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Változások a közoktatásban
OKTATÁS KUNSZIGETEN
Tájékoztató a Kunszigeti Általános Iskola,
Tündérvár Óvoda helyzetéről
Tisztelt Szülők! Mint az Önök előtt is ismert, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási
törvény) módosítása újraszabályozta az általános iskola intézménytípust.
A közoktatási törvény értelmében "az általános iskolának
nyolc évfolyama van." Ezzel a törvény kizárólag a nyolc évfolyammal működő iskolákat tekinti általános iskolának. Nyolc
évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolának kell tekinteni azt az iskolát is, amelyikben – az alapító okiratban meghatározottak ellenére – egymást követő két tanítási évben a hetedik és a nyolcadik évfolyamon az osztálylétszám nem éri el a 15-15 főt. Már a 2006/2007. tanévtől kezdődően vizsgálni kell, hogy indult-e a létszámhatárnak megfelelő hetedik és nyolcadik évfolyam.
Ez a változás érinti a Kunszigeti Általános Iskolát is, hiszen
a jelenlegi létszámadatok alapján a 2007/2008-as tanévtől kezdődően a tanulók száma több éven át nem éri el a közoktatási
törvényben előírt mértéket, ez kitűnik a születettek számának
vizsgálatából.
A 2008/2009-es tanév kezdetétől a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola, másik nyolc évfolyammal működő általános iskola vagy legalább hat évfolyammal működő gimnázium tagiskolájaként látja el feladatait.
(Folytatás a 2. oldalon)
Változások a közoktatásban
Az iskola hírei
Februári rendezvények
Felhívás—60 éves a Kunsziget SE
Szovjet hadifogságban

1-3. oldal
3. oldal
4. oldal
4. oldal
5. oldal

A törvényi változások érintik a
kunszigeti oktatási intézmények
jövőjét, újságunk első három oldalán erről, valamint az oktatási intézményeink jövőjéről olvashatnak.
Iskolánk első félévéről, versenyeken elért sikerekről is olvashatnak. Az előző újságban ígért meséről sem feledkeztünk meg Gyurkovits Veronika meséjét a 6-7.
oldalon olvashatják.
Közgyűlések, bálok és egyéb
rendezvények lesznek februárban,
ezeknek az időpontjait a 4. oldalon tekinthetik meg. Február végén
ünnepli működésének első 15 évét
a nyugdíjas klub, erről következő
számunkban részletesen is olvashatnak.
Láthatnak képeket decemberi
rendezvényekről is.
Szalai Pál a hadifogságban eltöltött éveire emlékszik vissza.
A Kunszigeti Hírmondó szerkesztői, szerzői közül örökre eltávozott
Stoller István, rá a nyolcadik oldalon emlékezünk.
Kunsziget sportélete a télen sem
áll le: másodszor rendezik meg a
Sziget - Kupa tekebajnokságot,
melyre idén 17 csapat nevezett.
Rövidesen folytatódik a megyei
tekebajnokság is.

A dunai tündérvár
In Memoriam Stoller István
1% Kunszigetért
1% a Kunszigeti utánpótlás neveléséért
Sporthírek és sportműsor

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA FEBRÁR 23-ÁN JELENIK MEG.

