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Már csak néhány óra és fénybe öltözik az ünnep,
melyre készül a világ. Nevezzük akár Jézus szü
letésnapjának, a szeretet ünnepének, a családok
ünnepének, vagy tágabb értelemben a humaniz
mus, az együttérzés jeles napjának, az ünnepet
mindenképpen a békesség, a jóakarat, ősi, bibliai
ígéret határozza meg.
Közel kétezer esztendövel a legendás Betlehemi
csecsemő születése után ma is ismétlődő, meghitt
misztérium, melynek üzenete változatlan:
„Békesség, jóakarat!" De hol van ez megbolydult
világunkban, amikor a nyomor, a gyűlölet, az
éhínség súlya nehezedik ránk. Látjuk-e egymás
ban a testvért, az egymást segítő embert? Nem
vált-e külsőséggé az ünnepi láz?
A vásárlás fárasztó versenyfutásában vajon
eszünkbe jut-e a békesség, a jóakarat? Vagy meg
elégszünk a megtépázott rokoni, baráti kötelékek
nek időleges, csak az ünnepre érvényes összefol
tozásával? Hol a békesség, merre a jóakarat a
szétszakasztott, hadakozó, romboló, önpusztító
világunkban.
Van-e békesség, jóakarat ott, ahol 800 millió em
ber éhezik, ahol tudós, felelős emberek azt ígérik,
hogy talán fél évszázad múlva jól lakhat minden
ki, ahol még „fűtött istálló" sem jut mindenki feje
fölé a jéghideg éjszakában?
Menekültek, széttépett családok, szétdúlt ottho
nok, fékevesztett indulatok között helyet találhat
e a békesség, a jóakarat? Amikor magánügy a
szegénység, a hajléktalanság, a nyomor. Amikor
az érzelmek szabad piacán hiányzik a szeretet, a
türelem, a remény. Naponta kutatjuk hol van, és
hiszünk, hogy megtaláijuk.
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Árnyékot vetnek mindennapjaink az ünnepekre.
Mert nem lehet felejteni a minket körülvevő ba
jokat, a félelmeket. Reszkető, aggodalmas lélek
kel hiába várjuk a karácsonyi csodát, mely min
denhol a remény ígéretét hordozza magában.
Meg kell békülnünk önmagunkkal. Békesség,
szeretet összefonódó érzelmek. Szeretet nélkül
nincs békesség. A lélek apró rezdülései teremtik
meg az ünnepet 1 pénz, gazdagság nélkül.
A képzeletbeli barlangistálló békés egyszerűségé
vel könnyeket csal a szemünkbe, a pislákoló
gyertyaláng emlékezésre, számadásra késztet
bennünket.
Kinek vagyunk mi a „messiása"? Kinek terem
tünk,szeretetünkkel csodát, jóakaratunkkal békes
séget?
A születés pillanatához a derű illenék, a boldog
várakozás öröme. Ilyenkor nincs helye a féle
lemnek, a gonoszságnak, a halálnak, a gondok
nak. A békesség, a jóakarat ajándékának kell
örülnünk.
Hinnünk kell, hogy tudunk, képesek vagyunk mi
emberek megbékéléssel, szeretettel békés ünne
peket, hétköznapokat teremteni:
,,Megcélozni a legszebb álmot,
valóra váltani a világot,
Hinni, szeretni, remélni,
csak így érdemes a Földön élni."

Karácsonykor haza megy mindenki a falujába,
gyermekkorok karácsonyát idézni. A karácsonyi
szokások változatosak a világ más-más tájain. De
nem az a legfontosabb miként zajlik az ősi vigas
ság, örömtűz ragyog-e, vagy a karácsonyi gyertya
fénye, csillagszóró szikrázik, vagy boróka ága
illatozik, a lényeg az, ami nem látható: a csend
áhítata, a remény éledése, a lélek fénye, az ösz
szetartozás kimondhatatlan öröme.
Őszintén kívánom, hogy megtalálják ezt az örö
met.
Kis falunkat ragyogja be jóakarat és békesség.
Hiszen az itt élő emberek tudják hogyan kell a
hétköznapokat is ünneppé varázsolni egyszerű
szóval, cselekedettel, mosolygással, biztatással.
Köszönjük Önöknek a mindennapok gondjainak
megoldását.
Boldog, meghitt, békés karácsonyt, eredmények
ben gazdag új évet kívá11unk Önöknek és a ha
zalátogató kimszigetieknek.
Az elkövetkező új esztendó' legye11 az egymást
segítés, megértés éve, egészségbe11, boldogság
bau.
Kunsziget Község Képviselőtestülete nevében
Lendvai Ivánné
polgármester

