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Erdélyi utazás 
pünkösdkor

Átadás előtt a kultúrház

Szent Lőrinc búcsújára Új szezon, új edzővel
- SZALAI MÁRK -- SZALAI MÁRK -

Kunsziget templomának védőszentje, Szent 
Lőrinc vértanú diákonus a legnagyobb tiszte-
lettel körülvett szentek közé tartozik. 

A szentmise római kánonjában is helyet 
kapott, s a régi római naptárban kiemelt ünnep 
volt vértanúságának napja. Életéről azonban 
semmi, haláláról is csak néhány megbízható 
történeti adat maradt ránk

Szent Ciprián karthagói püspök a 
nyolcvanadik levelében beszél Sixtus pápa 
és négy diákonusának vértanúságáról, de 
Lőrincről nem mond semmit. 

A későbbi hagyomány a pápa fődiákonusát 
látja benne, aki néhány nappal Sixtus pápa 
után csodálatos győzelmet aratott az üldözők 
felett. E későbbi hagyomány legnevesebb 
tanúja Szent Ambrus. 

A kunszigeti templom védőszentje Szent Lőrinc, akinek augusztus 10. az ünnepe. 
A vértanú szenvedését ábrázolja az oltár feletti kép. Fotók: Bábics Norbert

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
Az idei évben  a  pünkösdöt Erdélyben töl-

töttük, testvér településeinken. 

Június 9-én éjjel  47 fővel indultunk útra 
barátainkhoz.

Hosszabb útvonalat választva : Dél - 
Erdélyben Arad - Déva - Gyulafehérvár 
- Maros-völgye érintésével jutottunk el 
hozzájuk.

Aradon az 1848-49-es szabadságharc 13 
vértanújának emlékművénél - a vár mellett 
- koszorúzással tisztelegtünk mártírjaink 
emléke előtt.

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Hamarosan befejeződik 2011 egyik leg-

nagyobb beruházása Kunszigeten. Folynak a 
munkák a Mosoni-Duna partján is, készül a 
csónak- és kajakkikötő, a strandöltöző, a mos-
dó és a tanösvény padokkal, asztalokkal, játé-
kokkal.

Integrált Közösségi Kulturális Tér
Megkezdődött a Kultúrotthon műszaki 

átadása, hamarosan befejeződik a felújítás, 
bővítés, melyre önkormányzatunk a háromévi 
működtetés költségével együtt 50,7 millió 

forint támogatást kapott az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Integrált Közösségi 
Szolgáltató Terek kialakítása és működtetése 
jogcímen.

A beruházás teljes költsége több mint 60 
millió forint. A támogatás és a teljes költség 
közötti különbözetet önkormányzatunk a 
2011. évi költségvetéséből biztosítja.

A beruházás során megvalósult a tető- és 
nyílászárók cseréje, az épület nagyobb lett, 
irodákat alakítottunk ki és a kultúrház folyosó 
járól megközelíthető a könyvtár is. 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Az augusztusban kezdődő idényt a Kunszi-

get SE ismét a megyei III. osztályban, a moson-
magyaróvári csoportban szerepel. A csapatban 
néhány személyi változás történt csak, a cél a 
feljutás.

A gyenge tavaszi szezont végül csapatunk 
a 4. helyen zárta, mert az utolsó mérkőzésen 
Halászi 2-1-re nyert Kunszigeten. A 
sportegyesület vezetősége szerződést bontott 
Szabó Attila edzővel. A csapat új edzője 
Gulyás László lett, aki korábban Dunaszegen 
és Ásványrárón is edzősködött, s Kunszigeten 
akár játékosként is számíthat rá az egyesület. 

Németh Péter szakosztályvezető elmondta: 
a csapat célja feljutást érő helyen végezni a 
bajnokságban.
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A kultúrházban korszerűsítésre került a 
fűtés, alternatív lehetőségként az épület pellet 
kazánnal is fűthető, valamint termosztátokkal 
szakaszolható az épület fűtése.

A támogatás lehetőséget adott 
eszközvásárlásra is. Részben megújul a 
teleház gépparkja. Augusztus 1-től az átadásig 
a teleház zárva tart, fénymásolni, faxolni a 

polgármesteri hivatalban lehet.
A nagyteremben színpadot alakítottunk ki. 

függönyökkel, világítástechnikával. 
Folyik az udvar átalakítása, kerítés készül. 

Arra törekszünk, hogy a zárt belső udvar 
helyet adjon közösségi rendezvényeknek, 
beszélgetéseknek. 

Az ünnepélyes átadás időpontjáról 
meghívóval értesítjük Önöket. 

Csónakkikötő a Mosoni-Duna 
partján

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 
2.1.1.E pontja keretében épül a Mosoni-Duna 
gátőrházi lejáró részén a strandot kiszolgáló 
konténeröltöző és mosdó. 

Megépült a csónak- és kajakkikötő, 
folyamatban van a tanösvény kialakítása. Az 
utóbbi útvonalának mentén (Fő utca, Petőfi  
tér, Duna utca) padok, asztalok kerülnek 
elhelyezésre. 

A beruházása jelentős értéke, hogy 
megvalósult az ivóvízvezeték kiépítése a 
Duna partra, mely alapja a további turisztikai 
fejlesztéseknek.

A beruházás költsége közel 50 millió forint, 
önkormányzati önrész 7,5  millió forint. 