6-7. oldal
8. oldal
8-9. oldal
9. oldal
10 oldal
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Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról)
A fenntartó önkormányzatoknak 2008. augusztus 31-ig gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál
kevesebb évfolyammal működő általános iskolájának tagintézménnyé történő átalakításáról vagy
az általános iskolai feladatok iskolafenntartás nélkül történő megoldásáról.
Abban az esetben, ha a helyi önkormányzat
mindezek alapján nem tud gondoskodni a nyolc
évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola tagintézménnyé történő átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok ellátásáról
az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (továbbiakban: OKÉV) engedélyével tovább
működtetheti az iskolát. A továbbműködési engedély iránti kérelmeket 2007. január 31-ig lehet benyújtani.
Kunsziget Község Önkormányzata fontosnak
tartja, hogy Kunszigeten önálló, nyolc évfolyamos általános iskola működjön. A képviselőtestület döntött arról, hogy a kunszigeti iskola
önálló működtetésének lehetősége érdekében
kérelmet adjon be az OKÉV-hoz.
A kérelem beadása megtörtént.
A képviselőtestület döntését az alábbiak indokolták:
• községünk dinamikusan fejlődő település
• zöldmezős beruházások által megteremtett
helyi munkalehetőség biztosított
• az ipari üzemekben foglalkoztatottak számának folyamatos növekedése – 2007-ben eléri a 600
főt
• a településrendezési terv lehetőséget ad az
építési telkek kialakítására
• a jelenlegi 414 lakóház mellett az elkövetkezendő évtizedben akár több száz építési telek is
kialakításra kerülhet
• a falu infrastruktúra-hálózata 90 %-ban kiépített (ivóvíz-, szennyvíz-, földgáz-,
villamosenergia-, úthálózat)
• a település vonzó
• termálvízkincs kihasználása, Kunsziget Termál Üdülőfalu projekt
• szolgáltatások biztosítottak
• a tárgyi feltételek alátámasztják, elősegítik az
oktatás magas szintű megvalósítását.
A fentiekből következik, hogy a lakosság lét-
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száma nő, mellyel remélhetőleg az általános iskolai tanulók és óvodások létszáma is nő.
Számukra vonzóvá kell tenni az óvodai és iskolai oktatást, kitörési pontjaink a német- és angolnyelvoktatás, előkészítve az ipari üzemek kínálta munkalehetőség kihasználását, a sporthoz,
a testneveléshez kapcsolódó tárgyi létesítmények
(tornacsarnok, sportöltöző, műfüves pálya, tenisz- és tekepálya) kínálatát, a néptánc, a rajz,
képzőművészet és hagyományőrzés értékeit.
Szándékunk a szülők igénye alapján korábban
nyitni és később zárni az óvodát és iskolát.
Szívesen fogadjuk a más községből érkező
gyermekeket is.
Tisztelt Szülők!
A Kunszigeti Általános Iskola tanulóinak létszáma a 2006/2007-es tanévben 106 fő.
Az óvodás gyermekek száma: 46.
Az előttünk álló évek egyik legfontosabb feladata az óvoda és az önálló általános iskola megtartása, melynek elengedhetetlen feltétele a tanulólétszámok stabilizálása illetve növelése.
Településünk mindenkor késznek mutatkozott
az összefogásra, ha a szükség úgy hozta. Átörökített értékeink, mai fejlettségünk, eredményeink
annak is köszönhetők, hogy bölcs és józan előrelátással szinte mindig megtaláljuk a nehézségekből kivezető utat.
A tanuló, gyermeklétszám megtartásához nagyon fontos a szülői bizalom, hogy gyermekét az
alapfokú oktatásra a kunszigeti iskolába járassa.
Ezúton is kérek minden Szülőt a körültekintő,
a gyermek valós érdekeit szem előtt tartó iskolaválasztásra, hogy nyomós ok nélkül ne szakítsák
ki idejekorán gyermeküket megszokott közegéből, a számára biztonságot nyújtó gyermek- és
faluközösségből.
Kérjük Önöket, javaslataikat, észrevételeiket
mondják el az oktatási intézményekkel kapcsolatban.
Az oktató-nevelő munkát a családias légkör,
az egyéni bánásmód jellemzi, korrepetálás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség megteremtése jellemzi , segíti a lassabban haladókat; szakkörök, a
különböző érdeklődési köröket szolgáló délutáni
foglalkozások ápolják a tehetséget, a kiemelkedő
egyéni képességeket.

2007. 1. szám

Aktuális

Kiemelt oktatási forma két idegen nyelv oktatása – német, angol (melyből a német emelt óraszám), informatikaoktatás csoportbontásban (4–8
tanuló) történik. Kiemelt a hagyományőrzés, a
néptánc, képzőművészet.
A napköziotthonos foglalkozás hozzájárul a
tanulók felkészüléséhez.
Az étkezési költség 50 %-át Kunsziget Község
Önkormányzata átvállalja, ezzel is segítve a szülőket. Célunk növekvő tanulói létszám esetén a
magasabb % átvállalása.
A tantestület tagjai dolgoznak azon, melyek
azok a kitörési pontok, melyek még vonzóbbá
teszik az iskolát. Elképzeléseiket, lehetőségeiket
több csatornán keresztül is – Hírmondó, szülői
fórum, honlap – még a tavaszi beíratások előtt
megosztják a legszélesebb szülői, érdeklődői körrel.
A Tündérvár Óvodában természet közeli, játékos oktató-nevelő munka, 6.30 – 16.00 óráig tartó
nyitva tartás (mely igény szerint hosszabbítható),
támogatott étkezés, logopédiai oktatás, fejlesztő
pedagógusok által harmonikus személyiségű,
összerendezett mozgású, kreatív, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése a cél, akik könnyedén
veszik a kihívásokat a megújult oktatásban.
Tisztelt Lakosság!
A fent leírtak alapján nagyon fontos községünkben az 1-8. osztályos iskola, óvoda. Az oktatás megtartását a képviselő-testület kiemelt fel-

