavaszi szezon, 

hazai pályán, Rábapatona ellen. Esővel tar-
kított időben, változatos és izgalmas mérkő-
zést láthatott az, aki az eső ellenére megnéz-
te a meccset. A 29. percben egy jobb oldali 
bedobás után Horváth Gergő jól fordult le a 
védőjéről és remekül lőtt kapura, a kapus a 
labdát ujjheggyel el tudta ütni, azonban pont 
Takács Richárd elé, aki a hálóba passzolta a 
labdát. 1-0.  A 36. percben egy bedobás után 
jól kényszerítőzött Molnár Zoltán és Fazekas 
Péter, utóbbi a szélről jól adott középre, ahol 
Takács Richárd érkezett és fejelt védhetetlenül 
a kapuba. 2-0. A 49. percben patonai szöglet 
következett, Bán két kunszigeti védő között 
lőtt a hálóba. 2-1. A 71. percben Horváth 
Gergő szöglet után állította be a 3-1-es vég-
eredményt. Győzelmünkkel sikerült vissza-
vágnunk az őszi vereségért.

Halászi - Kunsziget 2-0
Nyerni mentünk a sereghajtóhoz, azonban 

keserű szájízzel távoztunk. Helyzeteinket nem 
tudtuk gólra váltani, míg a halásziaknak két 
gólt is sikerült lőniük: a 39. és a 77. percben 
is Schneider Ákos volt eredményes. A csapa-
tunkban többen is nagyon gyengén játszottak, 
míg  Halászi a szurkolóik által régen várt for-
mában játszott ellenünk.

Kunsziget - Bősárkány 3-2
Régi mumusa volt Kunszigetnek a 

Bősárkány, még soha nem tudtuk legyőzni 
őket. Eddig. A március végi vízifociban (végig 
zuhogott) a Kunsziget volt a jobb. A 12. perc-
ben Németh Péter ívelte fel a labdát, Horváth 
Gergő lefejelte Takács Richárdnak, aki levette 
a játékszert és a kapu jobb felső sarkába bom-
bázott. 1-0. A 35. percben szabadrúgást ívelt 
be az ötösre a bősárkányi Rácz, Németh Zsolt 

NB III.
Kunsziget-Szany 2:6 (2283-2285 fa)

Sajnos csak két pontfogónk lett, a többi jó 
játékosunk nem tudott igazi eredményt elér-
ni. Csupán két fával kaptunk ki, ha három fá-
val többet ér el a csapatunk, akkor mi nyerünk 
6:2-re! Dicséret illeti ifj úsági játékosunkat, 
Farkas Tamást, aki 11 fával (374-363) meg-
verte ellenfelét.

Ld.: Virág P. 405 fa, Fincicki Z. 391 fa.

bár lesen lépett ki a védőink mögül, fejesgólját 
mégis megadták. 1-1. A 48. percben Krausz 
indította Fazekast, aki átcselezte magát a bal 
oldalra és a lyukat rúgó védők legnagyobb 
bánatára a kapus mellett a kapuba gurított. 
2-1. Letámadásból szereztünk labdát a 63. 
percben, Tilai a tizenhatos vonalán egyedül 
álló Fazekashoz passzolt, aki egyet igazított 
a labdán, majd kilőtte a bal alsó sarkot. 3-1. 
A 73. percben Németh Zsolt gólja már csak a 
szépítésre volt elég. 3-2. 

Győrsövényház - Kunsziget 2-3
Az idei bajnokságban másodszor is le tud-

tuk győzni a Győrsövényház csapatát. Sza-
badrúgás után egy emeléssel vezetést szerzett 
a hazaiaknak Fehér. 1-0. Takács R. szabadrú-
gása után Fazekast buktatták a tizenhatoson 
belül a 35. percben, a jogosan megítélt bün-
tetőt Takács értékesítette. 1-1. A 40. percben 
Krausz beadására érkezett remekül Takács és 
fejelt a kapu közepébe. 1-2. Az 51. percben 
egyenlített a Győrsövényház. Védelmi hiba 

után Nagy Péter a szélen kapta egyedül a lab-
dát és a kunsziget kapus, Babos Róbert mellett 
a kapuba lőtt. 2-2. Több szabálytalanság után 
is jól alkalmazta a játékvezető az előnyszabályt 
a sövényházi kapu előtt, a támadás végén Mol-
nár Attila bombázott közelről a hálóba. 2-3.

Teke: Értékes döntetlen idegenben
- GUTLÉBER ZOLTÁN -- GUTLÉBER ZOLTÁN -

Eredmények a teke NB III-ból és megyei II. 
osztályból. 

Takács Richárd (fehér mezben) négy mérkőzésen öt gólt szerzett a csapatunkban. Fotó: Horváth Csaba

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Kunsziget az élmezőnyhöz akar tartozni

Jánossomorja-Kunsziget 4:4 (2621-2631 fa)
Nagyon jól játszott csapatunk, tíz fával 

megnyerte a mérkőzést, de pontfogó csak két 
játékosunk lett. Mindkettőjüknek gratulálok, 
mert nagyszerű eredményt értek el.

Ld.: Virág P. 474 fa, Fincziczki T. 464 fa.
Kunsziget-Úrkút 1:7 (2293-2411 fa)

Sajnos a meccset idegenben kellett lejátsza-
ni áramszünet miatt. A dunaszegi pályát job-
ban játszották meg az úrkútiak.

Ld.: Fincziczki T. 402 fa.
Kék Golyó-Kunsziget 7:1 (2340-2232 fa)
Ismét csak egy pontfogónk volt.
Ld.: Fincziczki T. 402 fa.

A következő meccsünk lesz a szezonban az 
utolsó mérkőzés, április 18-án Mosonmagya-
róvár ellen. Reméljük, sikeres lesz a csapat. 

Megyei II. oszt.
Kunsziget/B-Komszol 3:3 (1537-1559 fa)
Ld. Gacs G.405 fa

Bábolna/B-Kunsziget/B  2:4 (1581-1585 fa)
Négy fa bőven elég a győzelemhez, főleg 

idegenben! Ezt a meccset Gáborunk nyerte 
meg!

Ld. Gacs G. 442 fa.
Kunsziget-Győrújfalu 5:1 (1532-1479 fa)
Gacs G. 413 fa.

Három szép győzelemmel és egy kínos vere-
séggel kezdődött a tavaszi szezon. Izgalomban, 
esőben nem volt hiány eddig.