További beruházások
A Római Katolikus Plébánia épület külső felújítása a Kunszigetért Közalapítvány, a Római 

Katolikus Egyház, Kunsziget Község Önkormányzata sikereként valósul meg. A meghívásos 
árajánlat-tételi felhívás közzétételre került, az árajánlatok beérkeztek. A kivitelező kiválasztása 
hamarosan megtörténik, szeretnénk, ha a kivitelezés augusztus elején megkezdődne. A 
fenti információk a pályázók közös döntése, mely a közalapítvány 2011. május 31-i ülésén 
született. Folyamatban van a „Helyi piac kialakítás – helyi termékértékesítés” című pályázat 
megvalósítása, folyik az árajánlatok bekérése, továbbá a sportöltöző korszerűsítése, mely a 
nyílászárók cseréjét és a fűtés – melegvíz ellátás korszerűsítését foglalja magába.

Átadás előtt a kultúrház, épül a csónakkikötő

Megkezdődik falunkban a tűzoltó szertár 
bővítése. A beruházásra azért van szükség, mert 
a tűzoltóautó fedett helyen történő tárolására 
jelenleg nincs lehetőség. A gépjárműfecskendő 
szerállása a régi buszváró helyén kerül 
kialakításra. Az építkezés augusztus 1-től 
október 15-ig tart. Ezen időszakban többször 
várható útlezárás a sportcsarnoktól az 
egészségházig. Megértésüket és türelmüket 
kérjük és köszönjük ezen időszak alatt.

A kunszigeti postát május 18-tól ismét a Magyar Posta Zrt. üzemelteti. Az intézmény hétfőtől péntekig 
8-12, és 12:30-16 óráig tart nyitva. A posta újból, illetve továbbra is áll a lakosság rendelkezésre a követ-

kezőkkel: fax szolgáltatás, kedvezményesen köthető biztosítások (élet, utas, lakás, gépjármú, baleset stb.), 
további megtakarítási lehetőségek, Kincstárjegy, OTP Nyugdíjas előtakarékosság, levélfeladás-csekkbefi ze-
tés, mobil feltöltés. Kereskedelmi árukkal és hírlap kínálattal is állnak az ügyfelenk rendelkezésére. A posta 

telefonszáma: 96/552-004.

Kocsiszín épül 
a tűzoltóautónak

- REBENEK ÁRPÁD -- REBENEK ÁRPÁD -

A kultúrház bejárata is 
megújul. Kis képünkön az új 

színpad. Fotó: Bábics Norbert

Csónakkikötő a épült Mosoni-Duna 
partján.
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Kultúrházunk
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Egykor Szalai Károly kocsmáros és mészáros 
családja élt abban a családi házban, amit az 
ötvenes években vett meg a kunszigeti tanács 
azért, hogy az a  kultúra háza legyen.

A nálam idősebbek mesélik, hogy Dubi 
István tanár úr tartott itt a fi ataloknak 
foglalkozásokat, vetélkedőket, de a falu 
ünnepélyeinek is a kultúrház adott helyet.

A nálam fi atalabbak nem is biztos, hogy 
tudják, hogy a nagyteremben egykor mozi 
is működött. Sokan emlékszünk arra, hogy 
gyerekként mekkora izgalommal vártuk a 
Szaffi  t, vagy a Bombajó bokszolót. Galián 
Gyuláné Mariska néni befűzte a fi lmet, 
elaludtak a lámpák és peregtek a fi lmkockák, 
mi pedig csillogó szemmel néztük a vásznat.

A Deutsch-házból 
költözött ide a 
könyvtár, a korábbi 
magtárt alakítottak 
át. A könyvek illata 
még ma is ugyanolyan, 
mint amikor 
Novitsné Irén nénitől 
kikölcsönöztem az Óz, 
a nagy varázslót.

A ’90-es évek első felének lendülete 
újabb funkciókkal bővítette az épületet: a 
nagyteremben klubfoglalkozásokat, néprajzi 
előadásokat, borversenyt, farsangi bálokat, sőt, 
diszkót is rendeztek, mellette pedig tévéstúdiót 
rendeztek be. Amikor felújították az orvosi 
rendelőt, akkor a kultúrházban rendelt az 
orvos és gyógyszertár is itt működött. 

Az utóbbi évtizedek legnagyobb beruházása 
zajlott le idén az épület - és így Kunsziget 
kulturális életének - történetében. A felújítás 
komoly funkcióbővítéssel is jár; s csak rajtunk 
múlik, hogy a kultúra kunszigeti házát minden 
eddiginél nagyobb aktivitással használjuk..

Az utóbbi év-
tizedek legna-
gyobb beruhá-
zása zajlott le 
idén az épület 

- és így Kunszi-
get kulturális 

életének - törté-
netében.
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„Amikor Lőrinc látta, hogy a püspökét 
halálba viszik, sírni kezdett. Nem azért, mintha 
sajnálta vagy féltette volna, hanem mert ő 
nem kísérhette a vértanúságba. Ezért így szólt 
hozzá: Atyám, hová mégy a fi ad nélkül? Szent 
püspököm, hová sietsz a diákonusod nélkül? 
Az áldozatot soha nem mutattad be nélkülem! 
Valami kivetnivalót találsz bennem? 
Méltatlannak tartasz arra, hogy magaddal 
vigyél? Vizsgálj csak meg, hogy mindig 
hűségesen szolgáltalak! Szolgádra rábíztad 
Krisztus vérét, és most meg akarod tagadni 
tőle, hogy a te véredben is része legyen? 
Vigyázz, nehogy szó érje a bátorságodat, 
hiszen elutasítottad tanítványodat, s ez a 
mesternek nem válik dicsőségére!”