Iskolai hírek
A félév értékelése
Véget ért a 2006/2007-es tanév első féléve a
Kunszigeti Általános Iskolában.
107 tanulót értékeltünk, közülük a 38 1-3. osztályos gyermek szöveges értékelést vitt haza, a
többi tanuló érdemjegyeket kapott.
Hét kitűnő tanulónk van ebben a félévben:
Dubi Anna, Novits Zsófia és Szabó Nikolett 4. osztályos, Gondár Viola és Szalai Ildikó 5. osztályos,
Dubi András 6. osztályos és Molnár Zsuzsanna
nyolcadik osztályos tanulók. A félév követelményei egy tanulónak nem sikerült teljesíteni egy
tanulónak.
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adatának tekinti. Ez a mérleg egyik oldala. Kérem, engedjenek meg néhány számadatot, mely
rávilágít az óvoda, iskola működési költségeire.
Községünk 2007. évi költségvetésében az:
• óvoda fenntartása, működtetése 24 millió Ft,
melyhez a központi költségvetés csupán 10 millió
Ft-ot biztosít,
• iskola fenntartása, működtetése: 58 millió Ft,
melyből a központi költségvetés 28 millió Ft-ot
biztosít.
28 millió és 14 millió Ft-ot, összesen 42 millió
Ft-ot a falu egyéb forrásaiból (adók, pályázati támogatások, tartalékösszeg) próbálunk biztosítani.
Az elmúlt évek költségvetési számadatait elemezve kitűnik, hogy az önkormányzatok
össztámogatása folyamatosan csökken, míg a működési kiadások, fenntartások összege ugrásszerűen emelkedik.
Ezért feladatunk átgondolt, takarékos gazdálkodással, munkaerő-, és működési költségek racionalizálásával a költségeket csökkenteni. Hogy a
falu teljes körű szolgáltatásainak biztosítása
(oktatás, egészségügy, utak, közvilágítás) ne a beruházások elmaradásához vezessen, és ne az éveken át takarékos, átgondolt gazdálkodást eredményező tartalékösszeg felhasználását követelje.
Természetesen a képviselőtestület a jövőben is
a lakosság magas szintű szolgáltatását szeretné
biztosítani, fejleszteni a falut, az egészségturizmus, a termálvízkincs kihasználásával.
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE
Az iskola magatartásának átlaga 4,07, szorgalma
4,11. Az iskola tanulmányi átlaga (az érdemjeggyel
értékelt 4-8 osztályban) 4,15.
Versenyeredmények
Matematikából kistérségi versenyen vettek részt
tanulóink Dunaszegen. Hat iskola legjobb diákjai
vettek részt a versenyen, egy-egy évfolyamon egy
iskolából több tanuló is nevezett a versenyre.
A negyedik osztályos Dubi Anna 2. helyezést ért
el, az ötödikes Ramm Krisztián 6., a hatodikból Dubi
András 2., Horváth Franciska 5. lett, a nyolcadikos
Molnár Zsuzsanna pedig első lett.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
BÁBICS NORBERT
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Rendezvények