A Kunsziget a 20. forduló után 33 ponttal a 
hatodik helyen áll a bajnokságban. A mezőny 
még mindig nagyon sűrű, ha Halászi ellen 
nyertünk volna, akkor negyedik helyen állna 
a csapatunk. A tabella első három helyezettje 
ellen játszunk áprilisban: először a harmadik 
helyen álló Károlyháza ellen itthon, aztán a 
második Enesére megyünk, utána a listave-
zető Győrladamért fogadjuk. Ősszel mind-
három csapattól kikaptunk. Május 3-án igazi 
rangadó vár a csapatra Dunaszegen. Az őszi 
kunszigeti meccsen 3-0-ra mi nyertünk, ám 
nagyon készülnek a visszavágóra a Mosoni-
Duna túlpartján, ahol most a korábbi kunszi-
geti edző, Széles Imre vezeti a csapatot.
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Temetkezési előtakarékosság = 
Jószív Temetkezési Önsegélyező Pénztár

Jó szívvel ajánljuk a Pénztárt mindazoknak, akik nem akarják 
családjukat terhelni a temetés költségeivel és előre takarékos-
kodni szeretnének a saját vagy hozzátartozójuk temetésére. 

A legkisebb havi tagdíj 600,-Ft.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár vagyona már meghaladja 
a 220 millió forintot, ez a vagyon a tagok befi zetett tagdíjaiból 

gyűlt össze. Nem elhanyagolandó, hogy a mostani válságos 
körülmények között ez a vagyon biztonságos állampapírokban 

(kincstárjegyben, államkötvényben) kamatozik.

A Pénztár tagjai részére a Jószív Temetkezési Kft . az általa nyúj-
tott szolgáltatások díjából 3 hónapos tagság után 20% kedvez-

ményt nyújt.

Felvilágosítás kapható: 
Jursicsné Varga Andrea Tel: 30/427-2605
Kunsziget, Petőfi  tér 2. Tel: 96/485-801

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik felejthetetlen halot-
tunk 

Varga Károlyné
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 

virágait elhelyezték és mély gyászunkban 
osztoztak. Külön köszönetet mondunk 
Winkler Zsolt plébános úrnak a szép bú-
csúztatóért, Polgármester asszonynak se-
gítőkészségéért és a Nyugdíjas Klub ének-
karának a szép éneklésért. 

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

özv. Gondár Ernőné 
sz. Bíró Irén 

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és gyászunkban ve-
lünk éreztek. Külön köszönetet mondunk 
azoknak, akik a betegség ideje alatt és a 
temetéskor bármi módon segítettek, és a 
nehéz órákban velünk voltak. 

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Halálozás
Lévai István 2009.01.06.

Virág Géza 2009.01.18.

Érsek Tiborné 2009.01.24.
.
Varga Károlyné 2009.03.01.

Karácsonyi Imre 2009.03.20. 

Gondár Ernőné 2009.03.26.

Anyakönyvi hírek

Születés
Pusztai Samu 2009.02.10. 

(an Simon Zsuzsanna)
Fazekas Levente 2009.03.18. 

(an. Varga Eszter Margit)
Bélavári Anna 2009.02.16. 

(an. Virág Margit)
Dobai Emma 2009.03.21. 

(an. Dr. Stoller Katalin)

Házasság
Mervó Zoltán – Lakatos Krisztina Lilla 

2009.03.21. (Öttevényi lakosok)

Kovács Zsolt 
rajza.
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Programkalauz
április 11. szombat
10:00 Teke NB III. : Kék Golyó Győrszentiván 
- Kunsziget
15:00 Kunsziget - Abda (u16)
19.00 A Húsvéti vigília szertartása, Feltáma-
dási körmenet.

április 12. vasárnap
4.30 Jézuskeresés
11.00 Ünnepi szentmise
14:00 Kunsziget - Károlyháza (u21)
16:00 Kunsziget - Károlyháza (m2)

április 13. hétfő
11.00 Ünnepi szentmise

április 18. szombat
10:00 Digitális modul találkozó a Sportcsar-
nokban
13:30 Borverseny
15:00 Kunsziget - Koroncó (u16)
16:00 Teke NB III. : Kunsziget - Golden TC
18:00 Tour de Krajcár IV. rész - ma minden 
eldől
19:00 Sziget-kupa Tekebajnokság eredmény-
hirdetése (asztalfoglalás korlátozott számban, 
zenél: Arató Károly)

április 19. vasárnap
9:00 Digitális modul találkozó a Sportcsar-
nokban
15:00 Enese - Kunsziget (u21)
17:00 Enese - Kunsziget (m2)

április 20. hétfő
15:00 Nyugdíjas klub: Teke

április 24. péntek
17:00 Szülőklub - Gyermekeink testi-lelki 
egészsége - Németh Zsolt előadása

április 25. szombat
15:00 Kunsziget - Győrszemere (u16)

április 26. vasárnap
15:00 Kunsziget - Győrladamér (u21)
17:00 Kunsziget - Győrladamér (m2)

május 1. péntek
9:00 Majális a sportpályán - a részletes prog-
ramokat keressék a április utolsó hetében a 
hirdetőtáblákon és a kunsziget.hu honlapon

május 3. vasárnap
15:00 Dunaszeg - Kunsziget (u21)
17:00 Dunaszeg - Kunsziget (m2)

május 9. szombat
10:00 Győrújbarát - Kunsziget (u16)

május 10. vasárnap
15:00 Mosonszolnok - Kunsziget (u21)
17:00 Mosonszolnok - Kunsziget (m2)

Zene, tánc, kaland és kacagás 
az idei majálison

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Bár még sok a kérdőjel a majális program-
jában, azt már most bizton állíthatjuk, hogy az 
utóbbi évek egyik legszínesebbje lesz az idei. 
Reggel a lövészettel kezdődik a nap, a kicsik 
pedig a Győri út aszfaltját rajzolják majd teli. 

Ügyességi versenyekben idén sem lesz hi-
ány: reményeink szerint nem csak a kicsik 
fogják utólag remek élményként emlegetni az 
abdai Royal Rangers kaland- és kézműves já-
tékait, hanem a nagyobbak is. 

Nem maradhat el idén sem a sétakocsiká-
zás, a légvár és a nagyobbaknak szánt megle-
petés-játék sem. 

A Kunsziget Sportegyesület már délelőttől 
várja a mozogni és szurkolni vágyókat röplab-
dával, focival, 11-es rúgó versennyel. 

Ebéd után a fi gyelem a színpadra irányul. 
A dunaszentpáli Csillagfény Együttes a Jancsi 
és Juliska című mesejátékot adja elő, melyet 
néptánc, társastánc, hastánc, citeraszó, har-
monika-muzsika, valamint a Sziget Gyöngye 
Nyugdíjas Klub énekkarának műsora követ. A 
fellépők között lesznek az A-Force 1 világ- és 
Európa-bajnok hip-hop táncosai is.

Estére a zenészek foglalják el a színpadot, 
hogy némi hangolás után ráhangoljanak ben-
nünket az esti mulatságra. 

- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER -- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER -
Lehetőség nyílik arra, hogy a kunszige-

ti vállalkozók is bemutassák termékeiket, 
szolgáltatásaikat néhány pavilonban a Győri 
Vásáron 2009. június 4-én, térítésmentesen. 
Kérem a vállalkozókat, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban jelezzék 2009. április 20-ig kiállí-
tási szándékukat. 