Ambrus elbeszéli azt is: rostélyon égették 
meg, és a lángok között így szólt a hóhérhoz: 
,,Ez az oldalam már megsült, fordíts meg és 
egyél belőlem!’’ 

Egészen a 4. század elejéig követni lehet 
visszafelé azt, hogy Rómában Lőrinc ünnepét 
augusztus 10-én ülték meg, és vértanúsága 
helyét a Via Tiburtina mellett tisztelték. 
E helyen már Nagy Konstantin bazilikát 
építtetett, és a templom hamarosan keresett 
zarándokhellyé vált. Ma is a hét római 
főtemplom közé számolják. S ezt a két adatot 
- halála dátumát és a vértanúság helyét - mint 
megbízható történeti adatot kell elfogadnunk. 
A részleteket közlő, párbeszédekkel 
gazdagított legenda pedig azt a szeretetteljes 
tiszteletet fejezi ki, amellyel a római egyház 
egykori diákonusát vette körül. 

Lőrinc mint diákonus különösen gondot 
viselt a szegényekre és a betegekre. Mivel 
fődiákonus volt, másik hat társának munkáját 
is ő irányította. Maga is mosta a szegények 
lábát, és rendszeresen osztott közöttük 
alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok 

beteget gyógyított meg csodálatos módon, és 
vakok szeme világát is visszaadta. 

Mikor letartóztatták, a bíró első kérdése 
az Egyház kincseire vonatkozott. Szerinte 
ugyanis az Egyház mérhetetlenül gazdag 
volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. 
Hallották ugyanis és jelentették a bírónak is, 
hogy a pápa, mikor elhurcolták, odakiáltotta 
neki, hogy ossza szét az Egyház kincseit. 
Lőrinc kért a bírótól három napot, s megígérte, 
hogy elhozza az Egyház kincseit. 

Mikor a kiszabott három nap eltelt, 
megjelent egy sereg koldussal, bénával és 
beteggel, és azt mondta a bírónak: ,,Íme, itt 
vannak az Egyház kincsei!’’ A bíró úgy vélte, 
hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta 
Lőrincet a hóhérnak.

Mint sok más vértanúnak, a kivégzés 
előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól 
való menekülésre, és felszólították Lőrincet: 
,,Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka 
kínozni fogunk!’’ A győztes válasza így 
hangzott: ,,Az én éjszakám nem ismer 
sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik!’’ 
Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a 
tűz fölé tették. - A hívő nép pedig később az 
augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat 
így nevezte el: ,,Lőrinc könnyei’’. 

Búcsú vasárnapi szentmise
Az idei Szent Lőrinc napi vasárnapi 

szentmise augusztus 14-én lesz 11 órától. 
Vendégünk Kaposi Gábor újmisés pap lesz.

Szent Lőrinc búcsújára

Ismét gyermekek érkeznek Erdélyből
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Akár csak 21 éve, idén ismét Nyárádgálfalvá-
ról és térségéből érkező gyerekeket lát vendé-
gül Kunsziget augusztusban. 

2011. augusztus 13-án ismét gyermek ek 
érkeznek Kunszigetre Erdélyből. A nagy 
események ismétlődnek; különösen jól eső 
érzés az, ha olyan nagyszerű élményről 
beszélhetünk, amelyet az erdélyi látogatások 
és az érkezők fogadása jelentett számunkra, 
községünk számára. 

Őszinte emberi érzések, páratlan szépségű 
természeti tájak, az emberek egyszerű élete 
fogadott bennünket. 

Köszönjük, hogy részesei lehetünk a kap-
csolatnak, amelyet néhai Náznán Ildikó ta-

nárnő és Szalai Béláné könyvtáros indított el  
1990-ben. 

Tavaly augusztus 20-án a jubileumi 
ünnepségen a nyárádgálfalvi és a kunszigeti 
önkormányzat is kölcsönös meghívást 

tolmácsolt, hogy ismételten Kunszigetre jöjjön, 
illetve Erdélybe látogathasson 15-15 gyermek, 
akik családjaikkal folytatják mindannyunkkal 
együtt a megkezdett, napjainkra testvérfalui 
kapcsolattá alakult összetartozást. 

Tisztelettel köszönöm az új és a régi fogadó 
családoknak, falunk polgárainak, hogy védik, 
ápolják és segítik ezt a kapcsolatot.

Az érkezőgyermekek programja nagyban 
hasonlít a 21 évvel ezelőtti programhoz. Az 
erdélyi gyerek megismerkednek Kunszigettel, 
ellátogatnak Mosonszentmiklósra, Lébénybe, 
Győrbe, Pannonhalmára, kirándulnak Nagy-
cenkre, Sopronba, Fertőrákosra, Fertődre.

Bízom benne, hogy mindannyiunk 
számára élményekben gazdag órák jellemzik 
a látogatást.

Szalonnasütés 1990-ben.

