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Karácsonyra
Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján örüljetek, örvendjetek!
Örülni, megízlelni a boldogságot, szeretni, és szeretve lenni! Erre vágyunk mind, különösen karácsonykor,
s de szeretnénk újra és újra átélni gyermekkorunk mámoros varázsát!
Miért is van az, hogy gyermekként könnyedén
megy, érett felnőtt ésszel már mindez megkopik? Talán azért, mert „akkor még hittünk a mesének”, s
ilyenkor Jézuska születik a gyermekszívben is. Aztán
egyre, másra más akarja kitölteni a lélek mélységét,
mely eliszaposodik, egyre felszínesebb lesz. Lehet hit
nélkül élni? Lehet. De minek? Lehet remény nélkül élni? Egy darabig, míg a teljes sötétség borít be. Lehet
szeretet nélkül élni? Lehet, míg a keserűség az ember
torkáig ér.
Legyünk ismét gyermekiek és várjuk, hívjuk Őt,
Aki azért jött és jön, hogy
fényesség gyulladjon szívünkben, hogy rátaláljunk
az igazi életörömre, rátaláljunk Istenre, mint ahogyan valakivel, valahol
„messze” így történt:
Csupán néhány nap választott el karácsonytól. Az
ünnep szelleme még nem
igazán vett lakást bennem, a
houston-i bevásárló központ
parkolóján pedig több kocsi el
sem fért volna.

Bent az áruházban a helyzet még rosszabb volt. Minden folyosó tömve volt bevásárlókocsikkal és az utolsó
percben ajándékot keresőkkel.
Miért jöttem én ma ide? -kérdeztem magamtól. Lábaim majdnem annyira fájtak, mint a fejem. Összeírtam
azon emberek listáját, akik közül legtöbben azt mondták,
nem várnak semmit. Pedig nagyon is jól tudtam, zokon
vennék, hogy ha esetleg rájuk nem gondolnék. Bosszantó
egy feladat, olyan emberek számára ajándékot venni,
akiknek lényegében mindenük megvan, s ráadásul azt
mondogatják: nem kellett volna költekeznem. Sikerült is
összepakolnom néhány holmit a kocsimba, így haladtam
a legrövidebbnek tűnő sor felé. Ez is legalább húszperces
lesz.
Előttem két kölyök várakozott. A fiú talán már
10 évet számolt, a leányzó 5 év kerüli lehetett. A
srác kabátja ronda volt.
Óriási teniszcipőjében és
jócskán rövidke farmerében lógott a lába, kezében
néhány összegyűrődött
bankjegy. A leányzó ruhája sem volt különb.
Haja egyetlen göndörödő
fürt volt, arcán valami
vacsoraféle maradványa
mutatkozott.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Karácsony

(Folytatás az 1. oldalról)
Kezében áhítattal tartott egy pár aranyszínű
házipapucsot. A hangszórókból zúgó karácsonyi nótákhoz
hamisan, de boldogan zümmögött.
Amikor végre ránk került a sor, a leány óvatosan a
pénztáros elé helyezte kincsét. Hat dollár kilenc cent lesz mondta utóbbi, miközben a fiú az összegyűrődött pénzecskét igazította. Végeredményül 3 dollár 12 cent gyűlt össze.
„Azt gondolom, vissza kell, hogy tegyük a helyébe”mondta bátran. „Máskor visszajövünk, talán holnap.” Ekkor a kislánynál hirtelen zokogás tört ki. „De Jézuska
imádta volna azt a papucsot!” -sírdogált. „Ne sírjál” parancsolta bátyus. „Megyünk és összedolgozzuk a maradékot, aztán majd visszajöhetünk.”
Közben gyorsan 3 dollárt odanyújtottam a pénztárosnak. Ezek a gyerekek majd' fél órát töltöttek a sorban, ráadásul Karácsony van. Hirtelen két kezecske megölelt és
megszólalt egy gyerekhang: „Köszönöm szépen, uram!”
Rákérdeztem: „Mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy
a Jézuska imádta volna azt a papucsot?” A fiú először válaszolt: „Édesanyánk nagyon beteg, a mennyországba fog
menni. Apu mondja, lehetséges, hogy még Karácsony előtt
Jézussal lesz.” Most a lány folytatta: „A vasárnapi iskolában azt mondta a bácsi, hogy a mennyországban az utcák
színtiszta aranyból valók, úgy, mint ez a papucs. Anyu
majd szép lesz, amikor az arany utcákon sétál benne!” Már

nem bírtam magammal, amikor könnyáztatott arcába néztem. „Igen”- válaszoltam. „Biztos vagyok benne.”