Konferenciát rendez 
Kunsziget

- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER -- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER -
A Falumegújítási Díj kiváló helyezettjeként 

országos konferenciát rendez önkormány-
zatunk 2009. április 23-24-én Kunszigeten. 
A falu, a térség megismertetése után megol-
dásokat keresünk arra, hogy az önkormány-
zatoknak milyen lehetőségei vannak a válság 
hatásainak enyhítésére. 

Borverseny 

Április 18-án, szombaton 13:30-tól lesz 14 
óráig a borok átvétele a Kultúrházban. A ren-
dezők kérik, hogy a bormintákat 7 deciliteres 
sötét palackba töltsék, amelyeken ne legyen 
semmiféle címke, minta. A palackokat para-
fa dugóval zárják le. A borok bírálata után 16 
órákor kezdődik az eredményhirdetés.

Mindenkit szeretettel várunk.

Ismét megrendezi hagyományos borverse-
nyét a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület.

- CSISZÁR IMRE -- CSISZÁR IMRE -

Szülőklub

Németh Zsolt, pedagógus, pszichológus, 
ötgyermekes családapa tart előadást Kunszi-
geten a Kultúrházban a Szülőklub második 
rendezvényén. A téma ezúttal az egészségne-
velés két legfontosabb pillére, gyermekeink 
testi és lelki egészsége lesz. Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt április 24-én, dél-
után öt órakor.

Egészségnevelő előadással folytatódik a Szü-
lőklub.

-  LEHOTZKY JÓZSEF --  LEHOTZKY JÓZSEF -

A helyi vállalkozók 
is bemutatkozhatnak
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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 
Kossuth tér
Telefon: (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 

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és 
munkaszüneti napokon reggel 7 órától más-
nap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki 
utca 29. sz. alatt.
Telefon: (96) 542-043

Gyógyszertár
Kossuth tér
Telefon: (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: hétfő-csütörtök 7.30-16.00 
péntek: 7.30–13.00

Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (96) 552-010 
Nyitva hétköznap 9:30-11:30 és 16:00-21:00

Tündérvár Óvoda 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-143

Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Kunszigeti Kisokos „A nevelés olyan, 
mint a vetés és az aratás”

- LEHOTZKY JÓZSEF, CSALÁDGONDOZÓ -- LEHOTZKY JÓZSEF, CSALÁDGONDOZÓ -
Kunsziget családgondozója bemutatkozik a 

falu családjai előtt.

Tisztelt Kunszigeti Polgárok! Kedves Szü-
lők, Nagyszülők, Gyerekek! Néhány sorban 
szeretnék bemutatkozni!

Lehotzky József vagyok, az Ikrényi 
Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellá-
tó Intézménye családgondozója, végzettségem 
szerint szociálpedagógus. Január óta látom el 
ezt a feladatot. Abdán élek családommal már 
11 éve, előtte Győrben laktunk. Feleségemmel 
három gyermeket nevelünk, ketten már nagy-
korúak, ők egyetemre járnak. 

Eddigi tapasztalataim szerint gyermeke-
inkre egyre több veszély leselkedik, s kínálja 
portékáit. Szinte már közhely, hogy amiről 
eddig csak a hírekben hallottunk, az mára 
itt tapasztalható testközelben. Szerintem a 
szülők nagy része meg van ijedve, s keresi a 
megoldást, hogyan óvhatná meg gyermekeit a 
csavargás, iskolakerülés, dohányzás, alkohol, 
drog, a korai szex, az erőszak és a deviancia 
egyéb formáitól. Ezek a tényezők veszélyezte-
tik az önök gyermekeik, unokáik egészséges 
testi, lelki, szellemi és társadalmi fejlődését. 
Feladatom a már kialakult veszélyeztetettsé-
get megszüntetni, illetve annak kialakulását 
megelőzni.

Közhely, hogy a megelőzés, a prevenció 
olcsóbb és hatékonyabb, mint a problémák 
kezelése.

A gyermekek számára az első és legfonto-
sabb közösség a családjuk, ahová születtek, 
s ahol megkapják a fejlődésükhöz szükséges 
gondoskodást. Sokszor talán megfeledkezünk 
arról, hogy a biológia szükségleteiken túl lelki 
és szellemi szükségleteik is vannak gyerme-
keinknek. Annak érdekében, hogy ezeket a 
szükségleteiket kielégítően tudjuk betölteni, 
itt Kunszigeten szülő klubot kezdtük el, ahol 
érdekes előadásokat hallgathatunk, de ami 
még talán ennél is fontosabb, feltehetjük a 
kérdéseinket, elmondhatjuk a küzdelmeinket, 

s megbeszélhetjük a bevált tapasztalatainkat. 
Ezzel buzdítást, új erőt, lelkesedést kapha-
tunk, mi szülők a gyermekeink „jó” nevelésé-
hez mivel egymás tapasztalataiból esetleg új 
ötleteket meríthetünk. 

A gyerekek többsége felnő akkor is, ha a 
szülő nem fordít különösebb fi gyelmet a „jó” 
nevelésre. Viszont csak akkor tudhatjuk biz-
tonságban őket, ha otthon a nekik megfelelő 
bánásmódban részesítjük, „bölcsen” neveljük 
őket. A gyermekéveket nem lehet visszahozni, 
pedig meghatározzák a felnövekvők teljes ké-
sőbbi életét, sőt az azt követő generációét is.

Kedves Szülők! Ne hagyják csak az intéz-
ményekre gyermekeik nevelését, hanem ve-
gyék a maguk kezébe!

Tisztelt Apukák! Önökre is szüksége van a 
gyermekeiknek, szánjanak egy kis időt rájuk 
amíg iskolás korúak, mert az évek elröppen-
nek, s most még lehet őket  befolyásolni, hatni 
rájuk, később már lehet, hogy nem.

Olyan ez, mint a vetés és aratás, mert azt 
aratja a következő nemzedék az életében, amit 
mi elvetettünk a nevelés által: boldog, vagy 
boldogtalan jövőt. S az aratás mindig bősége-
sebb, mint a vetés, akár jót, akár rosszat vetet-
tünk. Kérem, fontolják ezt meg!

Sok erőt, szeretetet és sikert gyermekeik, 
unokáik neveléséhez.

Lehotzky József

A gyermekjóléti szolgálat várja 
a gyermekeket, ha szüleik válnak és 
szeretnének róla beszélni valakivel, 
ha egyedül érzik magukat, ha prob-
lémáik vannak, melyeket nem tudnak 
megoldani, ha kapcsolatteremtési 
problémáik vannak, ha nem jönnek 
ki szüleikkel, testvéreikkel, ha bán-
talmazzák őket, ha úgy érzik nem érti 
meg őket senki, ha nem tudnak mit 
kezdeni szabadidejükkel, ha informá-
cióra van szükségük, ha észreveszik 
mások problémáját, ha szeretnének 
társaikon segíteni, ha van egy jó öt-
letük és segítség kell a megvalósítás-
hoz.

