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„Szüless meg, drága Gyermek!”
Karácsony a szíveinkhez legközelebb álló ünnep, öröm, a jóság fényét.
akár templomba járók, akár nem gyakorló keresztéŐt hirdeti a karácsonyfánk, amely már elványek, de akár nemhívők vagyunk. Karácsony a leg- laszthatatlan karácsony ünnepétől és a XIX. szákedvesebb nekünk, mert emberek vagyunk. Vagy ne- zadi német evangélikusoktól ered. A karácsonytán volt, mert csalódottá,
fa ünnepi dísz, és egykiábrándulttá is válhat az
szersmind jelkép. EmKarácsonyi ének
ember…? De mégis kereslékeztet az élet fájára,
sük, kutatjuk a Karácsony
amely Isten kegyelmé„Amint akkor tetted, úgy kétezer éve,
fényét, ízét!
ből megérlelte gyümölszüless meg most újra zengőszavú Béke.
Miért? Mert benne van
csét, Jézus Krisztust.
Ahogy
akkor
tetted,
úgy
kétezer
éve,
a titok, amely izgalomba
De emlékeztet Krisztus
szüless
újra
meg
most
szent
gyermeki
Béke,
hoz minket: miért is érdekeresztfájára is, ahonmes élni?; embernek lennét a halálon túli, örök
ne
jelenj
meg
királyoknak,
ne
menj
el
Betlehembe,
ni?; szeretni? És a válasz
élet származik. És a
csak az értelmet s a célt az életünkbe vidd be,
nincs is, ám olyan messze
karácsonyfánkon elhetőlünk! Hiszen itt van
lyezett díszeink? Az
ne hozz mirhát, kincset, ne szórd a szavaid sem,
előttünk, itt fekszik a já- szüless meg drága Gyermek, szüless meg…szíveinkben. alma, vagy az azt heszolban. Itt van a házunklyettesítő üveggömbök:
ban, lakásunkban, benFEKETE FERENC Krisztusra, a Jessze törnünk! Ő a karácsonykor
zsökén sarjadt hajtás
bennünk is megszülető Gyermek, Jézus Krisztus, aki gyümölcsére, Isten ajándékára utalnak. A dió ősi
célt tud adni az emberi életnek.
Krisztus-jelkép: amint a dióhéj rejti az édes tápŐt hirdeti a Karácsony ezer meg ezer fénye. De ma- láló dióbelet, úgy rejtette anyja méhe, majd a
ga a sötétségen úrrá levő, hosszabbodó nappal is. sziklasír az Üdvözítőt, aki rejtekéből kilép, a híNem véletlen, hogy az ókori, Római Birodalom terüle- vek tápláléka és öröme. Az ajándékaink, amikor
tén elterjedt Mithras kultusz ünnepének, a legyőzhe- „jön a Jézuska”, Isten legnagyobb ajándékára: az
tetlen Napnak születésnapját jelölte meg a keresztény- emberek közé leszállott Istengyermekre emléség Jézus Krisztus születése ünnepeként. A tudatlan- keztetnek.
ság, a bűn, a gonoszság, a halál sötétségén úrrá lesz a
Folytatás a 2. oldalon
világ Világossága, és elhozza az igazság, az élet, az
Szüless meg, drága Gyermek!
Ünnepi köszöntő
A mi adventünk - a mi vásárunk
Iskolai és óvodai hírek
Kreatív oldal
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Öregek napja
Karácsonyi, újévi jókívánságok
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2006 képei - visszatekintés
Az év utolsó oldala
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Karácsony

Folytatás az 1. oldalról
Őt hirdetjük magunk is, amikor karácsonykor jobbak igyekszünk
lenni egymáshoz. Talán még sikerül bocsánatot kérni, megbocsátani
is! Nincs messze tőlünk, amire vágyunk: itt van az örvendező gyermekekben, szerető családtagunkban, testvéreinkben!
Ő van közöttünk templomunkban, az ünnepi szentmiséken, szertartáson, amikor dicsőséget adunk az Istennek és megkapjuk a szív
békéjét ajándékul Isten Fiával lelkünkben. Így térhetünk haza minden egyes alkalommal:
Dec. 24-én 16.00 óra BETLEHEMES JÁTÉK
Dec. 24-én 24.00 óra ÉJFÉLI MISE
Dec. 25-én 8.00 óra KARÁCSONYI MISE
Dec. 26-án 8.00 óra SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRT. ÜNNEPE
Dec. 31-én 8.00 óra SZENT CSALÁD ÜNNEPE
Dec. 31-én 16.00 óra ÉVVÉGI HÁLAADÓ SZENTSÉGIMÁDÁS
Jan. 1-én
8.00 óra SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA ÜNNEPE