A megható karácsonyi történetek azért dobogtatják meg a szívünket, mert van… Mert vágyunk újra fölfedezni a Szeretetet! Fedezzük fel
újból a szeretetben egymást ezen a karácsonyon:
családtagjaimat, gyermekeimet, páromat, idős
szüleimet, szomszédomat…!
Fedezzük fel újból templomunk megújult fényességében az Istenembert!
Újra fölfedezni hát Istenben egymást, egymásban Isten jelenlétét! Ez a megvilágosodás gyulladjon föl bennünk:
„Maradj velünk, Uram, maradj,
Fényedből fényességet adj,
Elménkben ködöket ne hagyj,
Ki e világnak méze vagy!
Ha szívünket látogatod,
Az igazság felragyog ott,
A hiúság elpárolog,
S a mélyben szeretet lobog.”
(SZENT BERNÁT: JESU DULCIS…)

Hívom és várom falunk minden hívét, családjaikat Jézus
születését ünnepelni a következő napokon:
December 24., 16.00 óra: Pásztorjáték
December 24., 24.00 óra: Karácsony vigíliája
December 25., 8.00 óra: Karácsony, Urunk születése ünnepe
December 26., 8.00 óra: Szent István első vértanú ünnepe
December 30., 17.00 óra: A Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe
December 31., 16.00 óra: Év végi hálaadás
Január 1., 8.00 óra: Szűz Mária, Isten anyja ünnepe
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A mi tizenhárom vértanúnk
Igaz, hogy már hetekkel előbb nyilvánvalóvá lett
mindenki előtt, hogy a telet nem tudják kibírni
és a frontot nem tudják tartani.
Az azóta előkerült írás szerint már január 10én meghalt tíz közülük, majd 13-án még egy és
február 2-án további két ember. A megmaradt
hat ember pedig visszavonulva, ismeretlen időpontban és helyen tűnt el, közülük az utolsó valamikor 1944-ben és valahol a Kárpátokban.
Tény, hogy ennek a csatának következtében
tizenhárom kunszigeti tűnt el. Róluk a családjuk
hivatalos információt
a mai napig nem kapott. Azt, hogy ki fagyott meg, ki halt
éhen, kit ért lövés, repesz, aknaszilánk, ki
került fogságba, sehol
nem jelölik, csupán
ennyit: „Eltűnt”.
Az azóta előkerült listán is ez szerepel, ami
1943 nyarán készülhetett, egy levél mellékleteként. Nem szándékozom sebeket felszakítani, a lista eredeti példányát a falutörténeti
gyűjteménybe és a honlapra tesszük fel, a másolatát a kultúrház iratbemutatójában láthatják.
Január 12-e gyásznap az egész magyar népnek, hiszen többet vesztettünk, mint Mohácsnál.
Jelenjünk meg minél többen az ünnepélyen. Ne
sajnáljunk néhány darab fával emléktüzet gyújtani úgy, ahogy őseink is tették és sokáig mi is
tettük!
STOLLER ISTVÁN, NÉPRAJZI GYŰJTŐ

Tíz évvel ezelőtt az azóta elhunyt első polgármesterünk, Tilai Lajos felhívást kapott, hogy A
Don-kanyarban elhunyt falunkbeli áldozatok
tiszteletére az áttörés napján, január 12-én tartsunk megemlékező ünnepélységet, gyújtsunk
emléktüzet. Megtisztelt azzal, derítsem ki, név
szerint kik voltak ott és akkor. Írásos emlék nem
volt, ezét a frontot megjárt embereket megkérdezve jutottam el a névsorhoz, amit azóta felolvastunk ünnepélyünkön.
Történelmi tény, hogy hazánk akkor kormánya 1941-ben hadat
üzent a Szovjetuniónak. Sőt 1942-ben a
szövetség
németek
követésére hadrendbe
kellett állítani a második magyar hadsereget. Ennek a hadseregnek 200 000 fős
tagságát határunktól
1600 kilométeres távolságba, a front vonalába küldték. A
Don mellett állították
meg őket. Hiányos
ruházatuk, felszereltségük, élelmezésük, és a
szovjetek túlereje következtében ezek közül csupán 50 000 katona tért haza élve Magyarországra.
Ennek a hadseregnek lett a tagja falunk húsz
egyszerű, nagyobb részt szegény parasztembere.
A legidősebbek 41, a legfiatalabbak 23 évesek
voltak akkor. Ezek közül csupán egy személy
került élve haza. 19-en ott voltak január 12-én
Urivnál, amikor a nagy honvédő háború addigi
sorsa megfordult és az ellentámadás megindult.
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Közmeghallgatás 2005
Kunsziget Község Képviselőtestülete az 1990. évi sításához községünk közel 60 pályázatot nyújtott be,
LXV. Törvény 13. §-ában foglaltaknak megfelelően az elnyert támogatások összege 40 millió forint.
Örömmel mondhatom, hogy a napokban újabb
közmeghallgatást tartott 2005. november 25-én a
pályázati siker született, a „Műfüves pálya létestése
kultúrházban.
A jelenlévők köszöntése után a 2005. évben vég- Kunszigeten” tárgyú pályázatunkat 3,4 millió Ft-tal
zett munka beszámolója következett. Idézzük fel a támogatta az MLSZ.
Az elkövetkezendő évek fejlesztéseit is csak ebközmeghallgatás legfontosabb elemeit.
Az intézményhálózat működtetése nagy felada- ben az irányban tudom elképzelni, melyhez termétot ró a település vezetésére (oktatás, egészségügyi szetesen hozzájárult az ipari üzemek által fizetett
intézmények), a településfenntartás és –üzemeltetés, iparűzési adó és a takarékos önkormányzati gazdála középületek fenntartása, állaguk megóvása, mely- kodással biztosított önrész.
Munkánkat segítették a falunkban működő egyenek érdekében az összes pályázati és egyéb forrást
sületek. Kunsziget Közkihasználtunk.
ség
Polgárőrségének
Ez átgondolt gazköszönjük az őrző-védő
dálkodást,
kemény,
munkáját, hogy ellenösszpontosított munszolgáltatás nélküli járkát, naprakész inforőrszolgálattal és renmációkkal való rendeldezvények biztosításákezést kívánt.
val szolgálják biztonsáAz intézményeink
gunkat.
közül felújításra került
Köszönjük a Sziget
a tornacsarnok tetőGyöngye
Nyugdíjas
szerkezete, külső festéKlub,
a
Kunsziget
se és lábazata. FolyaSportegyesület, a Kunmatban van a könyvtár
szigeti
Faluszépítő
felújítása. A teleházban
Egyesület, valamint az
és a polgármesteri hivatalban
szélessávú
Ö n kén te s
T űz o ltó
internetelérést biztosít
Egyesület és a lakosság
Folynak a munkálatok a könyvtár épületén.
a Köznet, az iskolában
munkáját.
December
végén
már
új
tető
fedi.
pedig a Sulinet, vég2006-ban kiemelt felpontonként 21 csatlakozási lehetőséggel. Folyamat- adatunk az intézményhálózat működtetése, fejleszban van a polgármesteri hivatal informatikai rend- tése, a Kunsziget Termálfalu projekt megvalósítása,
szerének
korszerűsítése.
Elindult
a a Győr-Kunsziget kerékpárút megépítése, a csapawww.kunsziget.hu, amely naprakész információkat dékvíz elvezetésének megoldása és az utak folyamanyújt Kunszigetről.
tos felújítása, közvilágítás korszerűsítése és az ingatA település fejlesztése érdekében új utcát nyitot- lantulajdonosok segítése építési telkek kialakításátunk 28 építési telek kialakításával (Szent István Ki- ban.
rály utca). Megkezdődtek a falu életét évtizedekre
Kunsziget Község Képviselőtestülete, Polgármesmeghatározó projekt, a Kunsziget Termálfalu létesí- teri Hivatala szolgáltatásaival törekszik a lakosság, a
tésének munkái. Felújításra került a Duna utca bur- térségben élők életszínvonalának emelését segíteni,
kolata. Egyeztetések folynak az alternatív energia melyhez kérjük támogatásukat, tanácsaikat és észrehasznosítását szolgáló szélerőműpark létesítéséről.
vételeiket.
Elkészült a Győr-Kunsziget kerékpárút és
Mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket és bollassúforgami út terve.
dog 2006-ot kívánok!
Elvi vízjogi engedély szolgál a Mosoni-Duna reKUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE NEVÉBEN:
habilitációs fejlesztése.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
Céljaink elérése érdekében, feladataink megvaló-