A PÁPA SZENTÉVET MEGHIRDETŐ BULLÁJA
A Szentszék sajtótermében bemutatták II. János Pál
pápa A Megtestesülés Misztériuma kezdetű, a 2000.
jubileumi szentévet meghirdető Bulláját. Roger
Etchegaray bíboros felszólalásában idézte a pápai Bulla
első szavait: ,,Az egyház Isten Fia Megtestesülésének
misztériumára szegezett tekintettel készül fel arra,
hogy átlépje a harmadik évezred küszöbét."
Crescenzió Sepe érsek a pápai Bulla gyakorlati útmu
tatásait ismertette: a vatikáni Szent Péter-bazilika szent
kapuját 1999 karácsony vigíliáján nyitják meg. A szent
kapu megnyitására december 25-én kerül sor a világ
egyház egyes székesegyházaiban, illetve Rómában a
lateráni Szent János bazilikában és a Santa Maria
Maggiore bazilikában, a Szentföldön Jeruzsálembe és
Betlehemben. Rómában a négy patriarchális bazilikán
kívül a következő bazilikákba zarándokolhatnak el a
hívek: a jeruzsálemi Szent Ferenc bazilikába, a veranói
Szent Lőrinc bazilikába, az Isteni Szeretet Szűzanyjá
nak szentélyébe, valamint a katakombákba. A szent-

földön a hívek felkereshetik a jeruzsálemi Szent Sír, a
betlehemi „Születés", valamint a názáreti ,,Angyali
üdvözlet" bazilikákat. Az egyes egyházmegyékben
pedig a székesegyházakba, illetve a püspökök által
kijelölt kegyhelyekre zarándokolhatnak a hívek. Eze
ken a helyeken elnyerhetik a szentévi búcsút. Ami a
búcsút illeti, a Szentatya világosan különbséget tesz a
bűnöknek, a gyónás szentsége révén történő megbo
csátása, valamint a már meggyónt bűnökért kiszabott
ideiglenes büntetés elengedése között. A hívek a jubi
leumi szentév során teljes búcsút nyerhetnek az Apos
toli Pentitenciária útmutatásai szerint. Ez a hullához
csatolt dokumentum a következő feltételeket szabja
meg: egyéni, teljes szentségi gyónás, illetve szentáldo
zás, mivel ez a két szentség teszi lehetővé, hogy az
Üdvözítő Krisztus révén találkozzunk az Atya Istennel.
M.K.
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Boldlog békés karácsonyi ÜCinll.epe!ket
és
eredm.ényekben gazdlag új évet kivánnak a kunszigeti óvodások
és az óvoda dolg ozói.
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RÉGI KUNSZIGETI KARÁCSONYOK
Karácsonyi Lajosné visszaemlékezése

Gyermekkoromban - a két világháború közötti időben a karácsony Ádám, Éva napján délben kezdődött. De
cember 24-ét karácsony böjtjének is nevezték. Az
étkezés csak délben kezdődött. Ebédre tejesleves és
túrós tészta volt.
Ebéd után édesanyám szépen felöltöztetett ünneplő
ruhába. A szoknya fölé pulóvert húztunk, mert kabá
tunk nem volt, a leányok nadrágot nem hordtak, de
nem fáztunk. A várakozás öröme melegített bennünket.
Édesanyám szép fehér tarisznyát varrt nekem, azt a
nyakamba akasztotta, aztán indulhattam mendikálni.
Ketten mentünk. Minden házba bementünk. Belépve
köszöntünk: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Aztán a
következőt énekeltük:
Betlehem, Betlehem! A te határidba,
Mária érkezett, rongyos istállóba.
Ott ülvén a szénán, mint árva gerlice
,'vfagát elkészítve a boldog szülésre.
Istenem, Istenem, de megaláztattál,
Az emberek között szállást nem találtál.
Szállást kért Mária, Betlehem várába,
De őt be nemfogadá senki a házába.
Mindenhol azt mondták, nem adhatunk szállást,
Mert sok vendégünk van, ide be nemfér más.
Ezen énekünk. végén megint köszöntünk. Volt ahol
kétszer is elénekeltették ezt velünk. Végül kaptunk a
tarisznyánkba almát, diót és aprópénzt. Aztán mentünk
tovább, házról-házra.