Mi mást kívánhatnék soraim
végén kedves Mindnyájuknak,
mint tiszta, fényes ünnepi napokat, ragyogó karácsonyfát, ízesédes családi együttlétet, ujjongó
gyermekszíveket, gyermeki lelkületet, lélekemelő templomi áhítatot, reményteli bizakodást, és életcélt a következő esztendőre!
Hozza el a szent gyermeki Béke
nekünk, bennünk!
WINKLER ZSOLT
PLÉBÁNOS

A négy adventi gyertya üzenete
2006. végén járunk, s mint az már lenni szokott ilyenkor számadást készítünk. Gondolatban összefoglaljuk mi
történt velünk az elmúlt hónapok alatt. Tallózás közben
előkerülnek kellemes és kellemetlen élményeink. Fájdalmas vagy éppen örömteli pillanatok sorakoznak fel emlékeinkben. Mint egy film pereg le előttünk az elmúlt év.
Karácsonyt várunk. Szívünk csordultig szeretettel,
hogy kifejezni hogyan tudjuk, csak rajtunk múlik. Az ünnep olyan bensőséges és sugárzó lesz, amilyenné varázsoljuk. A csoda bennünk van. Minél egyszerűbb annál
inkább lehetséges, hogy meglássuk, megérezzük a lényeget...
Azokra gondolok most, és advent idején nagyon sokszor eszembe jutottak, akik nekünk ezt a darab csodát, a
magunk emberi voltát, nemes tisztaszívűségét a gyönyörű Erdélyben jelentették.
Kívánom mindenkinek, hogy része legyen olyan lelki
élményekben, amelyekből mi a mai napig töltekezni tudunk, ha visszagondolunk ez év Pünkösdjére.
Azt hiszem a következő gondolattal, tudnám csak érzékeltetni a táj szépségét, az emberek hitét, jóságát…
Ahová őket teremtették, ott örök tavasz és nyár honol.
Az Éden tele finomabbnál finomabb gyümölccsel és más
eleséggel. Néha elered az eső, orcájukat fölfele fordítva
élvezik, ahogy fölfrissíti a víz. Olykor behúzódnak egy
terebélyes fa alá, lesétálnak a patak mellé, megfürdenek a
hűs vizében…
Ezúton szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik ezt az utat előkészítették, és járhatóvá tették
nekünk. Az útitársaknak, akikkel nem véletlenül hozott
össze bennünket a sors. Winkler Zsolt atyának, aki számtalan dolgát félretéve vállalta a lelki vezetést ezen a cso-
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dálatos úton. Hálásak vagyunk Neki, mert hozzájárult
ahhoz, hogy utunk elérje célját.
Lelkileg feltöltődve, gondolatokban megújulva, hitünkben és hazaszeretetünkben megerősödve tértünk
vissza Kunszigetre.
Kérem, engedjék meg, hogy a négy adventi gyertya
segítségével kívánjak a Hírmondó olvasóinak áldott,
szép ünnepet és eredményekben gazdag Új Esztendőt.
Négy gyertya égett az Adventi koszorún. Olyan
csend volt, hogy hallani lehetett, amit a gyertyák
beszéltek. Az első gyertya megpislant, és elkezdte: a
nevem BÉKE. Az én lángom világít, de az emberek
nem tartják be a békét. A lángja pislákolni kezdett,
míg végül kialudt.
A második gyertya is rákezdte: a nevem HIT. Az emberek nem akarnak tudomást szerezni semmiről, úgyhogy hiába világítok én is. Huzat támadt és a gyertya
lángja kialudt.
A harmadik gyertya szomorúan és csendesen rákezdte. Az én nevem SZERETET.
Már nincs értelme, hogy világítsak. Az
emberek félretoltak és elfejeltettek És a
lángja sisteregve kialudt.
Egy kisfiú lépett a szobába, ránézett a gyertyára és így kiáltott! Nektek égni kell és
majdnem sírva fakadt. Ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya is. NE FÉLJ! Ameddig én
égek, addig van remény! A nevem REMÉNY! És a
kisfiú meggyújtotta róla a három kialudt gyertyát. A
remény lángjának soha nem szabad kialudnia.
És így a négy lángot: BÉKÉÉT, HITÉT, REMÉNYÉT,
SZERETETÉT őrizni kell mindörökre.
SZALAI SÁNDORNÉ
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Karácsony