4

2005. 11-12. szám

Hírek, köszönetnyilvánítás
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Tájékoztatás

Felhívás

Az építésügyi hatósági ügyfélfogadásról

A könyvtár bontásából származó 500-600
db bontott cserép eladó, 15 Ft/db áron. Érdeklődni a polgármesteri hivatalban lehet.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy építésügyi hatósági ügyekben a korábbi gyakorlattal ellentétben nem önkormányzatunkhoz – hanem
Győr, Czuczor Gergely u. 38. sz. alatt a Városépítési Irodához lehet fordulni.
Tel: 96/500-337
VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ

Kitüntetett tűzoltók
A Magyar Köztársaság Belügyminisztere a
Győri Tűzoltóság fennállásának 135 éves jubileuma alkalmából eredményes tevékenysége
elismerésül dicséretben és jutalomban részesítette
Börzsei Arnold tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárművezetőt
Dicséretben és jutalomban részesít kiemelkedően jó munkájáért:
Pusztai Zsolt tűzoltó törzsőrmester, beosztott tűzoltót
Kiemelkedő munkájának elismeréseként dicséretben és jutalomban részesíti:
Lendvai Imre tűzoltó őrnagy, tűzmegelőzési
főelőadót
Bíró Vince tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott
tűzoltót
Szalai Imre tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott tűzoltót
Dubi Sándor tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárművezetőt
Burkus Tivadar tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott tűzoltót
Gratulálunk nekik!
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak és ismerősnek,
akik szeretett Férjem, Édesapámnak, Apósom és Nagyapámnak
Tilai András
temetésén részt vettek, sírjára a szeretet
virágait elhelyezték és bánatunkban velünk éreztek.
Külön köszönetet mondunk a Polgármester Asszonynak, a Kunszigeti Hagyományőrző és Kulturális Polgári Egyesület
tagjainak, valamint a Nyugdíjas Klub
énekkarának a szép énekért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik szeretett bátyám,
Dékány Sándor
temetésén Öttevényen részt vettek, és
gyászunkban osztoztak.
VIRÁG IMRÉNÉ DÉKÁNY MARGIT
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk
Bodor Andrásné
Bodor Vilma (öttevényi lakos)
temetésén részt vettek, és mély gyászunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Lendvai
Ivánné polgármesternek és Winkler Zsolt
plébánosnak.
GYÁSZOLÓ RIGÓ CSALÁD

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Iskola
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Az iskola hírei
Az ősz folyamán labdarúgásban különböző korcsoportokban értünk el jó eredményeket.
A III. korcsoportos (5-6. osztályos) fiúk először
megnyerték a Nyúli-kupa kiskörzeti selejtezőjét, majd
a Nyúlon megrendezett döntőben 5. helyezést értek
el.
A versenysorozaton 31 csapat indult.
Ugyancsak ők a Diákolimpia kiskörzeti versenyén
másodikak lettek.
A IV. korcsoportos (7-8. osztályos) fiúk teremlabdarúgásban a kiskörzetiről való továbbjutás után a
város környéki (volt járási) döntőben az előkelő harmadik helyen végeztek. A Nyúli kupán ők is indultak
saját korcsoportjukban, ahol a selejtezőbeli hat csapatból a második helyen végeztek, így a döntőbe nem
jutottak be.