Szent István király ünnepe
Augusztus 20. államapító Szent István 

király ünnepe. Az idei ünnepi szentmise 
és megemlékezés pontos időpontjáról 
meghívón keresztül értesítjük Kunsziget 
lakosságát.
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Déván a ferences kolostorba és templomba 
látogattunk. Pénzadományunkat személyesen 
adhattuk át  Böjte Csaba ferences atyának, az 
árva és szegény sorsú gyerekek istápolójának. 
Nagy élményt jelentett számunkra a  vele való 
személyes  találkozás: az egyéni kisugárzása, 
természetessége és emberszeretete. Már 
63 gyerekotthont hozott létre a Szent 
Ferenc Alapítvány által - ahol jelenleg 2200 
gyermekről gondoskodnak. A csoport 
tagjai meglátogatták a lakóotthonokat, 
megismerhették környezetüket.  

Gyulafehérvár - utolsó állomása volt aznapi 
utunknak. Az erdélyi katolikus püspökség 
székhelyét nehezen tudtuk megközelíteni. A 
hozzá vezető útburkolatot felbontották és az 
épület belsejében tatarozás folyt. A román 
kori magyar építészet egyik legszebb alkotása 
remélhetőleg megújul belsőleg, régi fényében 
tündökölve. Megható érzés volt  állni és 
emlékezni  a magyar történelem nagyjainak: 
Hunyadi Jánosnak  és fi ainak szarkofágjánál 
-  ahol koszorút helyeztünk el -  valamint  
János Zsigmond fejedelem és Izabella 
királynő kőkoporsójánál. A falon  Fráter 
György: Martinuzzi György emléktáblája őrzi 
emlékét.

A Maros-völgyén keresztül este értünk 
Nyárádgálfalfára a sportcsarnokba, ahol 
várakoztak ránk vendégfogadóink. Boldog, 
örömteli volt a viszontlátás számunkra. Jól 
esett a frissítő ital és étel  az egész napos, 
fárasztó  utazás után.

Másnap pihenő, szabadprogram 
volt mindannyiunknak. A véletlennek 
köszönhetően jelen sorok írója és családja 
meghívást kapott aznapra a házigazda: 
Cseh József révén Edit lányuk általános 
iskolai ballagására, Nyárádszeredára. Három 
osztály közös ballagásán vehettünk részt. A 
búcsúztató és búcsúzó osztályok meghatóan  
szép műsort adtak : közös énekekkel -  tanáruk 
gitárkíséretében. Az erdélyi és a magyar 
költészet kiváló alkotásaiból hangzottak el 
szavalatok. Az igazgatói beszéd az életpályáról  
és a hazaszeretetről szólt. Az osztályok 
legjobb tanulmányi eredményt elérő tanulói 
oklevélben és könyvjutalomban részesültek.

Június 11-én, szombaton  a székelység 
legnagyobb búcsújáróhelyére: Csíksomlyóra 
érkezett a kunszigeti zarándokcsapat 34 fővel.

Az 1444-től származtatható búcsúra  ebben 
az évben becslés szerint félmillióan érkeztek a 
magyarok a Kárpát-medence és a világ minden 
tájáról - vallási hovatartozástól függetlenül.

A zarándokokat Orbán Szabolcs ferences 
rendi tartományfőnök köszöntötte, majd 
Jakubiny György gyulafehérvári római 
katolikus érsek szólt a hívekhez.

Az idei év jelmondata: Máriától Jézushoz! 
Spányi Antal székesfehérvári püspök a 

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

szentmise prédikációjában a hit mellett való 
kiállásra, az áldozatvállalásra és az erkölcsi 
megújulásra buzdította a híveket.

Kitért az új alkotmányra, mely szerint 
a magyar nép nem kíván beleszólni más 
nép életébe és nem szorul arra hogy mások 
kényszerítsék rá vágyaikat, akaratukat, 
félelmeiket. Az új alkotmányban „ki mertük 
mondani a házasság Istentől rendelt törvényét 
és az élet védelmét.” Utódainknak törekedniük 
kell arra, hogy méltók legyenek a nagy 
elődökhöz: Szent Istvánhoz, Szent Imréhez és 
Szent Lászlóhoz - és fel kell ismerniük hogy 
ami modernnek tűnhet, hangzatosan csábító 
az ártalmas  és nem az épülésünkre, hanem a 
romlásunkra szolgál. 

Hangsúlyozta annak jelentőségét hogy az 
emberek emeljék fel tekintetüket a világból 
Jézusra és Máriára, hiszen csak azok igazán 
boldogok, aki tudnak még felfele nézni, és 
tudják hol keressék életükre, gondjaikra a 
megoldást.

Arra buzdította a résztvevőket hogy ápolják 
a családi kötelékeket, örömmel fogadják a 
gyermekeket, és óvják az élet fogantatásától a 
természetes halálig.

A jobb jövő eléréséhez el kell vetni az önzést 
és vállalni kell a felelős gondolkodásból fakadó 
áldozatot. A felemelkedés feltétele az erkölcsi 
megújulás.

A  búcsú idején  a szokásos esőn kívül 
a rendkívül csúszós talaj nehezítette 
a zarándokok útját. Csíkszeredán a 
kunszigetieknek önzetlen segítője akadt dr. 
Takács Béniné Gyöngyi testvére, Bogáti Csaba 
és felesége személyében, akik valamennyiünket  
befogadtak házukba a szertartás megkezdése 
előtt és után - frissítő italokra és ételre.