Köszöntő
Karácsony az emberiség legszebb ünnepe, melynek
legnagyobb értéke a békesség, a szeretet, az egymásra
figyelés, a reményteli várakozás, egymás segítése.
Ünnepre készülünk. Dalunk házainak ablakaiban,
kertjeiben kigyúltak a fények. Az adventi várakozás,
készülődés, apró mozzanatai közelebb hozzák minden
nappal az ünnepet.
Karácsony ünnepe a várakozásról, a készülődéstől, a szeretettel készített, vásárolt ajándékoktól a családok csodálatos ünnepe, mely attól ragyog fényesen,
hogy mindannyian testünk hozzá
egy csillagot.
Gyermekkorom karácsonyain
szüleim, testvéreim, rokonságunk beszélgetéssel, készülődéssel apró mozzanatokból fűzték
össze a karácsony csillogó füzérét. Vártuk mindannyian, hogy
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elérkezzék a csoda pillanata, amikor együtt állunk a karácsonyfa előtt, meghatódva, boldogan, az ajándékokon
túl annak örülve, hogy ismét együtt lehet családunk. Karácsonykor hazamegyünk, hazamegy gyermek, szülő és
ettől igazi csoda az ünnep, az egyik óriási érték.
A legszebb emberi érzésekkel: a szeretettel, a békességgel és a megbékéléssel töltjük meg szívünket, hogy
adni tudjunk mindenkinek belőle. Figyeljünk rá, ajándékunkból ne csak a karácsony lángjánál jusson mindenkinek.
Falunk közepén kigyúltak a fények, közösen készülünk az ünnepre. Kívánom, hogy az apró fényekből jusson minden házba,
minden embernek. Az apró fény
erősödjön Önök által, váljon lánggá és ragyogja be 2006 karácsonyának ünnepét. Legyen meghitt
békesség, szeretet és egészség
minden családban.
Boldog karácsonyt kívánok.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Minden kedves olvasónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván
a Kunszigeti Hírmondó Szerkesztősége.

Karácsonyváró ünnepi adventi hangversenyre hívjuk tisztelettel
falunk lakosságát, melyet
2006. december 17-én, vasárnap 17 órától tartunk a templomban.
Az ünnepi hangverseny közreműködői:
Gulyás Anna ének
Kőszegi József ének
Gál Anikó zongora
Karsai Klára előadóművész
A Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub Énekkara
SZIGET GYÖNGYE NYUGDÍJAS KLUB VEZETŐSÉGE ÉS TAGJAI
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Az iskola oldala
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A mi adventünk - a mi vásárunk
Akinek van kisgyermeke, az tudja, hogy a gyerekszoba zugaiban, a kabát zsebeiben, lapuló „kincseket” elvenni, kidobni nem szabad. Minden kavics, irkafirka,
limlom érték a gyerek
szemében. Még inkább
érték, ha az gondos munkával készült míves kézműves alkotás, saját keze
munkája. A Kunszigeti
Általános Iskola tanulói
pont ilyen tárgyakat készítettek, amelyeket aztán
örömmel kínálták fel az
iskola hagyományos adventi vásárán, advent második vasárnapján.
A vásárt megelőző hetek készülődése több
szempontból is fontos
időszak.
A vizuális kultúra, a gyakorlati foglalkozások, a technika és rajz egyre kevesebb időkeretet kap a „fontosabb”
tantárgyak között. Pedig ezeken a foglalkozásokon nem
csak arról van szó, hogy a tanulók elütik az időt, lerajzolnak egy almát. Számtalan nélkülözhetetlen képességük fejlesztése a cél. A szépírás alapkészsége, amit a
szakma finom motoros mozgásoknak hív, a türelem, az
igényes munkavégzés, más munkájának megbecsülése,
a rájuk zúdított vizuális információk, reklámok megszűrésének képessége, a mindennapi életben nélkülözhetetlen műszaki ábrázolások megismerése, a térlátás fejlesztése stb. A vásárt megelőző időszak erről is szól.
Másik fontos szempont, hogy a szülők a nyílt napok
mellett belekóstolhassanak az iskola szabadidős tevékenységeibe, szakköreibe is, ahol gyermekeikkel együtt
készíthetnek szép dolgokat. Ezen a téren még bőven