December 11-én vasárnap rendezte iskolánk hagyományos adventi vásárát. A vásárt megelőző héten az iskola apraja-nagyja az ajándéktárgyak elkészítésével foglalta el délutánjait.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatta az iskolánkat vásárlásával.

A IV. korcsoportos lányok kispályás labdarúgásban Győrladamér mögött - Abda és Öttevény csapatát
megelőzve—a dobogó második fokára jutottak.
A csapatok tagjai:
IV. korcsop., lányok: Tilai Zsófia, Nagy Zsuzsanna,
Szűcs Vivien, Kovács Kitti, Csóka Evelin, Gondár Flóra,
Tilinger Edina, Szalai Viktória, Szalai Evelin
IV. korcsop., fiúk: Csányi Patrik, Roll Dávid, Tilai
Ákos, Volner Gábor, Venesz Zoltán, Köböl János,. Szalai
Máté, Stankovics Tamás
III. korcsop., fiúk: Roll Máté, Horváth Csaba, Szalai
Máté, Simigla Martin, Nagy Kristóf, Dubi András, Szeredi
András, Nagy Alex, Kovács Dávid, Kuller Martin, Köböl
János
Köszönet azoknak a szülőknek - Volnerné Kuller
Klára, Horváth Csaba, Kuller Attila -, akik önzetlenül
segítettek a tanulók versenyekre való szállításában.
Versenyzőinknek tavasszal is hasonló sikerek kívánunk.

December 6-án a nyolcadik osztályosok szervezésében játékos vetélkedővel együtt érkezett a Mikulás
az iskolásokhoz; a Mikulásból egy szervezett szervezési hiba miatt kettő is volt.

Az iskola karácsonyi ünnepsége december 21-én (szerdán) 17.00-kor lesz a
kultúrházban, melyre ezúton szeretettel meghívjuk Önöket!

A KUNSZIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI ÉS NEVELŐTESTÜLETE
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Óvoda

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Óvodai hírek
2005. december 6-án nagyon vártuk a jóságos Mikulás
látogatását óvodánkban. A „nagy könyvből” a kisgyermekekről mindent tudott, a jókat megdicsérte, a kevésbé szófogadókat jobb viselkedésre intette.
Az óvodások az ajándékot verssel és dallal köszönték
meg.

A szeretet ünnepén különösen jó érzés adni, főként ha az
ajándékokat boldog gyermekarcok köszönik meg.
Nagyon készültünk, hogy szívünket ünnepi díszbe öltöztessük a jeles napra. 2005. december 17-én óvodánkban
karácsonyi ünnepélyre hívtuk a szülőket a kisebbek dallal
és verssel ajándékozták meg, a nagyok kunszigeti pásztorjátékkal és kisalföldi betlehemezéssel köszöntötték az ünnepet. A Télapó Projekt Alapítvány jóvoltából minden kisgyermek otthonra is kapott ajándékot. Ezúton köszönjük
támogatásukat.
A bensőséges karácsony megszervezéséhez segítséget
kaptuk Szalai Zoltántól (Abda), aki fenyőfákat ajánlott fel
intézményünknek. A Tündérvár Óvoda és a Kunszigeti Általános Iskola részére prezentációs eszköz vásárlásához Páli Istvántól a Sziget-Rally szervezőjétől kaptunk anyagi támogatást. Köszönünk minden támogatást, amely hozzájárult az oktatási intézmények karácsonyi ünnepének szebbé
tételéhez.
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November 12-én az óvoda szülői
munkaközössége Erzsébet napi bált rendezett a Kis Duna Vendéglőben. A jó
hangulatról Csányi Patrik és Rebenek Árpád gondoskodott. Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult
a bál sikeres lebonyolításához. A bál bevételéből az óvodai karácsonyfa alá kerültek játékok.
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Karácsony
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KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET

Áldott, békés
Karácsonyi
ünnepeket

ÉS
BÉKÉS, BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

és sikerekben gazdag,
boldog
Újévet kívánok!
BÖZSI BOLTJA

Karácsonyfa

VIRGER RENÁTA

Kívánok
minden kedves
vásárlómnak
boldog
karácsonyt
és
sikeres
újesztendőt!

Szobám
sarkában a
békesség fája
zöld ruháján sok
ezernyi szín, alatta fénylő
melegségben a gyermeki világ
játszani hív. Játszani, játszani,
békében játszani gyermekem veled
hagy játsszam még, körültáncolom veled
a világot most, mikor mindenki érzelme ég.
Nézem a fámat és egyre jobban érzem a fenyő
illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha
örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak
csúcsán szórják a karácsony csillagát, béke csillagok
röpdöső fényei
szobámból
szálljatok
mind tovább.