Amikor nagyobbak lettünk, már este - éjféli mise előtt
- jártunk az ablakok alá énekelni. Csoportosan jártuk a
házakat és szép karácsonyi énekeket zengedeztünk.
Este, úgy kilenc-tíz óra tájban a pásztorok tették még
ünnepélyesebbé a szentestét. Kürtöltek, trombitáltak és
ostoraikk:al pattogtattak, durrogtattak. A csikósok,
tehenészek és disznósok minden háznál kaptak pász
torlepényt, kalácsot és pénzt. A pásztorlepény töpör
tyűs kelt tésztából készült és kemencében sütötték ki,
mint a kenyeret.
Jézus kalácsa nevű tésztát is sütöttek minden háznál.
Ezt három végből fonták össze. A belseje foszlós volt.
Tetejét kidíszítették, csillagformákat raktak rá, azután
szép pirosra sütötték, majd a karácsonyfa alá rakták.
A szenteste beköszöntésekor az asztalt fehér abrosszal
leterítették és annak közepére állították a földíszített
karácsonyfát. Alája egy egész kenyeret és egy Jézus
kalácsot helyeztek. Ezek a gazdaasszony feladatai
voltak. A gazda dolga volt viszont, hogy a karácsony
fás asztal alá egy zsomporba szemes gabonát tegyen az
állatok részére, amit azután karácsony napján szétszórt
a gabonaevő állatok között. Az istállóban lévő jószá
gok számára egy kis köteg szénát is tett a gazda az
asztal alá, ami ugyancsak az első ünnepen került a
jászolba.
A karácsony két ünnepnapja alatt a család együtt ma
radt.
Végh Ferenc gyűjtéséből
lejegyezte: Rába László

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület december 4-i ülésén az 1999. évi
költségvetési koncepciót irányszámokkal elfogadta. A
normatív támogatás összegéből kitűnik, hogy az intéz
mények működtetése és a település fenntartása csak
átgondolt, takarékos gazdálkodással lehetséges.
Elfogadta a testület 1998. I-III. negyedéves költségve
tési beszámolóját, melynek kiadási és bevételi oldala
egy ensúlyban van.
Felülvizsgálta a képviselőtestület az adórendeleteit.
A gépjárműadó alsó adótételei az erről szóló törvény
énelmében emelkedtek, az alsó határ az adóalap min
den megkezdett l 00 kg után 600 Ft, a felső határ 1.000
Ft. A képviselőtestület Kunszigeten a helyi adó mérté
két a törvény által megállapított alsó határban, a 600
Ft/100 kg-ban állapította meg. Változatlan marad a

motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó, a sátras
utánfutó adójak mértéke, mely 2.000 Ft/év.
A helyi·adók esetében csak az állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adó
mértéke változik, az adóalap 1,4 %-áról annak 1,5 %
ára.
Nem változik a magánszemélyek kommunális adója.
Figyelembe véve a lakosság gázberuházás megvalósí
tásával kapcsolatos kiadásait a képviselőtestület úgy
döntött, hogy a korábbi mértéket ( l OOO Ft/év) nem
emeli.
Lendvai Ivánné
polgármester
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TISZAMENTÉRŐL A MOSONI-DUNÁHOZ
Egy Tisza-menti nagyközségböl Viskről
jöttünk. Ezt a helységet Ukrajnában
Viskovenek hívják. Ez igen árvíz sújtotta
terület, a község háromnegyed részét el
öntötte a víz. 90 ház dőlt össze, egy fiatal
ember életét vesztette mentés közben. Ne
héz lenne Visken ma olyan házat találni,
amelyikben ne lett volna víz.
A MIÉP, a református egyház és a forgó
TRA VEL lehetővé tette, hogy a gyerekek
kiutazhassanak egy kis pihenésre a Duna
mentére.
Magyarországon nagy szeretettel fogadott
minket személyesen Csurka Jstvá11 úr, aki
jókívánságait és együttérzését fejezte ki.
Győrben Horváth Attila MIÉP-es vezető
fogadott minket, aki nagy gondossággal és
odafigyeléssel rendezte el a gyerekek sor
sát.
De megjelent a busznál egy igen fürge, ru
galmas fiatal asszony, aki azt mondta: - ,,A
mi falunk is szívesen lát vendégeket."
Így került a csoport egyik fele Kunsziget
re, ahol nagy szeretettel várták a gyereke
ket. El is helyezkedtek nyomban.
Horváth Attila és Le11dvai Jvá1111é, Mari
ka, Kunsziget polgármestere szép progra
mot állított össze számunkra.