vannak tennivalóink, bár több olyan anyuka (apuka)
van, aki az elmúlt években is meglátogatott bennünket
valamely kézműves foglalkozáson. Az adventi vásár
egyfajta kiállítás is, ahol a
tanár, a szülő és a gyermek egyaránt büszke lehet a teljesítményére.
Nem szerencsés, ha az
oktatás e három szereplője csak az ellenőrző
könyvbe írt jegyeken keresztül illetve a szülői értekezletek hivatalos hangulatával találkozik.
A vásár tehát nem elsősorban a pénzről szól. Az
iskola bemutatkozása,
ügyes kezű tanulóink sikerélménye, az iskola és a
szülők, nagyszülők találkozásának lehetősége.
Igyekezetünk szerint minden évben változtatjuk a
kínálatot. Persze szerepelnek olyan árucikkek is, amelyek előállításához iskolánkban adottak a feltételek
(tűzzománc, sokszorosított grafika) – így kínálatunk
visszatérő részei. Számomra a legjólesőbb érzés a fára
festett ikonmásolatok előállítása volt. 4-5 óra koncentrált
munkával alkották ezeket a rajzszakkörös gyerekek. A
fa előkészítésétől a festésig, az aranyozástól a lakkozásig
sok ügyességet igénylő megszállottsággal.
Az elmúl évek bevételeit ugyan nem sikerült túlszárnyalnunk, de a vásáron befolyt pénzek okos felhasználásával így is sokat nyert az intézmény. Az iskolások nevében őszinte szívvel mondom az elcsépelt köszönetet:
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt, köszönjük, hogy támogatta iskolánkat.
DUBI ÁRPÁD

Anyanyelvi versenyen szerepeltünk
Iskolánk is képviseltette magát azon a hagyományos városi, városkörnyéki anyanyelvi versenyen,
amelyet évente a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola rendez 4-8.
osztályos tanulók számára. Győr számos elismert oktatási intézményének és a térség szokásosan magas
színvonalú teljesítményt nyújtó iskoláinak versengésében évfolyamonként a legjobb eredményeink:
4. osztály, 21 versenyző közül 5. helyezett Szabó
Nikolett /tanító: Rákosi Péterné/
5. osztály, 22 versenyző közül 12. helyezett Gondár
Viola/tanár: Dubiné Molnár Éva/

6. osztály, 21 versenyző közül 8. helyezett: Dubi
András /tanár: Dubiné Molnár Éva/
7. osztály, 23 versenyző közül 5. helyezett: Szabó
Virág /tanár: Rákosi Péterné/
8. osztály, 24 versenyző közül 5. helyezett Molnár
Zsuzsanna, 6. helyezett Gondár Flóra/tanár: Regner
Margit/
A Gárdonyi Napok keretében meseíró pályázaton
vett részt kunszigeti kötődésű saját meséjével az 5.
osztályos Gyurkovits Veronika. Munkáját a hatodik
legjobbként értékelték. Írását a Hírmondó következő
számában közöljük. RÁKOSI PÉTERNÉ, DUBINÉ M. ÉVA
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Mézeskalács
December 13-án finom mézeskalácsillat lepte
el az ovit. Vica néni segítségével alsósok és az
5. osztályosok mézeskalácsot sütöttek az ovi
konyhájában. Mindenki sürgött-forgott, készítette a mézeskalács figurákat.
Alig vártuk már, hogy készüljenek a figurák
és hogy meg tudjuk kóstolni. Aki tudott, még
vitt is haza belőle, ha meg nem ette.
Ez a kellemes délután a karácsonyi illatokkal
még közelebb hozta az ünnepet.
SZALAI ILDIKÓ, 5. O.

A Kunszigeti Általános Iskola
és a Tündérvár Óvoda
szeretettel vár mindenkit
karácsonyi ünnepségére
2006. december 22-én
pénteken 16 órától
a Kultúrházba.
Az iskolások műsora után 17 órától az óvodások
műsora következik, először a kicsiké, majd negyed óra múlva a nagyoké.

Köszönet
Szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak a
szervezőknek és közreműködőknek, akik hozzájárultak a Katalin-napi bál
sikeréhez.
Köszönjük
azoknak, akik belépődíjukkal támogatták a rendezvényt.
A bál bevételéből ajándékok, játékok kerülnek az
óvodai karácsonyfa alá.
AZ ÓVODÁS GYERMEKEK
NEVÉBEN:
AZ ÓVODA DOLGOZÓI
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KÖSZÖNTŐ
Farkas Gizella és Lőrincz Károly
1956. december 12-én
Bécsben házasságot kötöttek.
50. házassági évfordulójuk alkalmából jó egészséget és
még sok-sok békességben eltöltött évet kíván
Ildi, Teca és családjuk
„…az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben és szeretetben éljünk mi egymás mellett….”