Februári rendezvények
Szülői értekezlet
Az általános iskola félévi szülői értekezlete február
5-én lesz. Az alsósok számára 16.30-tól, a felsősöknek
18.00-tól.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlése
Közgyűlést tart a kultúrházban február 9-én 18 órától a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A 2006-os
beszámoló a 2007-es év feladatai és programjai mellett
napirenden szerepel az egyesület alapító okiratának
módosítása is.
Tagdíjbefizetés a mozgáskorlátozottak egyesületében
A Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének tagjai számára a tagdíjak befizetése
február 10-én, szombaton lesz a Kultúrházban 9-12 óráig. Az éves tagdíj összege 800 Ft.
Iskolai farsangi bál
A Kunszigeti Általános Iskola hagyományos farsangi bálját február 10-én 15 órától lesz a sportcsarnokban.
Jelmezes felvonulással, tánccal, tombolával várjuk
Önöket. A zenét Fazekas Miklós szolgáltatja.
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Tüdőszűrés
Településünkön február 13-án 11.30-17.00-ig és február 14-én 7.30-12.00-ig tüdőszűrő vizsgálat lesz a Kultúrházban a szűrés napjáig 14 életévüket betöltő kunszigetiek számára. Kérjük Önöket, a szűrésre a TAJkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni!
15 éves a kunszigeti Nyugdíjas Klub
Idén ünnepli működésének első 15 évét a Nyugdíjas
Klub. Ebből az alkalomból február 24-én a Kultúrházban kiállítást rendeznek tárgyi emlékeikből, fényképeikből. A kiállításra mindenkit szeretettel várnak a rendezők.
A Kunsziget Sporthorgász Egyesület közgyűlése
Február 25-én, vasárnap 9 órától rendezi éves beszámoló közgyűlését a Kunsziget Sporthorgász Egyesület
a Kultúrházban.
Szó lesz a 2006-ban végzett munkáról, gazdálkodásról, a 2007-es év terveiről, az ifjúsági horgászatról és a
versenyekről is.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az
9.30-kor kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Fehívás
60 éves a Kunsziget Sportegyesület
Kedves Sportszerető Kunszigetiek, jelenlegi vagy volt
Sportegyesületi tagok, vezetők!
Az idei évben ünnepli a Kunsziget Sportegyesület
megalapításának 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból
több eseményt is tervezünk a 2007-es évben, többek között egy kiállítást a Sportegyesület történetével kapcsolatosan. Ehhez szeretnénk az Önök segítségét kérni: ha
rendelkezésükre áll olyan fénykép (legyen az egy régi
csapatkép, egy esemény fényképe stb.), leírás vagy bármilyen történet, emlék ami a Sportegyesülettel kapcsolatos és azt ideiglenesen a Sportegyesület rendelkezésére tudják bocsátani emelve ezzel a kiállítás színvonalát,
akkor kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot Tóth Róberttel vagy Lendvai Ivánné Polgármester Asszonnyal,
vagy a sportpályán a büfében
Páli Istvánnal, 2007. február
20-ig.
Természetesen az emlékeket
vissza fogjuk adni az esemény
lebonyolítása után.
Segítségüket előre is köszönjük, üdvözlettel:
KUNSZIGET SE
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Az öttevényi
Mariann szolárium
békés, boldog új évet
kíván
minden kedves
vendégének.
Tel.: 20/513-34-01
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Emlékezés
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Szovjet hadifogságban
A doni áttörésben hősi halált halt magyar katonákra emlékeztünk január 12-én este a temetői kopjafánál.
Azoknak a halottaknak emléke előtt hajtottunk
fejet, akikről 47 éven át hallgatni kellett. Azokról az
édesapákról, fiukról, férjekről, bajtársakról emlékeztünk, akik a harctéren kapott parancsot hajtották
végre és életüket áldozták esküjük szerint. Könny
szökött a szemembe, amikor az elesettek nevét olvasták. Eszembe jutott, hogy milyen nehéz lehetett
harcolni a mínusz 30-35 fokos hidegben a sokszoros
orosz túlerővel szemben.
62 évvel ezelőtt én is mint hadifogoly megjártam
sok tízezer bajtársammal együtt a poklok-poklát, a
szovjet hadifogolytáborokat. 1945 március 28-án a
Csorna és Bősárkány közötti harcokban estem fogságba több száz bajtársammal együtt. A győri fogolytáborba, a volt vadászlaktanyába hajtottak bennünket. Mintegy kétezren voltunk a táborban. Május 20-án, erős katonai őrizet mellett Öttevényen és
Óváron keresztül gyalogmenetben kísértek bennünket Pozsonyba. Itt bevagoníroztak bennünket, 45 fő
volt egy vagonban. Olyan zsúfolt volt a hely, hogy
csak az oldalunkon tudtunk feküdni. A vagonban
egy hordó víz volt, a sarokban a WC lyuk. Ilyen körülmények között indult el velünk a halálvonat
(halálvonatnak nevezték, mert útközben nagyon sokan meghaltak) valamelyik szovjet hadifogoly lágerba. Két hétig tartott az út, miután megérkeztünk
Dorogina nevű városba. Úgy szedtek ki bennünket a
vagonokból, mert olyan gyengék voltunk, hogy alig
tudtunk menni. Egy hétig pihentettek bennünket,
hogy kissé felerősödjünk. Kaptunk 50 dkg fekete kenyere, korpa levest és egy kis hajdinakását. Majd a
pihenő után elosztottak bennünket különböző munkatáborokba. Én negyvened magammal a brianszki
erdőben levő föld alatti volt partizán bunkerbe kerültem. Két orosz katona vigyázott ránk. A brianszki
erdő akkora volt, mint egész Dunántúl. Még 1945ben is tele volt katonasírokkal és kiégett harckocsikkal. Természetes a munkánk mi más lehetett volna,
mint a favágás. De nem ám láncfűrésszel, hanem
nagy kézi fűrésszel. A norma 6 erdei méter fa kivágása és méterbe szabása volt. Ha megcsináltuk a
normát, kaptunk 60 dkg kenyeret, korpa- vagy csalánlevest, egy kevés hajdinakását és egy marék apró
halat. A brigádba 3 fő tartozott.
A nyári napok után október elején beköszöntött