A gyermekjóléti szolgálat a felnőt-
teket is várja, ha azoknak problémája 
van gyermekével, családjával, önma-
gával, a családi konfl iktusok kezelésé-
vel; a gyermek neveléssel, tanulásával, 

magatartásával, vagy attól fél, hogy 
a gyermeke rossz társaságba került; 
gondjai vannak a válása miatt, vagy 
erőszakos cselekedetek történnek 
Önnel szemben.

Várjuk, ha információra van 
szüksége anyagi vagy jogi problémái 
kezelésében, a szabadidő hasznos 
eltöltésében, vagy pszichológiai ta-
nácsadást igényelne.

Örömmel fogadjuk, ha segítség-
nyújtási szándékai vannak – akár 
használt ruha vagy egyéb háztartási 
cikkek adományozása, akár bármi-
lyen más felajánlása van a hátrányos 
helyzetű családok megsegítésére.

2009. 3. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ AZ OLVASÓ ÍR - 9. OLDAL

Anna nénit soha nem felejtem el. Három 
hétig voltam nála. Az ínséges időben vágta a 
tyúkokat, tojást, mindent etetett volna velem, 
hogy kicsit rendbe jöjjek, pedig akkor már 35 
kiló voltam. A sok ismerős és szomszéd hozta 
nekem a legjobb falatokat, de én csak sírtam. 

Közben kezdtem gondolkodni: 
Talpra kell állnom! 

Ha már annyi borzalmat átvészeltem, most 
már nem szabad magamat elhagynom. Azok-
ban a napokban tért haza a deportálásból 
Dr. Gelley közorvos is. Felesége és két lánya, 
akik velem egykorúak voltak, az első napok-
ban mellettem haltak meg Auschwitzban. Dr. 
Gelley egy hét múlva öngyilkos lett, meghalt.

Anna néni 4 éve halt meg (1978-ban - 
szerk.). Csak szeretettel tudok rá emlékezni. 
Három hetes ápolásomat sohasem felejtem 
el, igyekeztem neki meghálálni. Erre sajnos 
szüksége is volt, mert húsz évig ágyban fekvő 
beteg volt. Gyakran meglátogattam, hálóing-
gel, ágyneművel elláttam. Elvittem hat hétre 
Budapestre, kórházba. Sajnos, nem lehetett 
rajta segíteni. Úgy érzem, mindent megtettem 
érte, ami emberileg elkövethető volt. Igyekez-

tem meghálálni azt, amit értem tett. A család-
jával mai napig is tartom a kapcsolatot.

Édesapám nővére Szilban lakott, Szanytól 
7-8 kilométerre. Édesapám nővérének hat 
gyermeke volt, ebből négy jött haza. Mind-
egyik munkaszolgálatos volt, nálam jóval idő-
sebbek. Amint megtudták, hogy én is meg-
jöttem és Szanyban vagyok, azonnal értem 
jöttek. Közben Manci barátnőm is hazajött 
Szanyba. Én azt mondtam nekik, hogy csak 
akkor megyek velük, ha Mancit is fogad-
ják. Ennek persze semmi akadálya nem volt. 
Mancival együtt így voltunk 3-4 hétig Szilben. 
Ennek semmi értelmét nem láttuk. Csornára 
költöztünk Mancival együtt.

Közben édesapám Amerikában élő testvérei 
a Vöröskereszt útján megkerestek, azt akarták, 
hogy menjek ki Amerikába. Én erről hallani 
sem akartam, nekem Amerikáról megvolt az 
egyéni rossz véleményem. 1945-ben egyik 
unokatestvérem elment Amerikába, később a 
másik három is, csak én maradtam itthon.

Csornára körülbelül nyolcvanan jöttek 
haza a deportálásból. Részünkre közös kony-
ha volt, melyet a Joint (amerikai segély) tartott 
fenn. Kaptunk ruhaneműt és havi 200 pengőt. 
Viola édesapjának egyik barátja - aki munka-
szolgálatból tért haza - adott nekünk egy szo-
ba-konyhás lakást. Nagy szeretettel igyekezett 
berendezni, segíteni bennünket.

Nem akartam sokáig élni a vendég-
szeretettel: elkezdtem dolgozni. 

Zárószóhoz utóirat a negyvenedik évfordulóra
40 év leheletnyi idő az emberiség történetében. Tegnap történt. Elviselni, tűrni, emlékeivel 
megbirkózni ma is mindig elviselhetetlen. Mártírjainak fájó emlékének tartozunk egy gon-
dolattal.

Emlékeink szálljanak az égig, hirdessék a sors gyalázatát,
Szívünk mélyén örökké itt fészkel vég sóhajunk elszállt madara.

Gázkamrából mely az égig ér fel,
Vergődésük utolsó sikolya, kiáltásuk végső szent emlékére,

Utókornak új örvényt mutat.
Őrt álljon felettük az „Örök Béke”, oltalmazza tiszta álmukat.

Drága jó Anyám, Drága jó Apám! Soha el nem felejt Benneteket: gyermeketek, Kató.
1985. január

Sági Pálné Singer Katóként Kunszigeten szü-
letett. 1982-ben írta le emlékeit Auschwiztról, 
a családja és saját sorsáról és a megmenekülé-
séről. A mostani az írásának utolsó fejezete.

Auschwitz: az emberiség pokla V. rész
- SÁGI PÁLNÉ -- SÁGI PÁLNÉ -

Zárszó 
Ifj úságnak tudnia kell e korszak tetteit,
Fasizmus kínozta ott emberek ezreit
Kik átélték, már idősek,
De azóta már minél bölcsebb.
Mondd el tanulságul mi történt egykoron.
Lenne bár aztán életem,
Eléggé nem köszönhetem 
A szabadságot azoknak, kik elhozták nekem.
Kiálthatom boldogan: 
Ember, ember vagyok újra!

Celldömölk, 1982. január

Harisnyaszemet szedtem. Hazatért egy 
barátnőm édesanyja, porcelánüzletet nyitott, 
neki segítettem. Manci barátnőm közben úgy 
döntött, hogy budapesti rokonaival együtt Iz-
raelbe települ. Ismét egyedül maradtam.

1946 nyarára összeszedtem magamat. 
Amerikai nagybátyám ellátott mindennel: ru-
hával, cipővel, nem volt hiányom semmiben. 
Az élet ment tovább. Aki megmaradt, hazatért 
a pokolból, indult az új életbe.