Narancsleves

Hajótörést szenvedtünk
Robinson szigetén
Egy nyári nyaralás alkalmával családommal úgy döntöttünk, hogy
részt veszünk egy hajóúton, melyet Robinson szigete körül terveznek.
Mindenki nagy izgalommal várta az utazást. Gyönyörű napsütéses idő
volt, mikor elindultunk. A hajó mindenkinek nagyon tetszett, de az idő
múlásával egyre jobban kezdett fújni a szél és a felhők is sokasodtak.
Hirtelen olyan vihar kerekedett, hogy a hajó árbocát is kitépte a helyről. A kapitány úgy döntött, hogy mindenki hagyja el a hajót a mentőcsónakokon. N agyon féltünk a hullámzó tengertől, de muszáj volt elindulni. A kis csónakokat a hullámzó tenger egy sziget felé sodorta.
Mire a vihar elcsendesedett, majdnem kiértünk a partra. Egy gyönyörű sziget tárult a szemünk elé. Tele volt egzotikus fákkal és virágokkal.
A kapitány örült, hogy mindenkit sikerült épségben partra tenni, s
mondta, hogy épp Robinson szigetére sodort a vihar.
Megnyugtatott mindenkit, hogy jön majd a segítség, mert tudják,
hogy merre keressenek bennünket. Így mindenki kissé megnyugodva
elindult felfedezni Robinson szigetét.
Láttuk a helyet, ahol Robinson élt. Pálmalevelekből épített kis kunyhó volt, ami védte a szélsőséges időjárástól. Megtaláltuk a fát, ahol a
napok múlását strigulával (vonallal) számolta. Egy szikla tetején megtaláltuk a jelzőtűz helyét, amivel Robinson jelezhetett, ha hajót látott. Mi is
úgy döntöttünk, hogy gyűjtünk fát és meggyújtjuk a jelzőtüzet. Mire
leégett a tűz, meg is érkezett a felmentő sereg. Így szerencsére elhagyhattuk Robinson szigetét.
Ezt az élményt sosem felejtjük el, míg élünk, hiszen mi is hajótöröttként értünk Robinson szigetére.
SZALAI ILDIKÓ—5. OSZTÁLY

Megérkeztem

Isten
hozott!

Tóth Emese
(december 5-én)
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A karácsony hangulatához hozzátartoznak az ízek, illatok is. A fenyőfa illata, a
gyümölcsöké, a süteményeké: bejglié vagy
a kalácsé. Számomra a karácsony gyümölcsei a banán, a mandarin és a narancs. Egy
egyszerű és finom leves receptjét szeretném megosztani az olvasókkal, amely már
illatában is hordozza a karácsonyi hangulatot.
Hozzávalók - 3 személyre:
7,5 dl narancslé (ha nem frissen facsart, akkor
legyen 100%-os)
4 nagyobb narancs
1 dl tejszín
1 citrom
2-3 evőkanál cukor
2 dl édes fehérbor
2,5 dl víz
A narancsok közül egynek reszelünk a
héjból - a fehér részből már ne, mert keserű
lesz -, majd a többivel együtt megpucoljuk,
a fehér rétegtől megtisztítjuk és a gerezdek
héját leszedjük, ha lejön. A narancsokat
egyenlő darabokra vágjuk. Érdemes egy
tálban felfogni a narancsok levét, amit a
többi narancsléhez öntünk. A citrom héját
is lereszeljük, a levét a hozzáadjuk a
narancsléhoz, amit vízzel együtt felforralunk. Forrás után hozzáadjuk a cukrot és a
bort, ízesíthetjük még fahéjjal, reszelt szerecsendióval is. Pár perc forralás után leveszszük a tűzről, hozzáadjuk a tejszínt, alacsony lángon 2-3 percig még rotyogtatjuk.
Fogyaszthatjuk hidegen és langyosan is,
a leves betéte a darabokra vágott narancs.
BÁBICS NORBERT
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Aktuális