JURSICSNÉ ANDI

GYENES ISTVÁN VERSE
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Egyesületek
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A Kunsziget Sportegyesület hírei
A Sportegyesület megszerezte a közhasznú
egyesület minősítést

nyok, támogatások juttatását, ugyanis bármilyen
jellegű támogatásra a jelenlegi törvények különböző kedvezményeket biztosítanak. A vállalkozások a Sportegyesület részére juttatott adományaik, támogatásaik értékét a vállalkozás költségei között elszámolhatják (erre eddig nem volt
lehetőségük), magánszemélyek pedig a támogatás összegének 30%-át (maximum 50 ezer forintot) visszaigényelhetnek személyi jövedelemadójukból.
A Sportegyesület Alapszabálya megtekinthető
az egyesület székhelyén (József Attila u. 2., Polgármesteri Hivatal).

Bejegyezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság a Kunsziget Sportegyesület átalakulását. A
végzés december 6-án emelkedett jogerőre, ettől
az időponttól kezdve a korábbi Am Besten Bau
Kunsziget Sportegyesület új neve Kunsziget
Sportegyesület lett. Ezúton szeretnénk ismételten megköszönni a korábbi elnök Kuller Imre úr
tevékenységét és együttműködését a bejegyzés
időszakában nyújtott segítségért is.
A Sportegyesület célja a rendszeres sportolás,
testedzés lehetőségének biztosítása, lehetőség
biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a
szabadidős sport népszerűsítése, Kunsziget község sportéletének szervezése és fejlesztése, fiatal
tehetségek felkutatása, kinevelése.
Ennek érdekében egyesületünk sporteseményeket szervez, részt vesz a szakosztályoknak
megfelelő bajnokságokban és a gyermekek részére szervezett Bozsik programban. Jelen pillanatban a Sportegyesület két szakosztályt működtet: a labdarúgó szakosztályt és a tenisz szakosztályt.
A Sportegyesület jellegét tekintve megszerezte a közhasznú egyesület minősítést, kifejezve
ezáltal azt, hogy az egyesület a céljaival a sportot, mint közérdekű ügyet szolgálja. Hatályos
jogszabályaink is ösztönzik a sportcélú adomá-

Tagok és pártoló tagok
jelentkezését várjuk!
Tisztelettel várjuk tagjaink, pártoló tagjaink
közé mindazokat, akik ötleteikkel, tanácsaikkal
vagy bármilyen módon segíteni tudják a Kunsziget Sportegyesületet céljai megvalósításában.
Tagnak és pártoló tagnak lehet jelentkezni az Elnökségi tagoknál, valamint a Sportpályán a
Sport büfében.
Befejezésül mindenkinek szeretnénk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új
Évet kívánni!
KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET ELNÖKSÉGE

Ifjúsági kapcsolatok más településekkel
illetve Börcsön.
A legutóbbi Bogyoszlón rendezett Sárkánykupán kispályás labdarúgásban az Ács Sándor, Fazekas Péter, Fazekas Miklós, Krausz Csaba, Tilai Ákos
csapat egy botlásuknak köszönhetően a harmadik
helyezést érte el. Köszönjük Ács Péter segítségét,
hogy részt tudtunk venni a rendezvényen.
Terveink között szerepel egy hasonló labdarúgó torna megrendezése Kunszigeten, melyre a tavasszal kerülne sor.

Az ifjúsági referensi szolgálat fontos pillére a
közösségépítés és más szervezetekkel való kapcsolattartás. Ebben az évben több sikeres ifjúsági
együttműködésről is beszámolhatunk.
A tavasszal három kunszigeti fiatal, Karácsonyi
Ádám, Krausz Csaba és Venesz Norbert bekapcsolódott egy az ország három régióját átfogó ifjúsági
programba. A kapcsolatépítés mellett hasznos tapasztalatokat is szereztek.
Júliusban, augusztusban és legutóbb december
17-én vettünk részt kistelepülések fiataljai számára életre hívott sportrendezvényeken Bogyoszlón,

BÁBICS NORBERT
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Amatőr verseny
- profi színvonal
BOLDOG

December 10-11-én Kunszigeten került megrendezésre immáron 5. alkalommal az egyre népszerűbb Sziget-Rally, amely időpontja miatt stílusosan
Krampuz Kupára lett keresztelve.
A rendezvény folyamatosan fejlődik, színesedik,
köszönhetően Kunsziget polgármesterasszonyának
(Lendvai Ivánné), Zöld Mező MGTSZ vezetőjének
(Szalay Győző) a Nyugdíjas klub tagjainak, a
szponzoroknak:(Kék Duna Rádió, Apple Print,
Pampa Panzió, Kis Duna Vendéglő) és mindazoknak akik megértésüket adták a verseny létrejöttéhez.
Elmondható, hogy ez a megmérettetés nemzetközi szintre emelkedett, mivel szlovák résztvevővel
is gyarapodott a mezőny.
A verseny folyamatos fejlődését mutatja, hogy
ez a verseny már két napos volt. Szombaton egy
mindenki tetszését elnyerő prológgal indítottak,
NÉMETH RITA vasárnap pedig egy 9 km-es körgyorsasági zajlott,
amit ötször kellett teljesíteni, így a résztvevők közel
50 km-en keresztül küzdhettek egymással és a pályával. Ez nem kevés a magasabb osztályú raliELLEMES
versenyek gyorsasági km-eihez képest sem.
Nagy büszkeség a falunak, hogy volt kunszigeti
ARÁCSONYI
versenyzőjük is, Barilló Péter mellett navigátorként
Gáborné (Ráhel), akik kategóriájukban I. heNNEPEKET Nagy
lyezést értek el, valamint Posch Henrik, aki
Csizmazia Ferenccel kategóriájukban III. helyezést
harcoltak ki.
A versenyről felvételt készített a Revita TV és
S
egy reklámügynökség, melyből egy közel két órás
összeállítás készül DVD-n, melyet meg lehet rendelni 5000.-Ft/db áron Páli Istvánnál.
Örömünkre szolgál, hogy idén a versenyek bevételéből
205.000.- Ft-ot tudtunk felajánlani az iskoÉKÉS
la és óvoda részére.
A lebonyolítás profi színvonalát a győri
OLDOG
Arrabona Rally Club sportbírói gárdája biztosította,
akik a versenyzőkkel és a nézőkkel együtt kíváncsiJÉVET
an és optimistán várják a jövő évi fejleményeket.
Mert verseny lesz, ha másért nem, azért, hogy a
ÍVÁNOK
szervezők a bevételből támogathassák a kunszigeti
Tündérvár Óvodát és az általános iskolát, hiszen a
CSŐTHERM BT. rendezvény alapvetően ezért jött létre.
PÁLI ISTVÁN

KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET

ÉS

BÉKÉS
ÚJ ÉVET
KÍVÁNOK!

K
K

Ü

É

B
B

Ú
K

,

!
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Teke
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Békés
karácsonyi
ünnepeket

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket
és
Békés, boldog
új évet kívánunk!

és
sikerekben gazdag,
boldog Újévet
kívánok!

TEKÉZŐ

JURSICS BÉLÁNÉ

December 10-én Csornán részt
vettünk a Városi felnőtt páros versenyen. Gutléber Zoltán 406 fát,
Október 29-én játszottuk le a Kunsziget-Csorna mérkőzést, ahol a ven- Nagy Ferenc 362 fát dobott, ám
dégek nyertek. A csornaiak új pályacsúcsot dobtak, Nagy Imre 441 fát do- ezzel az eredménnyel a mezőny
bott. Csapatunkon semmi sem múlott, csupán jobbak voltak az ellenfelek, végén végeztünk. December 29-én
két csapattal veszünk részt a Rágratulálunk nekik.
baközi Teke Kupán, remélem,
Kunsziget-Csorna 3:5 (2321-2371 fa)
jobb eredményeket érünk el.
Legjobb dobóink: Farkas A. (415 fa), Szalai B. (405 fa), Virág P. (389 fa).
A bajnokság őszi idényét az
Az utolsó meccset idegenben, Péren játszottuk. Ezen a meccsen elmondötödik
helyen zártuk. Ezt az eredhatjuk, hogy mindenki szurkolt az utolsó másodpercig. Hét fával győztük
ményt
azért tudtuk elérni, mert
le a megyei I. osztály 2. helyezettjét, így sikerült megőrizni az előkelő 5.
már van egy kis szurkoló tábor, s
helyet, s elmondhatjuk, hogy jó évet zártunk.
megköszönjük a sok biztatást! RePér-Kunsziget: 3:5 (2333-2340 fa)
mélem,hogy e tábor egyre bővülni
Legjobb dobóink: Farkas A. (416 fa), Németh I. (404 fa), Virág P. (391 fa)
fog. Nagyon fontos hogy itt az
A két ifjúsági játékosunk Farkas Attila és Szalai Balázs jó eredményeket
emberek „szurkolók-sportolók”
érnek el a Városi Ifjúsági körmérkőzéseken. Eddig a 4. helyen állnak. A
kikapcsolódnak, s nem köpködik
városi egyéni bajnokságon 4 fő indult, de nem értünk el komolyabb eredegymást. Megköszönöm a szülők,
ményeket. Farkas Attila továbbjutott a Kaposváron december 4-én megrena családok, s nem utolsósorban a
dezett Országos Területi versenyre.
falu vezetőinek, és szponzorainkA Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatóság Győri Tekeszakbizottsága nak egész éves segítését.
megrendezi a Vajda Jenő emlékversenyt. A verseny helyszíne
Mindenkinek Kellemes KaráMénfőcsanak (2x50 vegyes gurítás). Nevezési határidő, 2006. január 5. Ne- csonyi Ünnepeket, és Boldog Bévezési díj: 1200 Ft. A versenyen ifjúsági és amatőr játékosok is indulhatnak. kés Újévet kíván a Tekecsapat.
Bővebb felvilágosítás a Tekézőben vagy Gutléber Zoltánnál.
GUTLÉBER ZOLTÁN
Teke,
Megyei I. o.:

Véget ért az őszi szezon
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Labdarúgás

Gyenge ősz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hegyeshalom
Mosonsztm.
Lipót
Máriakálnok
Bősárkány
Dunakiliti
Halászi
Hédervár

38-10
50-18
38-15
24-35
35-25
33-21
28-25
27-25

39
36
33
26
24
23
23
23

9. Mosonszolnok 21-20
10. Rajka
35-23
11. Győrújfalu
24-34
12. Dunaszeg
28-39
13. Dunasziget 23-31
14. Ásványráró 18-43
15. Kunsziget
19-41
16. Levél
17-63