1947-ben férjhez mentem. Drága jó férjem 
a földi erények legmagasabb fokán álló férj, 
édesapa és ember volt. 25 évi házasság után 
hagyott itt 1971. április 25-én: emlékét őrzöm 
egy életen át. A sors ugyancsak megcsapko-
dott. Ennyi szenvedés után a haláleset nagyon 
megviselt. Igyekeztem ezt a csapást is magam-
ba fojtva elviselni. Sohasem sajnáltattam ma-
gamat, igyekeztem erős lenni. Tudtam, hogy 
egyetlen kislányomat még el kell indítanom az 
életbe: ha összeroppanok, mi lesz vele? Dol-
gozni kellett érte, aki ma is a szemem fénye.

Kislányomnak, vőmnek és a világon leg-
jobban imádott két kis unokámnak írom ezt a 
visszaemlékezést. Legyen útravaló a mai fi ata-
lok számára is, akiknek fogalmuk sincs arról, 
hogy mi volt a fasizmus, és a háború. Köte-
lességemnek tartom a múlt megismertetését, 
és kegyelettel az állandó megemlékezést a de-
portálásban megölt 600 ezer magyar zsidóról.

Most érzem csak igazán, hogy milyen fon-
tos része életünknek a béke. És az, hogy ne 
felejtsük el a háborút.

KUNSZIGETI 
HÍRMONDÓ

Kicsi (132x90 mm fekvő [2x21 sor])   
    1000 Ft + ÁFA (1200 Ft)
Közepes (132x182 mm álló [2x43 sor] vagy 200x120 mm 
fekvő [3x28 sor])    2500 Ft + ÁFA (3000 Ft)
Teljes oldalas (276x210 mm álló [3x65 sor])  
    4000 Ft + ÁFA (4800 Ft),

KUNSZIGETI 
KÉPÚJSÁG

22-10 óráig és 15-17 óráig.

1 hétre  1200 Ft + ÁFA (1440 Ft)
1 hónapra  4000 Ft + ÁFA (4800 Ft)
6 hónapra  22 000 Ft + ÁFA (26 400 Ft)
12 hónapra  40 000 Ft + ÁFA (48 000 Ft)

Hirdetési árak 
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- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A húsvét, a borverseny és a foci visszatérő 

témája az elmúlt húsz év márciusi Hírmondó-
inak. Emlékeznek a Krisztuskereséséről készült 
tévéműsorra vagy Kunsziget egyetlen hajlékta-
lanjára? Most felidézzük ezeket a híreket is.

„Ilyen jellegű újság még nem járt a kezembe’. 
(...) Itt, a Kisalföldön vannak még lelkes értel-
miségiek, akik nemcsak szívükön viselik az itt 
élők problémáit, hanem informálják, tanítják 
és összefogják őket. És van olvasótábor, akik 
lelkesen támogatják és magukénak érzik e fo-
lyóiratot. Követendő példa ez mindenhol, ahol 
magyarok élnek.” Ezt dr. Buzás Gábor, Erdély-
ből Abdára települt fogorvos írta a Kunszigeti 
Hírmondóról 1990 márciusában. 

160 kunszigeti háztartás jelezte, hogy csat-
lakozna a megépítendő kunszigeti kábeltele-
víziós rendszerhez. 1991-ben a magyar TV1 
és TV2, az osztrák ORF1 és ORF2, a szlovák 
STV1 és STV2, valamint öt műholdas adó, az 
RTL, a Eurosport, a Sat1, a Pro7 és az MTV 
Europe adásai szerepeltek a kínálatban. A ki-
vitelezésre az önkormányzat a győri Vitech 
KSZ-t választotta. Helyi stúdió kiépítéséről is 
szó esett a cikkben. A terveket sikerült meg-
valósítani, így 1991-ben elindult a kábeltévés 
szolgáltatás és elkészült a stúdió is. Nem sok 
falu dicsekedhetett ilyennel akkoriban.

Jeles eseményről adott hírt ugyancsak az 
1991-es márciusi Hírmondó. A Magyar Tele-
vízió műsort készített a kunszigeti Krisztuske-
resés népi ájtatosságáról. A felvételre hetekkel 
a tényleges húsvéti Krisztuskeresés előtt ke-
rült sor. A felvételt utána a televízió többször 
is leadta, a KTV Kunsziget műsorán ma is 

gyakran ismételjük.
1992-ben Szalai Pál falutörténeti visszaem-

lékezésének hetedik részében a KALOT és a 
katolikus leánykor működéséről írt. Számos 
színművet és daljátékot adtak elő a fi atalok a 
’40-es évek végén Kunszigeten a mai vendég-
lő helyén álló kocsma tánctermében. Az elő-
adáshoz maguk varrták a jelmezeket, farag-
tak, fúrtak, kölcsönkértek... Az előadásokra 
belépőjegyet vettek a nézők, rendszerint mind 
a 136 jegy elkelt.

Még mindig 1992-ben vagyunk. Az önál-
ló kunszigeti iskola alig több, mint egy éve 
működik. A Kunszigeti Hírmondóban „For-
ró hangulat az iskolában” címmel cikk jelent 
meg az iskola tűzzománc-szakkörének mun-
kájáról, a szakkört Dubi Árpád vezette. Még 
ebben az évben döntést hozott a képviselő-
testület az iskola épületének felújításáról és 
tetőszerkezetének cseréjéről. A kivitelezésre a 
tanév végén került sor.

1994-ben először fordult elő, hogy egy ün-
nepélyen nem volt díszelnökség és előadói 
asztal. Egészen addig bevett szokás volt, hogy 
az ünnepélyeken a hosszú asztal mögött fog-
lalt helyet a polgármester és a meghívott dísz-
vendég, a műsor előttük zajlott. 

Ugyancsak 1994-ben rendezték meg az első 
Utcabajnokságot a nemrég elkészült sport-
csarnokban. Az József Attila - Táncsics - Dó-
zsa utcák csapata lett az első, ők kapták meg a 
vándorserleget Puxbaum Józseftől, a Kunszi-
geti Futball Baráti Kör elnökétől. 

Az 1996-os márciusi Hírmondó szomorú 
hírrel kezdődött: 44 éves korában meghalt 
Kunsziget első szabadon választott polgár-
mestere, Tilai Lajos. A képviselőtestület nevé-

ben Tóth Róbert, erdélyi testvértelepülésünk 
nevében Makkai Endre, Karácsony Károly, 
Csécs Albert és Sebe Ákos búcsúzott. Tiszte-
letére egy évvel később már Tilai Lajos Em-
lékversenynek hívják a korábban általa kez-
deményezett iskolai teremlabdarúgó-tornát, a 
Nyuszi-kupát.

1997-ben átadták a SICK Kft . kunszigeti 
üzemcsarnokát. 44 fővel indult meg a terme-
lés, közülük 24-en kunszigetiek voltak. A bor-
versenyt ebben az évben regionálissá tették, 
tehát más településekről is érkeztek verseny-
zők.