Öregek napja
Ősz van, november 11. Hűvösek már a reggelek és az esték. A nap
szűkmarkúan ontja melegét, amikor lassan elegáns női cipők kopogása
szakította meg a téli alkonyat csendjét a Kultúrház udvarán. Az eddig a
szürkületben várakozó, ünneplőruhás idősek lassan megtöltötték a Kultúrház nagytermét.
Az ünnepélyt Lendvai Ivánné polgármesterasszony nyitotta meg,
majd a kis óvodások kedves kis műsorral szereztek vidám perceket.
Polgármesterasszony meleg, szívhez szóló ünnepi beszédében halhattuk egy ismeretlen költőtől egy idézetet: „Szeressétek az öregeket”.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

„Szeretni ezt az életet,
az egyetlent, a végeset,
szeretni, hogyha bánt is,
ha mostohánk is néhanap,
de süt az ég és süt a nap,
s van benne boldogság is.”

Szeressétek az öregeket!
Nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Adjatok nekik szeretetet…
Szenvedtek ők már eleget!
A vigasztalójuk legyetek.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek őket szűk odúkba
Ne zárjátok őket otthonokba.
Hallgassátok meg panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!

Ők is küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor az Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!
S ha majd az örök Szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, amit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket:
Szeressétek az öregeket!

A köszöntők után iskolás gyermekek és a fiataloktól színdarabbal
kedveskedtek. Az ünnepi műsor befejezése után baráti beszélgetés következett a Kis-Duna Vendéglőben. Mert igazán a szüleink, nagyszüleink tudnak csak az éjszakába nyúló kisebb-nagyobb érzelmi válságról,
nagy-nagy boldogságról, reményről-reménytelenségről mesélni.
Köszönjük a nagyszülők szeretetét, gondoskodását, akik megújuló
erővel egyengették az eddig vezető utat. Szükség volt az erőre. Sikert
megismételni, kudarc után talpra állni. Még sokáig szükség lesz az idősek támaszára. De ne feledjük az élet rendjét, ha majd ők gyengülnek
meg, a mi támaszunk lesz a remény. Bármilyen magas posztra is állítson az élet, minket, fiatalokat, mindig gyermekeik maradunk, akire lelkük állandó aggodalommal vigyáz, és akiket hazavárnak.
Köszönetünket fejezzük ki Önkormányzatnak, óvodás, iskolás gyerekeknek, óvónőknek, pedagógusoknak és fiataloknak a fáradhatatlan
munkájukért, hogy megrendezték ezt a felejthetetlen szép ünnepet.
IDŐSEK NEVÉBEN: BÍRÓ ANDRÁSNÉ, SZOC. GONDOZÓ
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Ezzel a kis verssel szeretnék
mindenkinek áldott szép karácsonyi ünnepeket kívánni.
BÍRÓ ANDRÁSNÉ KATI
HÁZI SZOC. GONDOZÓNŐ

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett feleségem, édesanyánk
Tilai Gézáné
született Szalai Anna
temetésén rész vettek, sírjára a
kegyelet virágait elhelyezték és
ezekben a nehéz percekben bármi módon segítséget nyújtottak.
Külön köszönetet mondunk
Bíróné Katinak áldozatos munkájáért és a nyugdíjas klub énekkarának a búcsúztató énekekért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
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Üdvözletek

Minden kedves
vendégünknek,
játékosunknak

Minden kedves
vásárlómnak
Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket
és Boldog
Új évet kívánok

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
és boldog új
esztendőt
kívánunk
TEKÉZŐ DOLGOZÓI

JURSICSNÉ ÁGI

Békés,
Boldog Karácsonyt
és
sikerekben gazdag
Új Évet kívánunk!

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket
és Boldog Új évet
kívánok
minden kedves vásárlómnak

SPORTBÜFÉ PÁLINÉ HAJBA
RENÁTA

NÉMETH ERZSÉBET
8
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Üdvözletek

Szeretetben teljes kellemes
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új évek kívánok
minden kedves vendégemnek

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Békés, örömteljes
Karácsonyi Ünnepeket,
és sikerekben gazdag,
Boldog Új Évet
kívánok
minden régi és új Vendégemnek!
Novits Zsolt
okl. gyógymasszőr

NÉMETH RITA

30/9563- 667

Kívánok minden kedves
vásárlómnak
Áldott Karácsonyi Ünnepeket
és
sikerekben gazdag
Boldog Új Évet!
Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánok minden
kedves vendégemnek

JURSICSNÉ
ANDI

VIRGER
RENÁTA
9
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Sport
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Tekehírek
Teke megyei I/B oszt.
Töredékek a tartalék csapat eredményeiből