az orosz tél. Először csak -10, majd decemberben
már -25-30 fokkal, süvítő széllel, méteres hóval. 1945
karácsonyát és az újévet is itt töltöttük a föld alatti
kiépített aránylag meleg bunkerben. Fa volt, tüzeltünk. Éjjelente farkascsordák ólálkodtak a bunker
tetején. Sokszor azt sem tudtuk, hogy milyen nap
van (naptárunk nem volt) mert egybefolyt a hétköznap a vasárnappal. A karácsonyt, a szentestét mi is
megünnepeltük. Ezen a napon és Sztálin születésnapján, valamint az októberi forradalom napján
nem dolgoztunk. Szenteste karácsonyfa is volt a barakkban, feldíszítettük fenyőtobozzal és pár szentképpel, amit még sikerült megtartani. Elénekeltük a
Mennyből az angyalt, a Csendes éj-t. Ki-ki deszka
ágyán ülve hazagondolt a szeretteikre, a hazai
szenteste-várásra, a szoba melegére, falunk templomára, arra, ahogy mennek az emberek az éjféli misére. Nehéz volt átélni kétezer kilométerre az otthontól az év legszebb ünnepét. Sajnos még két karácsonyt kellett átélnem fogságban távol falumtól, hazámtól, szeretteimtől.
Ezeket a nehéz megpróbáltatásokkal teli napokat
csak erős, Istenben bízott hittel lehetett túlélni. Itt
tapasztaltam meg, hogy mindenki hivő lett, mindenki Istent kérte, hogy segítse haza.
Esténként együtt imádkoztunk, kérve Istent,
hogy segítsen haza bennünket. A jó Isten meghallgatta kérésünket és két és fél éves fogság után 1947.
július végén befutott velünk a foglyokat szállító tehervonat Debrecenbe. Itt megkaptuk a
„végkielégítést” 5 Ft-ot, amin kenyeret és gyümölcsöt vettem. Nem lehet leírni, csak átélni azt a boldog pillanatot, amikor idehaza a szülőházban átölelhettem szüleimet és a rokonságot.
Kedves Olvasó! Ez a visszaemlékezés csak egy
kis töredéke a 2 és fél év alatt átélt szenvedéseknek.
Egy könyvet lehetne írni a 940 nap alatt történtekről.
A betegségekről, az éhezésről, az elpusztult bajtársakról. A fertőző betegségekről, a tífuszról, a vérhasról, a poloskákról, tetvekről, a végelgyengülésben
elhalt bajtársainkról. Sajnos a volt szovjet fogságban
lévő kunszigeti foglyok közül rajtam kívül már csak
Karácsonyi Imre bácsi van az élők sorában. A többiek már mind elmentek közülünk az égi lágerba, ahol
csend és béke honol. Adj, Uram, örök nyugodalmat
nekik!
SZALAI PÁL, VOLT HADIFOGOLY
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„Dicsérjétek s áldjátok az Urat, s adjatok hálát Neki,
S roppant alázattal szolgáljatok Neki!”
ASSISI SZENT FERENC NAPHIMNUSZ

Január 23-án ünnepelte házasságkötésének
50. évfordulóját népes és szerető családjuk körében
Virger Erzsébet és Szalai József.
Jó egészséget, boldogságot és szeretetet kívánunk nekik
ebből az alkalomból.
Köszönjük Winkler Zsolt atyának, Lendvai Ivánné polgármester asszonynak, Karsai Klára művésznőnek és a
Nyugdíjas Klubnak, hogy e jeles eseményt számukra
emlékezetessé tették.
GYERMEKEIK ÉS CSALÁDJUK

Első ízben rendezték meg az Tánciskolások Győri Táncversenye című országos versenyt, ahol iskolánk hetedik osztályos tanulója, Kovács Fruzsina, a győri El Paso Táncstúdió
színeiben párjával a latin-amerikai táncok kategóriában harmadik, standard táncok kategóriában pedig második helyezést ért el.

A dunai tündérvár
Réges-régen a Duna mellett volt egy vár,
amiben tündérek laktak.
Egyszer három fiatal legény kaszált a mezőn. Mikor végeztek, lementek a folyópartra
és leheveredtek a zöld fűbe.
A tündérek egy kicsit arrább játszottak és
énekeltek. A legények meghallották az éneküket és csendben odasompolyogtak egy bokorhoz, onnan nézték őket.
Mikor meglátták a tündéreket, úgy elcsodálkoztak, hogy az egyik csak ezt tudta mondani:
- Szóval mégis igaz a legenda.
- Milyen legenda? - kérdezte a a legkisebbik, János.
- Hát elfelejtetted? Abban a várban tündérek laknak! - mutatta a középső legény.
Ezt már meghallották a lányok és elfutattak. A testvérek így mérgelődtek egymás között:
- Most miért ijesztetted meg őket, Jancsi? mérgelődött a legnagyobbik.
- De, de… - dadogott János.