A kunszigetiek másik csoportja a tordai 
sóbarlangot tekintette meg. Este közös 
találkozóhelyünk Szovátán volt, ahol jó 
hangulatú vacsorán vettünk részt.

Pünkösdvasárnap valamennyien miséken, 
istentiszteleteken vettünk részt. A többség a 
nyárádgálfalvai római katolikus templomban; 

a többiek a  nyárádszeredai  katolikus-, a 
nyárádszentlászlói-, szentháromsági- és  
nyomáti unitárius templomban voltak.

Nyárádszentlászlón a kunszigetiek  
megkoszorúzták az új Szent László szobrot.

Este közös ünnepi műsoron és vacsorán 
vettünk részt Nyárádszentlászlón a Pásztortűz 
panzióban.

A nyárádgálfalvai általános iskolások 
csoportja nagy tetszést aratott. Szép székely  
népviseletben  szavalt, dalolt,  és táncolt 
Kolozsvári Zoltán tanító úr segédletével. 

A vendégeket Karácsony Károly 
polgármester köszöntötte. Lendvai Ivánné 
polgármester köszönő szavai után a 
kunszigetiek ajándékainak átadására került 
sor, melyek különböző  sportágak labdái 
voltak és a sportpálya öntözésére alkalmas 
öntözőfejek és tartozékok. Az ízletes vacsora 
vidám hangulatban, zenével, tánccal 
folytatódott.

Pünkösdhétfőn szabadprogramként 
különböző helyre kirándultak a családok. 
Többeket  Farkaslaka, Korond felé vitt az 
útjuk - ahol pünkösdi fazekas vásár volt.

Június 12-én, kedden reggel megható 
búcsúzás következett. Isten veletek! Mikor 
jöttök Kunszigetre?  Szerencsére hamarosan 
jönnek, ha nem is felnőttek, hanem gyerekek, 
diákok - mint egykoron, 21 éve. Várjuk őket, 
fogadjuk őket és szeretettel előkészítünk 
mindent ahhoz, hogy jól érezzék magukat. 
A mi általános iskolásainknak  ugyanakkor 
Nyárádszentlászlón lesz részük igazi, 
magyaros vendégszeretetben és szervezett 
programokban.

Adja Isten hogy felejthetetlen,  szép 
élményekkel térjenek haza és szívükben 
őrizzék. Hálás köszönetemet szeretném 
kifejezni mindazoknak, akik  azon fáradoztak 
hogy  utazásunkat jól megszervezzék; 
Erdélyben töltött napjainkat megannyi 
élménnyel gazdagítsák és páratlan 
vendégszeretetet nyújtsanak  otthonaikban 
mindannyiunknak.

Erdélyi testvérlátogatás pünkösdkor

Kolozsvári Zoltán tanító és a nyárádgálfalvi iskolások egy csoportja. Fotó: Szalai Béla 
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Kunszigeten 2011. június 18-án volt egy 
évszázada annak, hogy az iskola épületéből 
nyolcadikos diákok ballagnak el.

Az idei tanévben 101 kisdiákunk örülhetett 
a tanév végének, 15-en pedig utoljára vehették  
át bizonyítványukat.

Nagy utat tettünk meg a tanév kezdete 
óta, még ha rövidnek is tűnik az eltelt idő. 
Ilyenkor tanév végén egész éves munkánk 
mérlegre kerül. Mi tanárok is elgondolkodunk 
azon, hogyan teljesítettünk a gyerekekkel 
közösen, mit tettünk jól vagy rosszul ebben a 
tanévben.

Köszönjük mindenkinek a helytállást, 
és külön azoknak a szorgalmát és odaadó 
munkáját, akik az idei tanévben valamilyen 
tanulmányi versenyen részt vettek, és 
elismerésre méltó eredményt értek el, 
öregbítve ezzel iskolánk jó hírét.

Évzáró és ballagás

- KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA - - KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA - 
Iskolánk hagyományosnak mondható, még-

is különleges évzárót, ballagást ünnepelt. 

Köszönet azoknak a kollégáknak, akik a 
szabadidejük egy részét azzal töltötték, hogy 
tehetséges tanulóinkat ezekre a versenyekre 
felkészítették!

Szeretnénk megköszönni azoknak a 
tanulóknak is a munkáját, akik iskolánk 
közösségi életéért tették a legtöbbet. Hiszen 
egy iskola nem csupán tanintézmény, 
tudásgyár, hanem közösség is egyben, ahol 
éppen azért jó lenni, mert mindannyian úgy 
érezzük, tartozunk valahová. 

Az idei tanévben sem szenvedtünk hiányt jó 
hangulatú programokban. A teljesség igénye 
nélkül: ünnepi megemlékezéseink, Szüreti 
mulatság, Polgárőr Nap, halloween buli, adventi 
vásár, karácsonyi műsor templomunkban, 
farsang, színházi bemutatók, matekverseny, 
Tilai-kupa, osztálykirándulások.

Jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánok  
a tantestület nevében minden családnak: jó 
pihenést, izgalmas kirándulásokat, táborozást, 
sok játékot, sok olvasást, és tartalmas 
felkészülést a következő tanévre. 