Szirmai Jánosné tanárnő Markó Natália korcsolyacipőjét segíti bekötni.

A polgármester asszony bemutatta Kunsziget nevezetessége
it. Találkozót szerveztek a helyi nyugdíjas klub rendezésében
Marék Veronika írónővel, mesemondóval, ami nagyon érde
kes volt számunkra.
Meglátogattuk a gyönyörű szép templomot, és Érsek Sámior
ka11onok úr kalauzolásával megismerkedtünk történetével.
A gyerekeknek minden nap van valami elfoglaltsága, prog
ramja. Délelőtt iskola, délután különböző kirándulások.
Jártunk a híres Pannonhalmi Apátságban is, ahol a helyi
fogorvos kalauzolt bennünket és érdekes történeteket mesélt.
Nagy élmény volt a gyermekek számára.
Programunkban szerepelt még győri múzeumlátogatás, és
uszodai program, ahol a gyerekek kedvükre kilubickolhatták
magukat. Kilátogattunk a műjégpályára is, ahol fényképes
riportot készített velünk a legnagyobb példányszámú megyei
vidéki lap, a győri KISALFÖLD riportere. A gyerekek na
gyon jól érezték magukat.

A 18 gyermek orvosi vizsgálaton is átesett. Az iskolában
pedig részt vettek a karácsonyi ünnepségen, ahol megajándé
kozták őket.
Lapzártakor még nem ért véget a Kárpátaljai gyermekek
kunszigeti programja, még sok esemény vár rájuk.
Szirmai Já11os11é és Dénes Elemémé tanítónők ezúton kö
szönik meg, hogy a kunszigeti családok befogadták őket,
szeretettel gondoskodtak róluk.
Külön elismeréssel szóltak a falu polgármesterasszonyáról,
aki igyekezett mind több program megszervezésével kedvé
ben járni a sok viszontagságon átesett kárpátaljai gyerekek
nek és tanítóiknak.
Köszönet munkájáért!
Rába László
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KUNSZIGET SEGÍT CSETFALVÁNAK
A magyarlakta Csetfalvát az árvíz teljes egészében földönfutóvá tette. A szerencsétlenül járt magyar falunak
gyűjtést szervezett az önkormányzat, hogy az eddig is nagyon szegény lakosság a reményt végképp el ne
veszítse és legalább karácsonykor tudjanak \·alaminek örülni.
A kunszigetiek ismét segítettek és a gyűjtés helyére december 16-án sok tartós élelmiszert, gyertyát, tisztító
szert stb. hordtak össze, melynek kiszállításáról a Svéd-Magyar Segélyszervezet és az Apor Vilmos Iskola
Központ gondoskodik.
Az adományokért ezúton is köszönetet mondtunk.
Lendvai Ivánné
polgármester

ÚJ ÉPÜLET FALUNK KÖZEPÉN
Elkészült az orvosi rendelőket, a gyógyszertárat a postát magában foglaló intézmény a falu közepén.

Szolgálja az embereket, jobb körülményeket teremt. Értéke nagy, vigyázzunk rá közösen.

NYUGDÍJASKLUB PROGRAMJA
1998. DECEMBER 29. (kedd) -18 óra
ÓÉV BÚCSÚZTATÓ ÉS NÉVNAPOZÁS

1999. JANUÁR 10. (vasárnap) - 17 óra

MEGEMLÉKEZÉS A TEMETŐBEN A DONNÁL HŐSI HALÁLT HALT MAGYARKA
TONÁK EMLÉKÉRE

1999. JANUÁR 18. (hétfő) - 18 óra

,JIBNDEZTÜK Ml" - ÖNTEVÉKENY KUL TÚR.MŰSOR A KLUBTAGOK SZEREP
LÉSÉVEL.

�r--_____
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A DONI HŐSÖK EMLÉKÉRE
Évek óta emléktüzet gyújtunk a kunszigeti temetöben január
elsö felében, hogy megemlékezzünk az 56 évvel ezelött a
Don-kanyarban hösi halált halt katonákról.
A sztálingrádi csata után széles frontszakaszon indult meg a
szovjet támadás. Február 12-én kezdödött a nagy erejű offen
zíva a 2. magyar hadsereg által tartott szabsz ellen. Ember
telen feladatot szántak nekik. Közel 200 kilométeres vonalat
kellet védeniük hatágos elhárító fegyverek, tartalék erök,
légi- és páncélos támogatás nélkül. A 35-40 fokos hidegben a
fegyverek csödöt mondtak, az emberek tömegével fagytak
meg. A magyar hadvezetés már régóta figyelmeztette a német
parancsnokságot a voronyezsi helyzet tarthatatlanságára.
Erösítést és nehézfegyvereket kért, de csak ígéreteket kapott.
Tetézte a bajt, hogy a német hadvezetöség csak 5 nappal a
támadás megindulása után engedte meg a visszavonulás
elrendelését, amikor az emberveszteségek már óriásiak vol
tak. Megközelítöen 150 ezer volt a veszteségünk halottakban,
hadifoglyokban és sebesültekben.
Szládek István 1943-ban a Don-kanyarban írt versével emlé
kezünk rájuk.
Rába László