De nem hallgatta meg, a testvére inkább lenyomott neki egy fülest.
- Na, szépen vagy, Jancsika—mondta csúfosan a
középső.
Ezzel ők elmentek, Jancsi pedig utánuk kullogott.
János nem tudott aludni a tündér miatt, ezért felkelt és kiment a folyópartra. A vár egyik ablakában
egy tündér állt, és énekelt. Jancsit lenyűgözte a fal,
de még inkább a lány szépsége.
János számtalan éjjel leste a tündért, míg egyszer
erőt vett magán és megszólította.
- Mi a neved, szépség? - kérdezte félénken.
- A nevem Napsugár. Mit keresel itt éjnek évadján? - kérdezte dölyfösen a tündér.
- János vagyok a faluból és nagyon megtetszettél
nekem. Mit csináljak, hogy a feleségem legyél? - kérdezte János.
- Nem olyan egyszerű az, te legény!
- Valahol a Duna mentén áll egy almafa, hozd el
nekem arról a legszebb almát! Beleejtettem a Dunába
a kedvenc gyűrűmet, szerezd vissza nekem! Ha ez
megvan, keress meg és halmozz el ajándékokkal! mondta a tündér és gőgösen befordult.
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Irodalom

Szegény János azt sem tudta, merre induljon.
Kétségbeesetten leült a folyópartra gondolkodni.
Már hajnalodott, amikor egy ősz öreganyó megszólította.
- Már régóta figyellek. Mondd, mi bánt?
János mesélt a tündérről és a kívánságról.
- Mondd, anyó, hogyan tudnám teljesíteni az én
Napsugárom feltételeit? – keseredett el János.
- Ó, fiam! Könnyű ezeket teljesíteni, a folyó
anyja vagyok és láttam, hogy te egy rendes fiú
vagy, ezért adok egy térképet és egy csónakot. Ezzel gyerekjáték lesz minden.—vigasztalta az anyó.
Így is lett. János még aznap elindult megkeresni
az almafát és a gyűrűt.
Egy hónappal később tért vissza a szülőfalujához, fáradtan, elgyötörve, de tarisznyájában ott
lapult az alma és a gyűrű.
János másnap összegyűjtötte ajándékait. Erdőről, mezőről szedett virágokból csodálatos csokrot
készített.
Édesanyjával háromszor dagasztott illatos, omlós fehér kenyeret süttetett.
A falu asszonyait megkérte, hogy hímezzenek
egy csodás mennyasszonyi ruhát választottjának.
János estefelé elindult kedveséhez, tarisznyájában az ajándékokkal. Napsugarat kint találta a kapu előtt. Átadta az ajándékait és várta, hogy mit

szól a tündér.
- Az almát és a gyűrűt köszönöm, de az ajándékaid nekem nem felelnek meg! Csak nem gondolod, hogy én ilyen szegény emberhez megyek
feleségül? - kiáltotta pökhendien és sarkon fordult a lány.
János a vízbe akarta ölni magát, de az anyó
megállította őt.
Jancsi elpanaszolta, hogyan csapta be őt a tündér. Az anyó nagyon mérges lett és így szólt:
- Ne búsulj, fiam! Többet érsz száz tündérnél
is, találsz te magadnak dolgos, kedves lányt feleségnek. A tündéreket pedig bízd rám!
Az éjszaka, amikor minden tündér aludt, a
Duna kitért a medréből, ellepte a tündérvárat.
Azóta is víz alatt van a rom, és az emberek kerülik. Szélcsendes időben a folyóparti csöndben
sétálva még ma is meghallhatjuk a víz alatti tündérek távoli énekét.
Az anyónak meg igaza lett, János nemsokára
talált magának egy falubeli lányt, akivel a folyóparton tartották meg az esküvőt, és akivel boldogan élhetett.
János haláláig hálásan gondolt a folyó anyjára,
aki ilyen jó feleséggel áldotta meg.
GYURKOVITS VERONIKA MESÉJE

December 22-én az iskolások karácsonyi műsorán
készültek a képek, ahol a gyerekek verssel, énekkel és színdarabbal várták a karácsonyt.
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Emlékezés

In Memoriam Stoller István
Életének 77. évében elhunyt Stoller István.
A „Paptagi nyugdíjas” - gyakran nevezte magát így - most már nem kutathatja tovább közöttünk Kunsziget múltját, nem vehet részt aktívan
a nyugdíjasok közösségi életében, nem kaphatunk tőle újabb cikkeket sem a Hírmondó számára. Kétségtelenül nagy űrt hagy maga után. És
nem csak a családjában, hanem az egész falu életében.
Energiája, lelkesedése határtalan volt. „Vallom,
hogy minél többet tanul az ember, annál jobban érzi,
mennyire sokat kellene még megtanulnia.” - írta az
egyik pályázatában. Ennek megfelelően is élt,
hetven éven túl is örömmel és lelkesen ismerkedett mindennel—így például az informatikával
is. Otthonosan mozgott a növénytermesztés témakörében - a kunszigeti petrezsiromtermesztésről szóló munkája volt az első, amelyért országos elismerést kapott -, a gyógynövényeket nagyon jól ismerte, de értett a borokhoz
és szőlőhöz is. Részt vett a Faluszépítő Egyesület
munkájában. Kunszigettel, a falu múltjával és
szokásaival kapcsolatban nemhogy nagy és alapos tudással bírt, de ezt a tudását örömmel megosztotta másokkal is. Ha pedig kevésnek bizonyult, amit tudott, utána olvasott, utánajárt
mindennek. Gyakori vendége volt a levéltárnak,
könyvtáraknak, országos konferenciáknak is,
több országos szövetség üdvözölhette tagjai sorában.
Korán özvegy sorsra jutva a nyugdíjasok öszszetartó és lelkes közösségében találta meg a he-