Angol nyelvi 
iskolai tábor 

- KOPÓCS VIKTÓRIA, NAGY ENIKŐ -- KOPÓCS VIKTÓRIA, NAGY ENIKŐ -
2011. július 4-8. között angol tábort szervez-

tünk iskolánk alsós tanulói számára, ami min-
dennap reggel 9 órától délután 3 óráig tartott.

A táborban 14 diák vett részt, zömében 
kunszigetiek, de volt közöttük egy öttevényi 
és két mosonszentmiklósi jelentkező is.

Az egy hét alatt- ami nagyon gyorsan 
elröppent- a gyerekek játékos formában 
feleleveníthették és fejleszthették angol 
tudásukat a délelőtti órákban. A tanulók 
három csapatot alakítva („Demons”, „Bad 
boys and girls”, „Bad girls”) versenyeztek 
egymással. 

A programok között volt angol és magyar 
activity , sorversenyek, angol társasjáték, 
valamint ügyességi és kreatív feladatok is. 
Délutánonként a gyerekek pihenhettek, 
játszhattak a parkban ill. társasozhattak. 

Szerdán ellátogattunk az Ugriparkba, 
pénteken pedig Győrbe, a Noé bárkája 
játszótérre.

Az utolsó napon minden csapat tagja a 
versenyek során elért helyezéséért jutalmat és 
oklevelet kapott. 

Reméljük, hogy a gyerekek élményekkel 
gazdagon tértek haza és jövőre is visszavárjuk 
őket. 

Napközis sporttábort hirdettünk a nyárra, 
Sport és logika elnevezéssel. Mivel csak fi úk 
jelentkeztek, így nem volt kérdés, hogy foci 
szerepeljen-e a programok között. Sikerült a 
legforróbb hetet kifognunk, így a tervezett 
programokat meg tudtuk valósítani. A tábor 
július 11. és 15. között zajlott, több helyszínen. 
Bicikliztünk Öttevényre, ahol út közben 
kölyök gidákat is láttunk testközelből, majd 
a fürdésé volt a főszerep: Ikrénybe és Lipótra 
is átruccantunk megmártózni a hőségben. 
Nem utolsó sorban horgásztunk is, amiben 
mindenki sikeres volt, még a tanárok is. A 
teremfoci és a szabadtéri programok mellett 
logikai játékokkal és kártyajátékokkal az 
elmét is megtornáztattuk.  Mindenki nagyon 
jól érezte magát még ha alaposan el is fáradt 
a nap végére. A jókedv és a mozgás garantált 
volt.

 Edina néni, Andi néni, Attila bácsi

Fotó: Mészáros Áron
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Kunszigeti Kisokos
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; 
18.51; 20.51.
- 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 5.20; 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 
Petőfi  tér 14.
Telefon: (96) 495-029 
Rendelési idő: 
Páratlan hét: hétfő 13-15, kedd 8-11, szerda 
13-15, csütörtök 8-11 óráig.
Páros hét: hétfő 8-11, kedd 13-15, szerda 8-11, 
péntek 8-11 óráig. 
Szünnapokon a körzeti ápolónő 13-tól 16 óráig 
tartózkodik a rendelőben.

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
Petőfi  tér 14.
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfő 16-17, kedd 9-11, szerda 
16-17, csütörtök 9-11, péntek 14-15 óráig.

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként nyári 
időszámítás idején 18 órakor, téli időszámítás-
kor 17 órakor, vasárnap 9.30-kor. 

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
Petőfi  tér 12. 
Iskola, földszint 2-es terem
Nyitva hétköznap 10:00-12:00 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

Az emberek általában a munkahelyüket 
második otthonuknak tartják. Pingiczeréknél 
a munkahely az első helyre került. Nemcsak 
azért, mert volt munka bőven a dekoratőrként 
dolgozó Klárika számára, hanem azért is, mert 
a férje is a színházhoz került, éppen a felesége 
révén. A mozigépészként az egykori Vörös 
Csillagban dolgozó Pingiczer Csabát a felesége 
csalogatta a színházhoz, feleségéhez hasonlóan 
ő sem bánta meg az ott eltöltött évtizedeket. 
Sofőrként, anyagbeszerzőként és tűzoltóként is 
tevékenykedve számos élményben volt része. 
A díszlet és jelmeztervezőkkel járva a főváros 
üzleteit és iparosait, egészen jól belelátott a 
szakma rejtelmeibe. A vendégművészeket 
szállítva pedig nagy színész egyéniségekkel 
került kapcsolatba. Nem mindenkinek adatik 
meg együtt utazni a nemzet színészeivel Szabó 
Gyulától Törőcsik Mariig.

- Nagyon szép 26 év volt. Nagyon jó 
olyan helyen dolgozni, ahol szereti az ember 
a munkáját. Én pedig nagyon szerettem 
nem csak a szakmámat, de a színházat is. 
A munkám sokrétű volt. Most már sokkal 
könnyebb, mint a kezdetek kezdetén, amikor 
mindent kézzel kellett csinálni. Ma már a 

a társulatnak és amint mondja: számára nem 
változott azóta itt semmi. Ugyanaz a játszótér, 
mint volt, csak talán a játék lett komolyabb: 
- A színészetet talán nem is én választottam. 
Egyszerűen megtörténtek a dolgok és egyszer 
csak azt vettem észre, hogy nem a szüleimhez 
megyek be, hanem dolgozni.