KIT ÖRÖKKÉ HAZAVÁRNAK
Csendesen ér földet a fehér hópihe,
Egy Honvédnek régtől dobban már a szíve,
Szömyü csatahely volt az erdőnek mélye,
Sebzett szívvel fekszik egy ft:nyü tövébe.
Körülötte nem volt más csak egy erdei madár,
Csak ö hallotta azt, hogy édes jó anyám,
Csak ö hallotta azt, hogy drága feleségem,
Segíts el hozzájuk édes jó Istenem.
Zubbonyát átverte szívének friss vére,
Hazagondolt ekkor kicsi gyennekére,
Szeméből kihulltak a forró könnyek,
Érte, ki apai karok többé nem ölelnek.
Ajakát elhagyták a kínos jajszavak,
Ott szenvedett ki a sötét égbolt alatt,
Fejét hátravetve vén fenyő tövébe,
Odaadá lelkét jó Isten kezébe.
Egymást követték a csendes alkonyok,
S a postás levelet többé nem hozott,
Nem tudott fiának felelni az anya,
Ha kérdé öt miért nem ír apa?
Nem tudja ö, hogy nincs apukája,
Kinek nincs szemfedél és keresztfája,
Kinek többé nem dobban a szíve,
Kinek oly sokszor szunnyadt el ölében.
Kis asztalukon ott áll Krisztus keresztje,
Tövéhez van téve édesapja képe,
Esti imába térdelnek ott ketten,
Kit örökké várnak e földi életben.

SPORT
ÉVZÁRÓ A LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLYNÁL

December 12-én tartotta a labdarúgó szakosztály évzá
ró vacsoráját a Kis-Duna vendéglőben. Ezt megelőzően
rendezték meg a hagyományos Mikulás Kupát, ame
lyen a felnőtt csapatból alakított két együttes, valamint
az ifi csapat és az öregfiúk együttese vett részt. Ezen
kívül bemutató mérkőzést játszott az általános iskola
leány- és fiú csapata, valamint a Terán Am Basten Bau
NB II-es női csapata.
A torna jó hangulata előkészítője volt az esti évzáró
nak, ahol már komolyabb dolgokról is szó esett.
Dömötöri Istvá11 szakosztályvezető értékelte a csapatok
őszi teljesítményét. Elsőként a női együttes teljesítmé
nyét dicsérte, az elért harmadik helyezésükért, s nagy
szerűnek tartaná, ha a tavaszi végelszámolásnál is ilyen
helyezésük lenne.
Az ifi csapat teljesítménye igen hullámzó volt, nagy
győzelmek és vereségek váltogatták egymást. Ennek
hátterében az edzések gyakori kihagyása. a nem meg
felelő hozzáállás található meg. A felnőtt csapat őszi
első lett, amihez csak gratulálni tudott a szakosztályve
zető. Megjegyezte azonban, hogy ilyen kvalifikációjú
játékos állomány és ilyen feltételrendszer mellett na
gyobb előnnyel kellett volna az őszi idényt zámi.
Rezi Lajos edző röviden értékelte az első csapat telje
sítményét és megköszönte, hogy ilyen jó lehetőségek
között készülhettek a játékosok a mérkőzésekre.
Lendvai lvá1111é polgármesterasszo11y gratulált mind a
női, mind a férfi csapat őszi teljesítményéhez, s meg
köszönte a kunszigeti szurkolók színvonalas szórakoz
tatását.
Befejezésül Ambrus Szabolcs,rak átadták az őszi idény
legjobb játékosának kijáró jutalmat.
A szakosztály vezetősége ezúton köszöni meg azoknak
az anyagi segítségét, akik lehetővé tették az évzáró
színvonalas megrendezését, valamint szurkolóínak
kitartó támogatását és kívánunk mindenkínek kellemes
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, bol
dog új esztendőt.
Varga Emő
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