lyét. Aktív tagnál
sokkal több volt, ha
kellett szervezője,
ha kellett, házigazdája, ha kellett vezetője, ha kellett,
szónoka volt a
klubnak. Kezdeményezte a nyugdíjas
klub
egyesületté
alakítását.
Sok dolgot tervezett még megírni, felfedezni,
elolvasni, megszervezni. Ember tervezett… Isten
azonban más utat rendelt.
Nyugodjék békében! Emlékét kegyelettel őrizzük
SZERKESZTŐSÉG

1% - Kunszigetért
Az alábbi egyesületek azzal a kéréssel fordulnak
Önökhöz, hogy segítsék munkájuk a 2006. évi keresetük
személyi jövedelemadójának 1%-ával.
„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány
Adószám: 185352174-1-08
Cím: Kunsziget, József A. u. 2.
Bankszámlaszám: 59000033-10230734-00000000
Kérjük felajánlásukat
a településfejlesztéshez, településrendezéshez, az
épített és természetes környezet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához, a község környezeti, természeti és építészeti értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, kiépítéséhez, a templom, a kápolna állagmegóvásának segítéséhez
az időskorúak gondozásának elősegítéséhez, a képességfejlesztéshez és az ismeretterjesztés feladatainak ellátásához
a község hagyományainak ápolásához, a lakosság
identitásának erősítéséhez
a település közművelődési tevékenységének erősítéséhez
a településen szerveződött egyesületek és azok működésének támogatásához
a tehetséggondozás, a gyermek-, ifjúsági-, szabadidős és sporttevékenységek támogatásához, a sport-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik
Kovács Gizella
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és mély gyászunkban osztoztak. Köszönjük a Nyugdíjas Klub énekkarának a szép éneklését.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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létesítmények fejlesztéséhez, Kunsziget helytörténeti tének ápolásához kéri felajánlásukat.
kiadványainak, a helyi kábeltelevízió-rendszernek és
Kunsziget Község Polgárőrsége
a helyi újságnak támogatásához.
Adószám: 18536508-1-08
A „KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány jözhasznú szerCím: Kunsziget, Ifjúság u. 21.
vezetként együttműködik az egyházzal, a gazdálkodó és
A település biztonsága, közrendje, élet– és vagyontársadalmi szervezetekkel, a vállalkozókkal, a lakosságvédelme érdekében kérjük támogatásukat.
gal, elfogadja azok erkölcsi és anyagi támogatását.
Kunszigeti Teke Egyesület
Adószám: 18971703-1-08
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány
Cím: Kunsziget, Kossuth tér 9.
Adószám: 1856357-1-08
Célunk a teke népszerűsítse, a tekecsapat bajnokságban
Cím: Kunsziget, Fő u. 17.
való
szereplésének biztosítása, fiatal versenyzők toborzása.
Fiatal, tehetséges sportolók támogatásához és az évente megrendezendő Tilai Lajos Emlékverseny támogatásá- Ehhez kérjük támogatásukat.
hoz kérjük felajánlásaikat.
Kérjük támogatásukat és egyben köszönjük azok felajánlásait, akik 2006. évi SZJA-juk 1%-ával bennünket támogatKunszigeti Faluszépítő Egyesület
tak.
Adószám: 18533268-1-08
Cím: Kunsziget, Kossuth tér 9.
KUNSZIGET CIVIL SZERVEZETEI
Az egyesület Kunsziget épített és természeti környezeA KUNSZIGETI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉRT
Egy százalékkal az iskola, az óvoda és a serdülőcsapat sportszerfejlesztéséért
Most Ön is segíthet úgy, hogy mindez Önnek
semmibe sem kerül.
Tisztelt Hölgyem / Uram!
Ismét eltelt egy év. Az előző évekhez hasonlóan
idén is lehetőség van arra, hogy a fizetendő személyi jövedelemadónk 1%-át felajánljuk valamely társadalmi szervezet vagy alapítvány javára. Amenynyiben a lehetőség ellenére Ön nem rendelkezik
ezen összegről, akkor az adójának ez a bizonyos
egy százaléka is az „állami nagy kalapba” kerül!
Miért ne maradna ez a pénz Kunszigeten ha már Ha Ön saját maga készíti el adóbevallását, a kitöltött
„Rendelkező nyilatkozatot” egy lezárt borítékban adóbeegyszer lehetőség van rá?
vallásával együtt juttassa el az adóhatóságnak! (Fontos:
A Sportegyesület úgy döntött, hogy az egyesüa borítékra írja rá nevét, címét és adóazonosító jelét,és ne
let részére felajánlott 2006-os évi SZJA 1%-ából
felejtse el jelölni az SZJA-bevallás „C” mezőjében a borítékba
befolyt összeget teljes egészében a kunszigeti
tett rendelkező nyilatkozat tényét sem)
fiatalok sportra való nevelésének elősegítésére Amennyiben adóbevallását a munkáltatója készíti el, a
fordítja.
kitöltött „Rendelkező nyilatkozatot” egy lezárt borítékban
adja oda munkáltatójának február 15-ig! (Fontos: a boríHogyan? Programunk szerint az Önök által a Kuntékra írja rá nevét, címét és adóazonosító jelét valamint
sziget SE részére felajánlott SZJA 1%-át teljes egélezárás után a borítékot is írja is alá a lezárás helyén – a
szében a kunszigeti iskola, az óvoda és serdülőboríték hátoldalán - a ragasztott felületre átnyúlóan!)
csapat sporteszközeinek, sportszereinek fejlesztésére, megújítására ajánljuk fel. Természetesen en- Ha Ön adóhatósági adómegállapítást választ (ADAM) akkor a Rendelkező nyilatkozatot az adóhatósági
nek részleteiről a projekt megvalósulásáról a kéadómegállapítást kérő űrlappal egyidejűleg (február 15-ig)
sőbbiekben beszámolunk a Hírmondó hasábjain is.
juttassa el az adóhatóságnak(Fontos: a borítékra írja rá
Amennyiben Ön is azt szeretné, ha az adója 1%nevét, címét és adóazonosító jelét valamint lezárás után
a Kunszigeten maradjon és ne a nagy állami kaa borítékot is írja is alá a lezárás helyén – a boríték hátollapba kerüljön és szeretné ha ez az összeg egy
dalán - a ragasztott felületre átnyúlóan!)
igazán hasznos célra – a helyi fiatalok sportolá- A Sportegyesület javára kitöltött „Rendelkező nyilatkosi lehetőségeinek javítására - kerüljön felhaszzat” beszerezhető nyitva tartási idő alatt a Sport Büfénálásra, akkor ajánlja fel adója 1%-át a Kunsziben, a sportpályán is!!
get Sportegyesület javára, és a „Rendelkező Köszönjük megtisztelő figyelmét, tisztelettel:
nyilatkozatot” az alábbiak szerint töltse ki:
KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET ADÓSZÁMUNK: 19881409-1-08
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Sport