2002-ben a márciusi Hírmondó büszkén 
számolt be arról, hogy az idős, beteg emberek 
nagyobb biztonságban érezhetik magukat a 
„Csengő szól - segíts!” rendszer létesítésével. 
A program keretében a rászorulók házaira jel-
zőcsengőt szereltek.

Kunsziget egyetlen hajléktalanjáról is ekkor 
adott hírt az újság. A nyugdíjas klub farsangi 
rendezvényére az egyik tagjuk érkezett hajlék-
talannak öltözve. Az esethez még a rendőrség 
is kivonult, de szerencsére értették a tréfát.

A kunszigeti bekötőút állapota 2005-ben 
a maihoz hasonlóan katasztrofális volt. „A 
megnövekedett igénybevétel megkövetelne 
egy újabb teljes és időtállóbb burkolatcserét.” 
- írta a Hírmondó. Négy év eltelt, a helyzet 
sajnos nem változott.

2006-ban Kunsziget bűnmegelőzési min-
taprojektet készített és valósított meg. Dr. 
Csernus Imre előadást tartott, az öttevényi 
Kék Csillag Klub vetélkedőt hozott falunkba, 
volt focikupa, tánctanfolyam, irodalmi pályá-
zat, számos előadáson is részt vettek az érdek-
lődők. A Tündérvár Óvodát képviselő Csala 
Dávid, Csapó Márk, Nagy Levente, Nagy Dá-
niel, Nagy Bálint, Mezei Milán, Szalai Áron, 
Szalai Henrik összeállítású csapat focitornát 
nyert Győrladaméron. A Kunsziget II. a me-
gyei III. osztályban győzelemmel kezdte a ta-
vaszt, Burányi Béla (2), Strobl Gergely és Sághy 
József góljaival 4-3-ra vertük Sokorópátkát.

1996-ban meghalt Tilai Lajos.

Szalai Pál 1992-falutörténeti írásához több képet is mellékelt a színjátszó fi atalok akkori előadásairól. A 
felvételen A nyolcadik parancsolat szereplői láthatók.
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Hétfő 
17:00 Március 15-i ünnepély 2009
17:47 Tolcsvay Béla estje 2008
19:04 Kunszigeti Híradó
19:16 Költészet Napja 2008
20:27 Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett 2007
20:37 Majális 2007
21:45 Néptáncos bemutató az óvodában 2008
21:59 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Kedd 
17:00 „Valami örök” - Vers- és prózamondó 

verseny 2009
18:25 Óvodai farsang 2009
18:59 Kunszigeti Híradó
19:11 Kunsziget - Rábapatona (u21) 2009
20:31 KA 40 - Borverseny 2001
20:56 KA 35 - Mesemondó verseny az iskolá-

ban 2001
21:40 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Szerda 
17:00 Virágvasárnapi passió 2009
17:53 Mozdulj az egészségedért! 2008 III.
18:03 A kő marad… - Wass Albert-est 2008

19:00 Kunszigeti Híradó
19:12 Győrsövényház - Kunsziget (m2) 2009
20:48 Majális Kunszigeten 2008 - 3. rész
21:56 Mozdulj az egészségedért! 2008 IV.
22:00 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Csütörtök 
17:00 KA 38 - Előadás a Máltai Szeretetszol-

gálatról 1993
17:50 Tíz éves Kunsziget Polgárőrsége 2008
18:47 Mozdulj az egészségedért! 2008 I.
18:53 Kunszigeti Híradó
19:05 Jézuskeresés Kunszigeten 2008
19:51 KA 44 - Ki mit tud? - az iskolában 1997
21:59 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Péntek 
17:00 Attila, a hunok királya 2009
18:51 Mozdulj az egészségedért! 2008 II.
18:57 Tűzoltóbemutató a SICK családi napján 

2008
19:02 Kunszigeti Híradó
19:14 „Valami örök” - Vers- és prózamondó 

verseny 2009
20:40 KA 32 - Mit jelent a fény… (az MTV2 

műsora) 1993
21:03 Polgárőrnap 2008
22:00 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Szombat 
17:00 Jézuskeresés Kunszigeten 2008
17:46 KA 47 - A Győri Ütősök műsora 1995
18:20 30 éves az óvoda Kunszigeten 2008
19:07 Kunszigeti Híradó
19:19 KA 33 - Jáky S. Teodóz előadása 1993
20:54 Virágvasárnapi passió 2009
21:46 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Vasárnap 
17:00 Iskolai farsang 2009
18:26 Tilai Lajos Emléktorna 2008
19:05 Kunszigeti Híradó
19:17 KA 46 - Az écsi pávakör Kunszigeten 

1995
20:04 Majális Kunszigeten 2008 - 2. rész
21:05 KA 49 - Táncházban a kunszigeti isko-

lások 1995
21:30 Nyílt napok az óvodában 2008
21:55 Műsorzárás, 22 órától Képújság

A délutáni műsorokat a következő nap 
délelőttjén 10 órától megismételjük.

A KTV Kunsziget műsora

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Mivel foglalkoznak konkrétan a foglalko-
zásokon?

- Egy terepasztal részekből, modulokból 
épül fel, ezeket építjük. A foglalkozás a már-
már kiveszőben lévő klasszikus technikaórák-
ra hasonlít: a gyerekek fúróval, kalapáccsal, 
fűrésszel dolgoznak, igazi asztalosmunkákat 
végeznek. Valós állomásokat modellezünk; a 
folyamat terepmunkával kezdődik, ahol fel-
mérjük azokat az objektumokat, amelyeket 
aztán a klubban modellezünk.

- Mit láthat majd Kunszigeten a találkozóra 
érkező néző?

- Mivel a terepasztalunk önmagában üzem-
képtelen, a munkánk egyik leginkább várt ré-
sze az, amikor az asztalokat egymáshoz tudjuk 
illeszteni és így egy teljes rendszert tudunk 
modellezni. A rendezvény találkozó lesz, több 
klubból - köztük Ausztriából és Szlovákiából 
is - érkeznek barátaink. Összekapcsoljuk az 
asztalokat és azokon tényleges vasúti közle-
kedést fogunk modellezni. Az időt negyedelni 
fogjuk, ez azt jelenti, hogy egy-egy állomáson 
5-8 percenként biztosan lesz forgalom. Ter-
veink szerint a menetrendet is kitesszük az 
egyes állomásokhoz. Modellezni fogjuk a te-
herforgalmat is, a tolatásokat: minden olyan 
lesz, mint a valós vasúton. Felépítjük azt a lo-
gisztikai rendszert is, amelyet a laikusok nem 
is látnak a vasúti közlekedésből. Mondok egy 
példát: lesz egy téglagyár, amelyből téglákat 
rendelnek és ezeket az egyes állomásokra el 
kell szállítani. Ezt is modellezzük: lesz vonat-
rendelés, a mozdonyvezetők bárcát kapnak...  
Ugyanis kiosztjuk a szerepeket: egyikünk 

mozdonyvezető lesz, a másik forgalmista egy 
állomáson és így tovább. Kilenc állomást és 
négy megállóhelyet, valamint több korszak 
vonatait láthatják majd a vendégek. Nem egy 
nagy kört kell elképzelni, hanem egy teljes 
rendszert, kanyargó sínpárokkal. Számunkra 
is élvezetes játék lesz a találkozó és a látogatók 
is jól érzik magukat, mert nagyon látványos 
egy ilyen találkozó. A rendezvény kapcsolat-
építésnek sem utolsó, a vasútbarát civilek ösz-
szerázódnak az  ilyen alkalmakkor.