Következő meccsünk a Kisbér melletti Hántán volt
november 11-én. Az eredmény is mutatja, hogy nagyon jól játszott a csapat, megszerezhettük volna első
győzelmünket ezen a furcsa pályán, ráadásul az éllovasok ellen. Nem sikerült.
Hánta:Kunsziget 5:3 (2302-2301)
Ld.: Gutléber Z. 414 fa, Szalai B. 396 fa, Németh I. 390
fa

Kunsziget:Bábolna 2:4 (1315-1474)
Ld.: Finta I. 363 fa, Taufer P. 351 fa
Kék Golyó:Kunsziget 6:0 (1551-1383)
Ld.: Kiss Z. és Finta I. 378 fa
Kunsziget:KOMSZOL 0:6 (1325-1546)
Ld.: Finta I. 350 fa, Farkas F. 347 fa

A Bábolna csapata jött hozzánk. Folytattuk a jó sorozatot.
Kunsziget:Bábolna 6:2 (2328-2281)
Ld.: Gutléber Z. 411 fa, Virág P. 405 fa, Németh I. 392
fa, Szalai B. 387 fa
Sikerült a visszavágás, nagyon örültünk az eredménynek, a 47 fás győzelemnek.

Győrújfalu:Kunsziget 4:2 (1386:1371)
Ld.: Virág P. 350 fa
Kunsziget-Fortuna Győrladamér 1:5 (1397-1532)
Ld.: Taufer P. 379 fa, Kiss Z. 370 fa

December 9-én megszületett a csapat első győzelme
November 22-én Halászi csapatát fogadtuk. Ezen a
Kunsziget:Jobb Dáma 5:1 (1480-1463)
meccsen sikerült megdöntenünk az első hazai pályaLd.: Nagy F. 388 fa, Finta I. 383 fa, Kiss Z. 375 fa
csúcsot.
Kunsziget:Halászi 6:2 (2391-2303)
Sok győzelmet és jó meccset, kitartást és jó edzéseLd.: Farkas A. 419 fa, Virág P. 413 fa, Gutléber Z. 406
ket kívánunk a tartalékcsapatnak.
fa, Szalai B. 395 fa
Teke megyei I. o.
Folyamatos jó eredmények

Lejátszottuk idei utolsó mérkőzésünket is a győri
Kiss János csapata ellen. Meg kell jegyezni, hogy első
alkalom volt, hogy mindenki komolyan vette az edzéOktóber 18-án Győrladamérra mentünk. Az ellenseket, de meg is lett az eredménye: nyertünk (még ha
fél nagyon jó volt, de a mi csapatunk is nagyon jól játcsak egyetlen fával is).
szott – talán egy játékos kivételével, de hát ez bárkivel
Gy. Kiss János:Kunsziget 5:3 (2410-2411)
bármikor előfordulhat. Nyernünk nem sikerült.
Ld.: Szalai B. 413 fa, Farkas A. 412 fa, Virág P. 409 fa,
Győrladamér:Kunsziget 6:2 (2419-2312)
Gutléber Z. 404 fa, Németh I. 404 fa
Ld.: Szalai B. 402 fa, Rebenek B. 401 fa
További jó edzéseket kívánok a csapatnak, és hozzá
A következő meccset hazai pályán játszottuk.
sok győzelmet!
Macska-egér játékot hozott
Köszönjük szurkolóinknak,
az összecsapás – köszönhogy eljönnek a meccsekre
hetjük ezt Szalai Balázsnak,
és bíztatnak bennünket. Toaki csúcsformában játszott
vábbra is szeretettel várjuk
és 432 fát dobott, Rebenek
őket!
Balázsnak, aki 411 fát dobott és Farkas Attilának, aki
Köszönjük a képviselőtestü404 fát dobott. Virág Péter
let és támogatóink (Keller
is pontfogó volt 387 fával.
András és Lukács József)
Kunsziget:Győrújfalu
segítéségét.
6:2 (2378-2288)
Mindenkinek szép karáKívánom, hogy mindig
csonyt és békés, boldog újilyen lelkesen, határozottan
évet kívánok!
játszanak a játékosaink.
GUTLÉBER ZOLTÁN
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Visszatekintés

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

2006 képei

Ifjúsági programokból nem volt hiány 2006-ban. Tavasszal bűnmegelőzési program keretében, nyáron
a gasztronómiára és a turisztikára
fűzve, ősszel pedig a demokráciára
nevelés jegyében. Képünkön a Hild
Team a Krajcárliciten.