23
21
17
17
14
12
10
3

A 12. fordulóban a listavezető Hegyeshalom csapatát
fogadtuk. Előzetesen nem sok jóra számíthattunk, de a
csapat kitett magáért, és nagyon harcosan játszva értékes
pontot szerzett az éllovastól.
Kunsziget-Hegyeshalom 3-3 (2-2)
December 3-án rendezték meg a III. MikuGólszerző: Németh G., Horváth Z., Kiss Á.
lás-kupa öregfiú teremlabdarúgó tornát. A néEgy héttel később a jó erőkből álló Hédervár ellen lép- zők jó hangulatú, színvonalas mérkőzéseket
tünk pályára idegenben. Kis szerencsével számunkra láthattak. A tornát Kunsziget nyerte, Ásványráró, Börcs, Mosonszentmiklós és az Aranylákedvezőbb eredmény is születhetett volna.
búak előtt. A legjobb kapus Farkas Ferenc, a
Hédervár-Kunsziget 2-1 (1-0)
legjobb mezőnyjátékos Gyurós Ervin, a gólkiGsz.: Kiss Á.
rály Dániel László lett.
Az idei utolsó hazai mérkőzésünkön a legutóbb itthon
Köszönjük a torna megrendezésében nyújmutatott küzdeni akarás hiányzott, így kikaptunk.
tott segítségét Fazekas Miklósnak, Németh PéKunsziget-Máriakálnok 1-3 (0-2)
ternek, Stankovics Antalnak, Nagy Ferencnek,
Gsz.: Németh P.
Lendvai Ivánnénak és Bábics Norbertnek.
Az őszi szezon zárómérkőzése előtt már felröppent azt
edzőcsere és a csapaton belüli válság kérdése. Ilyen körülmények mellett borítékolható volt a vereség.
Lipót-Kunsziget 3-1 (0-0)
Gsz.: Horváth Z.
Az őszi teljesítmények értékelését a következő számunkban olvashatják.
STANKOVICS ANTAL

2006. január 21-22-én nyolccsapatos teremlabdarúgó tornát lesz a sportcsarnokban Jégvarázs Kupa néven. A versenyre január 18-ig lehet nevezni a 70/513- 10-29-es és 20/341-6436-os számokon. A nevezéseket érkezési sorrendben fogadják el.
A torna mérkőzéseire minden sportkedvelőt vár a rendezőség.

Hétvégenként térjen be hozzánk egy finom
süteményre, gesztenyepürére, pizzára, melegszendvicsre vagy egy pohár jó forralt borra!
Értesítjük kedves
vendégeinket, hogy a
téli nyitva tartás az
alábbiak szerint alakul:
2005. november 28-tól
2006. január 31-ig
csak pénteken, szombaton és vasárnap
tartunk nyitva a szokásos időben.
Ezeken a napokon továbbra is a megszokott
választékkal várjuk
kedves vendégeinket!

Torta– és süteményrendelést személyesen
a Sport Büfében, vagy a hét bármely napján a 20/314-64-36-os számon felveszünk.

A szilveszteri rendezvényünkre korlátozott
számban még foglalhatók helyek.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újévet kívánunk!
12

2005. 11-12. szám

Hirdetés
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Pénzügyi tanácsadóként ügyfeleim életminőségének javítása a munkám célja, azáltal, hogy
élethelyzetüknek leginkább megfelelő megoldásokat kínálom.
Gyakran kérdezik tőlem, hogy mivel foglalkozom. A "Generalinak" köszönhetően sokféleképpen válaszolhatnék. Kedvenc szakterületem miatt a leggyakrabban azt válaszolom, hogy
"A JÖVŐT ÁRULOM RÉSZLETRE"
a jövőt veheti meg magának vagy szeretteinek. Természetesen a boldogsághoz nem szükséges pénz. A boldoguláshoz annál inkább.
MEGHÍVOM ÖNT EGY IDŐUTAZÁSRA.
Először hátramenetbe kapcsolunk, majd visszaérve meg sem állunk az Ön nyugdíjba vonulásának időpontjáig. Azt gondolja ez „fikció”... Hát nem az. A sok változás közepette végre
eljutottunk arra a pontra, hogy a hosszú távú tervek készítésében nagyon kicsire zsugorodott
a tévedés kockázata. Köszönhetően a gazdaság „mindenféle” mutatóinak.
Üljön mellém, s az időutazással információt gyűjtve PROFITÁLJON!
JELENTKEZÉS AZ IDŐUTAZÁSRA: Fincicki Zoltán Kunsziget Ady E. 1/d.
Tel: 06-20-495-4958
Email: fincicki@freemail.hu
IGYEKEZZEN, MERT AZ IDŐ ELSZALAD ÖN MELLETT
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2006-ban először kerül megrendezésre Kunszigeten a

Nevezni lehet
telefonon: Hajczinger Ferencnél (70/513-10-29; 20/314-64-36),
vagy személyesen a Sport Büfében a sportpályán hétvégenként 16.00-tól.

Nevezési díj csapatonként: 6000 Ft.
Pályadíj mérkőzésenként: 650 Ft/csapat.

Nevezési határidő: 2006. január 22., 18.00.
Sorsolás 2006. január 22-én vasárnap 18.00-kor lesz a Sport Büfében.
A Falukupa kezdete 2006. január 28., szombat 17.00 óra.