Ifj abb Pingiczer Csaba büszke a szüleire, 
akik mindig-mindenben támogatták, még 
úgy is, hogy tökéletesen tisztában voltak, 
vannak a színészet árnyoldalával. Az ifj ú 
színész nem is hálátlan. Az évadzáron kapta 
meg immár másodszor a harminc éven aluli 
színészeknek adható Kisfaludy ösztöndíjat, a 
társulat tagjainak szavazatai alapján.

Igazi színházi családot ismertünk meg 
Pingiczerékben. Sok mindent átéltek, együtt 
örültek és bánkódtak a társulat tagjaival. 
Bár a színházi élet sem mindig öröm, ők 
jól érezték magukat, otthon voltak Th ália 
szentélyének sajátos világában. Most fájó 
szívvel búcsúznak, de ez a búcsú nem 
végleges. Továbbra is visszajárnak majd, igaz, 
már csak az előadásokra. A hétköznapjaikba 
beleivódott színházi világ a további életükben 
is elkíséri őket, és ez így is van rendjén. 

Pingiczerék évtizedei Th ália szentélyében 
- GYŐRI TÜKÖR -- GYŐRI TÜKÖR -

A kunszigeti származású Pingiczerné Venesz 
Klára családjáról jelent meg portré a Győri Tü-
kör című újságban Heller László tollából.

A Győri Nemzeti Színház évadzáró ülésén 
búcsúztatták el a Pingiczer klán – ahogy 
Forgács Péter színházigazgató fogalmazott 
- két idősebb tagját, Pingiczer Csabát és 
feleségét Klárát. Ketten együtt kerek ötven 
felejthetetlen évet töltöttek el a győri 
teátrumban. Életük összeforrt a győri színház 
utóbbi negyed évszázadával.

- Egy barátnőm, aki a színház kelléktárának 
vezetője volt szólt 26 évvel ezelőtt, megkérdezte, 
hogy volna e kedvem a színháznál dolgozni? 
Féltem egy kicsit, hiszen jó helyem volt az 
Arrabona Áruházban, de mindig is vonzott 
a színház világa. Szinte minden előadást 
megnéztem, így hát nem sokat gondolkoztam 
rajta, belevágtam - emlékezik vissza a 
kezdetekre Pingiczerné Klára.

számítógép és a nyomtatás sokban besegít 
– gondol vissza a múltra Pingiczerné, majd 
visszapörgetve az éveket így folytatja: - A 
család számára természetes volt, hogy a 
színház mindig az első. A gyerekek is szinte itt 
nőttek fel. A kisfi am két és féléves volt, amikor 
a színházhoz kerültem. Bizony elég gyakran 
előfordult, hogy a kis Csaba itt játszott a 
színházban és itt is aludt.

- Ez aztán meghatározta az életemet is. 
Színészek közözött nőttem fel és ez a világ, ha 
egyszer megérint, soha nem enged el. Iskola 
után a színházba mentem, ott ebédeltem, 
tanultam és néha valóban még aludtam 
is. A színház számomra egy hatalmas 
játszótér volt érdekes helyekkel, dolgokkal és 
emberekkel. Tordy Géza egyszer azt mondta 
édesanyámnak: Ez a gyerek, ha felnő vagy 
utálni fogja a színházat, vagy nem tud nélküle 
élni! Az utóbbi lett – csatlakozik édesanyjához 
az ifj abb Csaba, akinek annyira megtetszett a 
színház, hogy színész lett. Immár tíz éve tagja 
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A 2011/12-es idényben a Kunsziget a megyei 
III. osztály 14 csapatos mosonmagyaróvári 
csoportjában szerepel A jelenlegei a második 
variánsa a csoportbeosztásoknak, és cikkünk 
írásakor úgy tűnik, ez már a végleges. 
Kunszigeten kívül Ásványráró, Dunasziget, 
Halászi, Károlyháza, Levél, Mecsér, a MITE 
és a Mosonudvar szerepel még a csoportban, 
valamint további öt együttes, ahol azonban 
tartalék csapatot nem indítanak: Darnózseli, 
Dunaszentpál, Mosonszentmiklós II., MTE 
1904 II. és Újrónafő.

A csoportból egyébként az első két 
helyezett csapat lépett fel a másodosztályba, 
a Várbalog és a Kimle. Két csapat esett ki a 
másodosztályból: a Károlyháza és a Dunasziget 
nem lesz ismeretlen ellenfél a csapatunk 
számára. A Lébény II. csapata még tavaly év 
közben visszalépett, a Mosonudvar-Újrónafő 
csapat kettévált (mind Mosonudvarral, mind 
Újrónafővel játszani fogunk), valamint alakult 
egy új csapat is Mosonmagyaróváron, az MTE 
1904 II.

Az első tervezet szerint a bajnokság 
augusztus 21-én indul, de elképzelhető egy 
héttel korábbi rajt is. Végleges döntést az MLSZ 
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 
lapzártánk után hoz. A sorsolás úgy hozta, 
hogy mindjárt az első két fordulóban két 
bajnokesélyessel mérkőzik meg a csapatunk: a 
Károlyháza, majd a Halászi lesz az ellenfél. 

Augusztus 7-én kupamérkőzést játszik 
a Kunsziget SE Bőnyben. A két együttes  
edzőmérkőzésen már találkozott másfél éve.