- A rendezvény plakátján lévő címben mit 
jelent az, hogy digitális?

- Az analóg vasútmodellezés azt jelenti, 
hogy transzformátorral irányítják a vonatot, 
amelynek a feszültségtől függően változik a 
sebessége. Az otthoni kisvasutak is ezen az 
elven működnek. A digitális modulrend-
szerben a sínekben végig 16 Volt fut, erre 
jön egy digitális jel, amely a mozdonyokban 
lévő mikroszámítógépeken keresztül vezérli 

Vasút érkezik a kunszigeti sportcsarnokba
a szerelvényeket: mikor induljanak el, mi-
lyen sebességgel haladhatnak. Enne a vezér-
lője a mozdonyvezető kezében van. Az egész 
rendszer mögött pedig egyetlen számítógép 
áll. Fontos különbség még, hogy az analóg 
vasútmodell-kiállítások főleg a közönségnek 
szólnak, míg a digitális modulok találkozóján 
egyaránt jól érzi magát a szakma és a civil is.

- Hogy lehet bekapcsolódni a vasútmodelle-
zésbe?

- Hozzánk a www.vasutmodellezes.5mp.
eu internetes oldalon keresztül is lehet je-
lentkezni. A tagok részt vesznek a modulok 
építésében. Ha valaki kedvet érez arra, hogy a 
találkozón is látható feladatokat ellássa - moz-
donyt vezessen vagy forgalmista legyen -, arra 
is van lehetőség. Előtte azonban vizsgát kell 
tenni a saját forgalmi szabályzatunkból.

- Hogyan került Kunszigetre a modultalál-
kozó?

- Egy ilyen modultalálkozónak nagy hely 
kell és az előkészítése komoly szervezőmun-
kát igényel. A mostani, kunszigeti rendezvény 
szervezése már szeptemberben elkezdődött. 
A résztvevőknek utazniuk kell, a modulokat 
ide kell szállítani, ott van még a szálláskölt-
ség és a rezsi is... Ezek egy részét a jelképes 
belépődíjakból álljuk, azonban legtöbbször 
így is mínuszban vagyunk a végén. Egy-egy 
városban százezreket kell fi zetni egy megfele-
lő hely bérleti díjáért. Karsai Klára ajánlására 
kerestük fel Kunszigetet, ahol Lendvai Ivánné 
polgármester asszony örömmel fogadta az öt-
letet, és ingyen bocsátja a rendelkezésünkre a 
sportcsarnokot. Bízom benne, hogy minden-
ki jól fogja érezni magát április 18-19-én. 
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Óvodai beíratás
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

A kunszigeti Tündérvár Óvodában április 
16-án, csütörtökön 13-16 óráig és 17-én, pén-
teken 8-12 óráig lesznek az óvodai beíratások. 
Azokat a gyerekeket kell beíratni az óvodába, 
akik 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 
31. között betöltik harmadik életévüket. Az 
érintett gyermekek szülei külön értesítést 
kapnak a beíratáshoz szükséges iratokról. 

A Federal-Mogul Hungary Kft . dolgozói az év végi rendezvényük bevételét az óvoda javára ajánlották fel, 
melyből egy többfunkciós (udvaron és az óvoda épületében is használható) játékot vásároltunk. A játékot a 
cég dolgozói nevében Wirhart Ferenc, Gráfi  Lászlóné és Koczor Katalin adta át április 3-án a gyerekeknek. 

Ezúton is köszönjük a támogatást.  - Fotó: Bábics Norbert

A győri Palánta Gyermek- és Ifj úsági Keresztény Misszió tagjai bábelőadással látogattak Kunszigetre. 
Bábjátékuk a húsvéti ünnep üzenetét hozta el  az óvodásoknak és az alsós iskolásoknak. Köszönjük a szép 

előadást, nagy élményt jelentett számunkra. - Fotó: Farkas Ferencné

Március 19-én előadást tartott iskolánkban 
Bodó Vera a győri Öveges Kálmán Gyakorlóis-
kola és NYME Apáczai Csere János Tanítóképző 
Főiskola szaktanára, tanulást segítő technikák 
címmel. 

- ENDRŐDY JÓZSEF -- ENDRŐDY JÓZSEF -

Előadás a tanulást segítő technikákról
„Félig sem olyan fontos az, amit 

tanítunk a gyerekeknek, mint ahogy 
tanítjuk!”

- idézte Bodó Veronika Eötvös József egy-
kori kultuszminiszter szavait. 

Kiemelte, mennyire fontos a probléma-
megoldás, és a tanulók relaxációja, a szellemi 
felfrissülése. A felfrissülés alatt nem alvást ér-
tett, hanem pihenést, zenehallgatást, s ezt akár 
gyerekszoba zugában, vagy a padlón ülve, fe-
küdve is lehet végezni.

Szerinte különösen fontos a kooperatív 
oktatás, azaz a párban, csoportosan végzett 
tanulás, mert ilyenkor sokféle kompetenciát 
fejleszthetünk a tanulókban. Bár ez kezdetben 
nem könnyű, mert meg kell tanulni a diákok-
nak ennek a rendszerét, ám megéri, mert a 
gyerekeknek személyiségét is fejleszti, nem 
csak a tudását. 

Végezetül játékos feladatokat oldottunk 
meg, igazolva a hallottak helyességét. A más-
fél óra gyorsan elszaladt, szinte észre sem vet-
tük az idő múlását.

Érdekes és hasznos előadást hallottunk, a 
tanulás segítéséről. Kezdetben a tanulás folya-
matáról, valamint a tanulás jelentőségéről volt 
szó. A ma iskolája ismeret-, és tudásközpon-
tú, szemben a kívánatos képességközpontú 
oktatással. A tudást nagyrész elfelejtjük, ez-
zel szemben a képességek belénk ivódnak és 
megmaradnak. 

A közismert kínai mondást idézte e té-
mában az előadó: 

„amit hallok, elfelejtem, amit látok, 
megjegyzem, amit csinálok, megta-

nulom”. 