A mérkőzéseket szombaton és vasárnap délutánonként tartjuk a kunszigeti sportcsarnokban. A kupára nevezhetnek baráti társaságok, utcák, külön
erre az alkalomra verbuvált kispályás csapatok is. Részt vehet minden
kunszigeti vagy volt kunszigeti lakos.

Mindenkit sok szeretettel várunk szurkolni is!
14
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2005. képekben
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Az év vége a számvetés ideje. Lezárjuk az
óévet és az újévre célokat határozunk meg
magunknak, amit aztán a következő év végén számon kérhetünk magunktól.
Ahogy az előző években, így most is idézzük fel néhány képpel a mögöttünk álló
évet!

Több versenyt, kiállítást is rendezett idén Kunsziget: a nyugdíjasok kézimunkáit, a diákok a
’48-as szabadságharcról készített alkotásait, a
májusban indult honlapon képeket, az idősek
napján pedig irodalmi műveket ismerhettünk
meg.

Felújításokban, fejlesztésekben nem volt hiány,
új burkolatot kapott a Duna utca, tetőszerkezetet és külső festést a sportcsarnok, készül a
könyvtár. Tavasztól kamerarendszer őrzi a biztonságunkat. Új utca is nyílt a nyáron.

Három ralit láthattunk Kunszigeten. Kb. 2000
néző érkezett a versenyekre. A bevételekből az
iskola és az óvoda prezentációs eszközt vásárolt.

A képen az ősszel elkezdődött Kunsziget Termálfalu beruházás egyik fontos eleme, a kútfúró
torony látható éjszakai fényében, még ha sokan
el is nézik rakétakilövő állomásnak.
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Az év utolsó oldala

2005. 11-12. szám

A vicclap.hu terméséből itt egy adag, mindenkinek az
A nyuszi a folyó egyik partjáról átkiált
örömére. Kívánjuk, hogy legyen okunk annyira örülni 2006- a másik partra a málnásban jóízűen falaban, mint amennyire a macska boldog az oldal alján.
tozó medvének:
- Te medve, gyere át!
Egy kisboltban dolgozom. A múltkor egy vevő a pulton
- Nem megyek, nyuszika!
felejtette a mobilját. Megnéztem rajta a címlistát, és felhívtam
- De ezt látnod kell!
a Mama felíratnál jelzett telefonszámot. Elmondtam a hölgy- Nem megyek, nyuszika!
nek, hogy a fia telefonja nálunk van.
- Medve, gyere át, mert ilyet nem látsz
- Azonnal intézkedem. - válaszolt a Mama. Kis idő múlva mindig!
megcsörrent a mobil, felvettem:
- Nem megyek, a múltkor is átvertél!
- Halló?
- Jó, de akkor legközelebb ne engem
- Kisfiam, a kisboltból telefonáltak, hogy náluk van a hibáztass, hogy nem szóltam neked erről
mobilod, menj érte!
a csodáról! Ilyet nem látni minden nap!
A medve gondolkozik: lehet, hogy
Az állattan professzora rámutat a félig letakart kalitkára, mégis meg kellene néznie amit a nyusziamelyben csak a madár lábát lehet látni.
ka mutatni akar neki? Fogja magát és át- Felismeri a madarat?
úszik nyuszikához a túlpartra!
A vizsgázó hallgat, a professzor pedig elégedetten csóvál- Mondd nyuszika, mi az a nem minja a fejét.
dennapi csoda?
- Hát ez elégtelen. Mi a neve, kolléga úr?
(Nyuszika átkarolja és megszólal):
A vizsgázó a térdéig felhúzza az egyik nadrágszárát.
- Medve! Látod, milyen szép málnás
- Tessék kitalálni!
van a túloldalon???
- Igaz az, hogy ha egy lámpát viszel magaddal, akkor
nem bántanak az oroszlánok?
- Igen, feltéve, ha elég gyorsan viszed a lámpát.
Az építésvezető, mikor kilátogat az építkezés helyszínére,
egy fiatalembert lát csellengeni
a sok szorgalmas munkás között. Gondolja, most példát statuálhat. Odamegy a fiúhoz:
- Fiam, mennyi a maga fizetése?
- 30 000 Ft - feleli a megszeppent fiú.
- Tessék, itt a fizetése, aztán
soha többet ne lássam itt magát!
Miközben a fiú szomorúan
megy kifelé, az egyik munkás
megszólal:
- Főnök, azért nem kellett
volna így beszélnie a
pizzafutárral!

Választottját vitte bemutatni
családjának a leányzó. A vacsoránál az apa beszédbe elegyedett a
fiúval:
- No és, mik a terveid a lányommal kapcsolatban?
- Szeretném feleségül venni.
- Van munkád, amiből el tudod
majd tartani?
- Most még a tanulmányaimra
kell koncentrálnom, de hiszek abban, hogy Isten megsegít.
- Van házad, ahol ellakhattok?
- Most még nincs, de hiszek abban, hogy Isten majd segít rajtunk.
És ez így ment egész vacsora
alatt. Vacsora után, amikor egyedül maradt a két szülő, az asszony
megkérdezte férjét:
- Hogy tetszett a fiú?
- Az igazat megvallva van ami
tetszik, van ami nem. Nem tetszik
az, hogy nincs munkája, nincsenek
tervei. Tetszik viszont az, hogy azt
hiszi, én vagyok Isten...
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