A nyereményt a győztesnek a helyszínen kell átvennie;
ha nincs jelen a nyertes szelvény tulajdonosa, új húzás történik.

Nyeremények:
1. díj: 2 fő részére a Hotel Arborétumban (Sárvár) egy hétvége 2
éjszaka vagy hétköznap 3 éjszaka reggelivel.
2. díj: vacsora, vagy italfogyasztás 4 fő részére (kínálatból) a Sportpályán 5.000.- Ft értékben
3. díj: vacsora, vagy italfogyasztás 4 fő részére (kínálatból) a Sportpályán 2.500.- Ft értékben

* - dohánytermék vásárlására nem vonatkozik

Elkezdődött a Sziget-kupa
Tekebajnokság
Tizenhét csapat nevezett a második tekebajnokságra. A mérkőzések
naponta zajlanak a tekézőben, remek hangulatban és nagy küzdelmeket
hozva. A nevezett csapatok:
A Tesület, Heves Jeges, Tökös tekések,
Múúúúú!, BöHöMök, Fakó, T-Boys, Sickesek, Csi-

Sportműsor

2007. 02.11.
17.00 Kunsziget—Győrladamér (m. I. o.
nibabák, Vadmacskák,
teke)
Öreg Golyók, Egyed Team,
Kis Duna, Rózsadombi Huligánok, Lokomotív HDI2,
2007. 02.25
Karám, Hörpi
17.00 Kunsziget—Mosonszentmiklós (m.
I. o. teke)
A mérkőzéssorozat előreláthatólag áprilisig tart.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
A szervezők szeretettel
várják a nézőket.

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL
Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunsziget@telehaz.hu web:http://www.kunsziget.hu — Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2. Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30
Készült a Kunszigeti Teleházban 440 példányban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu
Technikai szerkesztés és képek: Bábics Norbert — Munkatárs: Forgó Béláné, Stoller Ernőné