Érkezők és távozók
A csapat új edzője Gulyás László lett. 

Történtek további változások is a keretben. 
Szeredi András egy osztrák csapathoz igazolt, 
Szigeti Zsolt pedig abbahagyta igazolt szinten a 
labdarúgást. Fazekas Péter hosszú sérüléséből 
felépülve remélhetőleg ismét ontja majd a 

Születések

Kerekes Eszter Sára 
június 13. 

an.: Hermann 
Cosmina Maria

Szalai Kata 
június 23. 

an.: Takács Szabina

Józsa Csaba
június 25.

an.: Orbán Andrea Judit

Lengyel Anna Mia
július 25.

an.: Lendvai Csilla 
Zsuzsanna

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés

Virger Ágnes és Tóth Zoltán 
július 30.

Állampolgári 
eskütétel

Mervó Krisztina Lilla 
július 29.

Halálozás

Gondár László 
június 3.

id. Kuller Imre 
június 14.

Karácsonyiné 
Sarkadi Franciska 

július 19.

Labdarúgás: Új edzővel a feljutás a cél
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

gólokat. Visszatér a csapathoz Mecsérről 
Takács Richárd, valamint egy csatár is érkezik 
a szomszédos faluból: Fekete Máté. 

S ha már személyi változások: ismét a 
Kunsziget színeiben focizik (az U16-os 
korosztályban) Vikidár Márk, aki a Győri 
Dózsától igazol újra Kunszigetre. A csapat 
edzője továbbra is Kopp András, aki tervei 
szerint újabb játékosok igazolásával erősítené 
meg a serdülő csapatot. Erre egy hónap 
még van, hiszen ebben a korosztályban az 
átigazolási időszak hosszabb. 

Ezüstérmes a tartalék csapat
Bár az első számú csapatnál sajnos nemcsak 

a feljutás, hanem végül az érem is elmaradt, 
a tartalékok hibátlan tavaszi szezonjának 
köszönhetően volt okunk az örömre. 

Az utolsó mérkőzésen a már bajnok 
Halászit is legyőzte a kunszigeti tartalékcsapat. 
Bár azonos pontszámmal végzett mindkét 
csapat, több győzelme miatt mégis a Halászié 
lett a bajnoki aranyérem, míg Kunszigeten 

ezüstéremnek örülhetett az együttes. Az 
ünnepélyes éremátadásra június 18-án, az 
egyesület évzáróján került sor. Kopp András, 
a serdülő csapat edzője és a tartalék csapat 
játékosa különdíjat adott át Nagy Alexnak, aki 
mindkét csapatnak is meghatározó játékosa 
volt és legtöbbet fejlődött a szezon alatt az 
edző megítélése szerint.

A tartalékok idén is esélyesek lehetnek 
a dobogóra a tavalyi eredmények alapján. 
Szezon közben sajnos idén is lesznek olyan 
fordulók, amikor a tartalékok nem játszanak, 
így néha nem lesz egyszerű összevetni az 
egyes csapatok helyezéseit a tabellán. 

A keret a tartalékcsapatnál is bővülhet, az 
U16-os együttesben játszó játékosok ugyanis 
amint betöltik 14. életévüket, a tartalékok 
között is szerepelhetnek.

A serdülő csapat ugyanúgy a 
mosonmagyaróvári csoportban szerepel, 
ahogyan az elmúlt években. A mezőny a Lipót-
Pékség U16-os csapatával bővül 12 csapatosra. 
A bajnoki rajtról még nincs információnk.

A tartalékcsapat tagjai az ezüstérmekkel. Fotó: Bábics Norbert
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
 Web: http://www.kunsziget.hu 

Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 
9184 Kunsziget, József A. u. 2.  

Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-388, 
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu 
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés és képek: Bábics Norbert és Tilai Zoltán

Készült a BHM ’98 Stúdió nyomdájában 
450 példányban. 

Az alábbi fotók a 2011-es Mozdulj az egészségedért 
Kunsziget! rendezvényén készültek, amelyen idén 

öt versenyszámban 12 csapat versenyzett. Az össze-
sített első helyet az Öregfi úk csapata szerezte meg. 

A sportnapot az Arcadia koncertje, majd Csányi 
Patrik fellépése zárta. Fotók: Tilai Zoltán

A Manóvárból az 
óvodába ballagnak

- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -
A Manóvár Családi Napközi „alapítói” - a 

kezdetetektől idejáró gyerekek - hamarosan 
elbúcsúznak tőlünk. Ősztől a Tündérvár Óvoda 
kiscsoportosai lesznek.

A másfél év alatt nagyon a szívünkhöz nőt-
tek, hiszen kicsik voltak, amikor idekerültek 
és ők alkották az első csoportot az intézmé-
nyünkben. Az itt eltöltött idő alatt megismer-
tük egymást, beszélgettünk, sokat játszottunk, 
alkottunk, meséltünk, verseltünk és daloltunk. 
Időközben a gyerekek elsajátították a közös-
ségi lét fontos szabályait: az alkalmazkodást, 
az egymásra fi gyelést, az asztalnál történő ét-
kezést és szobatiszták lettek. Bizonyos, hogy 

könnyebben fogják venni az oviban a beszok-
tatással járó akadályokat, hiszen egy remek, 

összeszokott kis csapattá értek. Kívánok nekik 
sok örömöt és boldog óvodás életet!