Folytatódott az önkormányzat útfelújítási programja. Idén új burkolatot
kapott a Dózsa György utca és a
Táncsics Mihály utca. Megnyílt a
Szent István király utca is és a Termálfalu közművesítése is elkészült.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére színes különszámmal jelentkeztünk.
Képzőművészeti kiállítást rendezett a Kultúrházban Simigla Edina
februárban.
Novemberre készült el a
Gyermekekért-2006. játszótér a Petőfi téren. A
kicsik azóta is örömmel
használják. A játszótér
pályázati támogatással
valósult meg, akárcsak a
műfüves pálya, melynek
avatóján több település
sportolói is részt vettek.
Megújult a falukönyvtár.
Július óta több kulturális
rendezvénynek is helyt
adott, melyeken kicsik és
nagyok is részt vettek.
Családi sportnapot rendeztünk júniusban. A jó hangulatot a kedvezőtlen időjárás
sem tudta elrontani.
Emléktáblát avattunk
Dubi István tiszteletére a
Kunszigeti Általános Iskolában.
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Az év utolsó oldala
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Vidám oldal… ahogy szoktuk…
A székely nézelődik az állatkertben. Csodálja, hogy a veszedelmes nagyvadak engedelmeskednek a gondozónak, jóllehet az nem bántja őket.
- Mondja az úr, mit művel kend az állatokkal, hogy úgy engedelmeskednek,
s meg tudja fékezni őket?
- A szemeim erejével hatok rájuk.
- Megkérném szépen, nézzen egyszer jól a feleségem szeme közé is!...
Házsártos, veszekedős anyósa volt a csíkföldi székelynek. Tudván ezt, üzent
neki a helyi patikus, hogy van egy jófajta orvossága ez ellen.
A székely elment hozzá a szerért, s a patikus adott neki két hatalmas pofont.
- Na, ezt adja be az anyósának, mert az ő bajára ez a legjobb orvosság.
Legközelebb, amikor az anyós megint elkezdett kárpálni, a székely szó nélkül pofon teremtette. S lám, az orvosság hatott, az asszony elcsöndesedett.
Amikor a székely ismét elment a gyógyszertárba, a patikus megkérdezte:
- No, használt a múltkor a gyógyszer?
- Hogy használt-e? Mihelyst beadtam egy porciót, nyomban meggyógyult. A
másodikra - s ezzel képen teremtette a patikust - már nem is volt szükségem,
hát visszahoztam.

Ha a macska lusta, elszaporodnak az egerek...

Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár ország-világ. Kimegy a bácsihoz egy riporter is érdeklődni:
- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ilyen sok tejet ad?
- Ááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
- ???
- Minden reggel kimegyek az istállóba, megsimogatom a Riskát, és megkérdem tőle, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült?"
A székelycsalád vacsorázik, és a gyerek nagyon csámcsog. Megszólal az
apa:
- Ne csámcsogj! - de a gyerek tovább csámcsog.
- Ne csámcsogj, mert pofon lesz! - a gyerek azért is. Lendül az apa keze, de
a gyerek lehúzza a fejét, és a pofon az asszonyt éri, hogy leesik a székről A
gyerek éktelenül elkezd röhögni, mire az apa:
- Ne röhögj, anyád is csámcsogott.
Azt mondja a székely asszony az ebédnél a fiának:
- Ne csak a húst edd, a káposztát is, az éppoly jó!
- Nem hiszem azt, édesanyám... Ha éppoly jó volna, a kutyák már a kertben
megették volna.
A székely alkuszik egy lóra.
- No és aztán jó futó-e?
- Ez? Tíz kilométert fut megállás nélkül.
- Az nem jó!
- Aztán mér' nem?
- Mert én innen 6 kilométerre lakom. 4 kilométert mindig gyalogoljak viszsza?
Erősen elázva, éjszaka megy haza a székely, s tűnődik, hogy hogyan menjen
be, hogy meg ne tudják a szomszédok. Hirtelen ötlettel bekiált az ablakon:
- Itthon van-e a gazda?
Röstelli ám erősen az asszony, hogy nincs otthon ilyenkor az ura, s azt
mondja:
- Itthon van hát...!
Eltátja a száját odakint a székely:
- Akkor tán mégse az vagyok, akinek gondoltam magam...
A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben. A fiú
megkérdezi:
- Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édesapám?
- Hát ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka.

Ellenségek egy képen
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