Az oktatás feladata a képességfejlesztés 
(egyre gyakoribb idegen szóval: kompeten-
ciafejlesztés), ami a tudás, a képesség és a ta-
nuláshoz való hozzáállás fejlesztését jelenti, 
vagyis olyan oktatási folyamatot, amelyben e 
hármas fogalom együttesen megtalálható. A 
mai gyerekek ugyanis mások, a szülők egy-
re kevesebbet képesek otthon foglalkozni a 
gyerekekkel. A szülő és a gyerek beszélgetnek 
ugyan egymással, viszont többnyire a tévé, a 
számítógép, a telefon veszi át a kommuniká-
ciót. 

Ezért nem mindegy, hogy hogyan tanít-
ják a gyerekeket a mai iskolákban. 
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Irány a megyei döntő
A Hétmérföldes Meseverseny meghirdeté-

sekor a megyéből 70 csapat mérte össze tu-
dását. A 4. fordulóra már csak 22 csapat ma-
radt versenyben, akik 2009. március 30-án, 
Bőnyben küzdhetnek meg a megyei döntőbe 
jutásért.

Az iskola két csapata – az Üstökösök és az 
O-kosok izgatottan, lelkesen készültek a me-
severseny négyedik fordulójára.

A 16 mese alapján készült érdekes, aprólé-
kos és olykor becsapós feladatok nehezítették 
a csapatok helyzetét. A gyermekeknek itt már 
szükségük volt az emlékező képességükre, 
fi gyelmükre, a kiváló memóriájukra és a csa-
pattagok jó együttműködésére. A folyamatos 
koncentráció és összpontosítás döntő volt a 
csapatok sorrendjének kialakításában.

A verseny végére egyre fokozódott az izga-
lom, mivel szorosan alakult a végeredmény.

Az első négy csapat jutott tovább a megyei 
döntőbe, amely ismét Bőnyben kerül megren-
dezésre még április hónapban.

Az O-kosok 2. helyen holtverseny-
ben jutottak tovább 123 ponttal, 

sajnos az Üstökösök 1 ponttal 
csúsztak le a továbbjutás biztos 3. 

helyéről (120 pont).

Iskolai hírek: versenyek és húsvétvárás
- SZALAI-DANKA ILDIKÓ, HIMA ANDREA -- SZALAI-DANKA ILDIKÓ, HIMA ANDREA -

Úszás – Iskolánk nagy hangsúlyt fektet gyermeke-
ink egészséges fejlődésére és mozgására, ezért a 3. 
és 4. osztály hétfőnként rendszeresen jár úszni a 

győri GYÁÉV uszodába.

Húsvétra készülünk, mely ünnepünknél a hagyo-
mányos piros tojás igazi hungaricum, ezért a rajz-
órákon tanulóink megismerkedtek a tojásfúvással 

és festéssel. Képen a 3. osztályosok tojásfája.

Felsős tanulóink angol nyelvi és 
országismereti versenyen vettek részt. Egyik 
alsós csapatunk bejutott a Hétmérföldes Mese-
verseny megyei döntőjébe. A 3. és 4. osztályo-
sok rendszeresen járnak Győrbe úszni.

A megyei döntőn 11 csapat vesz majd részt, 
köztük szlovák nemzetiségű csapatok is szá-
mot adnak majd tudásukról. Az O-kosok csa-
patának már megérkezett a felkészülést segítő 
négy mese, így készülnek az újabb megméret-
tetésre.

Angol verseny
Felsős tanulók között hirdetett versenyt 

februárban a TITOK, London Bridge név 
alatt. Az 5-8. osztályokban osztályonként két-
három tanuló képviseltette magát. A verseny 
írásbeli megmérettetés volt, nyelvtanra, szó-

kincsre, országismeretre épültek a feladatok. 
A feladatokat nehezítette, hogy helyenként 
több megoldás is helyes volt. Az első fordu-
lót sikeresen megoldotta mindenki, a máso-
dik márciusi fordulót megoldották, bár sajnos 
már nem jutottak tanulóink tovább, viszont 
ismerkedtek a teszt típusos versennyel. A har-
madik, egyben utolsó, fordulónak Budapest 
ad otthont.

Elsős és másodikos tanulóink ké-
szülnek az április végi angol nyelvi 

mondókaversenyre.

Kekszes-almás sütés nélkül
Hozzávalók: 50 dkg háztartási keksz, 3 cso-

mag vanília ízű pudingpor, 20 dkg méz vagy 
kristálycukor, 9 dl víz, 125 dkg alma, 5 dkg 
margarin, 4-4 evőkanál porcukor és kakaó-
por. 

Az almát meghámozva, kimagozva nagy 
lyukú reszelőn lereszeljük, majd lábasban 5 
dl vízzel és a cukorral 8-10 perc alatt puhára 
főzzük (ha mézzel készítjük, akkor azt a már 
puha almához keverjük). A vanília ízű pu-
dingport 3 dl vízzel kikeverjük, az almához 
öntjük, és kevergetve 2 percig főzzük, ezalatt 
jól besűrűsödik. Egy kb 25x25 centis tepsi 
alját keksszel kirakjuk (a szögletes keksszel 
könnyebb, de a kerek is jó hozzá, ha az üres 
helyekre kis darabokat tördelünk). A meleg 
almakrémet egyenletesen rákenjük, ennek 
a tetejére az aljához hasonlóan keksz kerül. 
A kakaóport a porcukorral és 8-10 evőkanál 
vízzel kevergetve fölforraljuk, a tűzről levéve 5 

Húsvéti receptek
- SZALAI SÁNDORNÉ -- SZALAI SÁNDORNÉ - dkg margarint adunk hozzá, majd ezt a mázat 

a felső kekszek tetejére kenjük. Jól behűtjük, 
hogy összeálljon, így lehet majd szeletelni.

Sonkás papucs
Hozzávalók a tésztához: 12 dkg margarin, 1 

evőkanál ecet, 2 evőkanál víz, 1 tojás, kevés só, 
egy csomag sütőpor, 30 dkg fi nomliszt. A töl-
telékhez: 1 főtt tojás, 20 dkg sonka, 1 tojás fe-
hérje. Kenéshez egy tojássárgája és kevés tej.

A liszt és sütőpor keverékéhez a sót, a mar-
garint, a tojást, az ecetet, a vizet hozzáadva 
sima tésztát gyúrunk. Hideg helyen fél órát 
pihentetjük. A sonkát és a tojást kis kockákra 
vágjuk és összekeverjük a fölvert tojásfehérjé-
vel. A tésztát fél centi vastagra nyújtjuk, és öt 
centiméter átmérőjű korongokat szaggatunk 
belőle, a közepére egy kiskanálnyi tölteléket 
teszünk, félbehajtjuk, és a széleit lenyomkod-
juk (célszerű villával). A tetejét bekenjük egy 
kis tejjel elkevert tojássárgájával. Kiolajozott 
sütőlapon előmelegített sütőben 10-15 percig 
sütjük 180–200 °C fokon.

Kekszes-almás süti, sütés nélkül

Sonkás papucs


