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2007. december 18.

Szent Karácsony, a boldogságra nyíló ajtó...
Ismét karácsony. Lehet fájdalmas e mondat, mert lehet,
van mögötte sok-sok rohanás,
a nyugtalanító pénzszűke, az
ajándékra felvett hitel súlyának nyomása, a trendi erőszakossága. Karácsony, azaz ismét gond-gond hátán, tolongás, idegesség, feszült állapot,
semmi más csak felszín, a lélek
kongó üressége, csak egy-két
szokás.
Lehet ugyanakkor örömteli,
boldogságot kifejező is kijelentésünk: megint karácsony, azaz „csendes éj”, meghitt családi együttlét, a lélek ünnepe.
Valaki jön, Ő, aki békét hoz.
Ha választhatunk, nyilván
ezt a másikat választjuk, ami
nagyon hasonlít régi gyermekkori karácsonyokhoz, a meghitthez, a varázslatoshoz, amikor még nem a valami, hanem
a Valaki számított. És mégsem
az sikerül, nem tudunk kievickélni, sodor az ár, a muszáj,
mert más is így csinálja, ide
jutottunk- mondhatjuk.
Karácsony
Hírek, programok
Közmeghallgatás 2007
Óvodai és iskolai hírek

Betlehem a Kossuth téren. A figurák Takács Zoltán fafaragó alkotásai. A
betlehemet Horváth Attila vállalkozó készítette.

De miért is ne változtathatnánk? Hiszen nem nekünk kell
karácsonyt kitalálni, megcsinálni: tényleg jön hozzánk a
Jézuska! És ez az ünnep lényege. Ezért volt régen a kevés is
elég. Ezért volt öröm a családi
együttlét. Ezért a csengettyűszóra kinyílt ajtó mögött ott
volt a boldogság.
2. oldal
3. oldal
5-8. oldal
9-10. oldal

Miért ez a Jézuskázás? Mert
felkészít arra a „karácsonyra”,
az utolsóra, amikor végleg feltárul a titokzatos ajtó, és íme
ott a nagy meglepetés: „amit
szem nem látott, fül nem hallott, emberszív fel nem foghat,
amit Isten azoknak készített,
akik szeretik Őt”!
Folytatás a 2. oldalon)

A KTV Kunsziget műsora
Szovjet hadifogságban VI. rész
Időjárási jellegzetességek
Sporthírek

11. oldal
12-13. oldal
14-15. oldal
18. oldal
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Aktuális

(Folyt. az 1. oldalról) Ismét
egy karácsony! Legyen ez a
mostani az igazi: felkészülten,
lelkünket felkészítve érjen
minket. Isten Fiát fogadjuk
szívünkbe és akkor lesz szeretet, béke, öröm, olyan ízelítő, amely ezzel az idei karácsonnyal hozzásegít az Örökhöz.
Kívánom, minden kedves
Olvasónak, kunszigeti lakosnak, a kedves Testvéreknek,
hogy a családi ünneplés, a
December 24-én 16.00 óra:
December 24-én 24.00 óra:
December 25-én 9.30 óra:
December 26-án 9.30 óra:
December 30-án 9.30 óra:
December 31-én 17.30 óra:
Január 1-én 9.30 óra:

templomi áhítat hozza meg a
nagy felfedezést:
Jézusom! Te közénk jöttél!
Karácsonykor megkezdted
földi életed nagy kalandját. S
bennünk folytatod krisztusi
kalandod!
Szeretettel hívom és várom kedves Családjukat karácsony ünnepi, templomi
eseményeire:
Áldott Karácsonyt!
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Karácsonyra

Karácsony.
Az emberiség egyik legnagyobb
ünnepe, melynek legcsodálatosabb
értéke a békesség, a megbékélés, a
szeretet és embertársaink tisztelete.
Családok állják körül a karácsonyfát, szemükben ott ragyog a szeretet
lángja, a sok-sok aggódás, a készülődés, gyermekkorok karácsonya, az
őszinte, tiszta gyermeki karácsony
érzése.
Mindannyian arra vágyunk, hogy
WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS
legyen körülöttünk békesség, szereBETLEHEMES JÁTÉK
tet, a karácsonyi gyertyaláng adjon
ÉJFÉLI MISE
erőt, hogy egymást segítve boldog
KARÁCSONYI MISE
karácsonya legyen mindannyiSZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRunknak. Kívánom, „érkezzen minTANÚ ÜNNEPE
denki haza a családjához”, érezze a
SZENT CSALÁD ÜNNEPE
karácsony csodálatos, meghitt szereÉVVÉGI HÁLAADÓ SZENTtetét egészségben.
MISE
A 2008-as esztendőre kívánok sok
sikert, boldogságot.
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
ÜNNEPE

Békés, derűs karácsony éjjel
A nagy sötét, mikor száll széjjel
S mikor lesz béke, és derű?
Pár gondolatot szeretnék megosztani az olvasókkal a 2007. év végéhez közeledve.
Az emberiség legszebb ünnepére készülünk. Karácsonyt vár szívünk-lelkünk. Áhítjuk a
szebbet a teljesebbet. Várjuk, hogy megszülessen bennünk a Megváltónk.
Feltesszük a kérdést,- tudunk-e örülni ,szívből ünnepelni, képesek vagyunk – e szeretni.
Eközben pedig zavarba jövünk, mert lehetetlennek látszik számunkra hogy alkalmasak
legyünk , hogy méltók legyünk arra , hogy megtestesüljön bennünk.
Annyi akadály ágaskodik hogy egyre csak azt kérdezzük, hogyan tovább?
Gyengeségeink, korlátaink, hétköznapi gondjaink ránk telepszenek, ezek pedig elterelik a
figyelmünket a lényegről. Emberek ! Istennél semmi sem lehetetlen.
Ha átadjuk magunkat Neki, Ő megvalósítja bennünk mindazt, amit akar és ami most még
lehetetlennek látszik számunkra.
Hiszem, hogy küldetésünk van, és azt az ígéretes feladatot kaptuk mindnyájan , hogy áldássá, ajándékká legyünk a másik ember, a világ számára.
Kérem engedjék meg, hogy Karinthy Frigyes soraival kívánjak áldott szép Ünnepeket és
kegyelmekben gazdag új Évet a Hírmondó olvasóinak!

Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,
E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kívánom én.
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Köszönjük

Hírek
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Krajcárlicit

Rövidesen újra vetélkedők
Van a falunknak egy olyan
polgármestere, aki mindent tartják majd lázban a játékos
megtesz falunk szépítéséért, kedvű kunszigetieket.
jobbításáért, iskolánkért, nyugA Krajcárlicit című vetélkedőt
díjasainkért (mindenkiért).
december 22-én, szombaton 18
Falunkban november 18-án órától rendezzük meg újra a
nyugdíjas nap volt, amely na- Kultúrházban.
gyon szép műsorral kezdődött
Várjuk újabb csapatok jelenta gyönyörű kultúrotthonban.
Az óvodások műsora után az kezését - és természetesen a réiskolások mulattattak bennün- gieket is.
ket, majd a közeli vendéglőben
A vetélkedő januárban és
finom vacsora után nagyon jó
februárban is folytatódik, reméharmonika muzsika mellett
nyeink szerint legalább olyan
mulattuk az időt. A kimlei zerészvétellel, mint egy évvel konekarnak köszönhetően dalra
rábban.
fakadt az ünnepeltek nagy része.
Lesz változás a szabályokban,
de más meglepetések is várják a
Köszönjük a szervezőknek, játékosokat.
szereplőknek, és az összes
közreműködőnek, de külön a
Polgármester asszonynak, mivel ő volt az egésznek a szervezője.

Ezen a télen is
tekebajnokság

NYUGDÍJAS KLUB KUNSZIGET

Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!

A Győri Kommunális SzolÚjra indul a Sziget-kupa Tegáltató Kft. Tájékoztatása alapkebajnokság.
ján az év végi ünnepi munkaJanuár 7-ig várják a csapatok rend miatt a lakossági hulladékgyűjtés az alábbiak szerint
jelentkezését a Tekézőben.
2007. december 28-án csümódosul:
törtökön 16 órától 19 óráig a
A résztvevő csapatok száma
Győri Véradó Állomás és a
2007. 12. 25. kedd helyett,
limitált, 18 csapat jelentkezése
Magyar Vöröskereszt Kunsziután újabb jelentkezőket már 2007. 12. 29. szombat
geti Alapszervezete véradást
2008. 01. 01. kedd helyett,
nem fogadnak el.
szervez a kunszigeti kultúr2008. 01. 05. szombat.
A csapatok legalább 5+1 főházban.
ből kell, hogy álljanak, a neveA fent említett napokon a
zési díj személyenként 1000 Ft.
Kérjük Önöket, hogy minél
keletkezett többlet hulladékot
többen jöjjenek el, ezzel is seis elszállítják a Kommunális
A versenyt harmadszor rengítve beteg embertársaikat.
Kft munkatársai.
dezik meg a tekézőben.

Véradás
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Önkormányzati hírek
„Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
Ha látni akartok nézzetek az égre”

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet Kunsziget község lakosságának, rokonoknak, barátoknak, Polgármester Asszonynak, a Hivatal és az
Óvoda dolgozóinak, Kunsziget Képviselőtestületének, valamint mindazoknak, akik szeretett
férjem, drága édesapánk, apósunk, imádott
nagypapánk
Tóth Lajos
temetésén részt vettek, mély gyászunkban osztoztak, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Köszönjük Jursicsné Áginak a csodálatos koszorúk elkészítését, a Kunszigeti Nyugdíjasklub
énekkarának a gyönyörű énekeket, valamint
Winkler Zsolt atyának a szép búcsúbeszédet.
Külön szeretnénk megköszönni Némethné
Frank Tímeának a betegség alatt nyújtott önzetlen és odaadó segítségét.
GÁSZOLÓ CSALÁD

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik
Tamás Antal
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük Winkler Zsolt plébános úr segítségét, valamint a Nyugdíjas Klub Énekkarának.
GÁSZOLÓ CSALÁD

MINDEN KEDVES

Szeretetteljes
Karácsonyi
Ünnepeket

VENDÉGEMNEK

KELLEMES

és

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

Boldog Új Évet

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG
ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK.

kívánok minden
kedves vendégemnek.

NÉMETH RITA

NOVITS ZSOLT
4

2007. 8. szám

Önkormányzati hírek
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Közmeghallgatás 2007.
2007. november 23-án Kunsziget ni, hogy kiragadok egy évet, hiKözség Képviselőtestületi ülésének szen a megalapozott, átgondolt
teljes anyaga.
munka folyamatosságot, hosszú
előkészítést, a beruházás megvalóTisztelt Állampolgárok!
sítása után pedig fenntartást, üzemeltetést igényel.
Köszöntöm Önöket a képviselőKözségünk fennmaradásának,
testület 2007. évi közmeghallgatá- fejlődésének alapköve az ipari
sán. Önök a 2006-os önkormány- üzemek letelepülése, a helyi munzati választásokon szavazatukkal kalehetőség megteremtése.
megerősítették az önkormányzati
A Federal Mogul Hungarica Bt.
rendszert, a demokráciát, bizalmat Új üzemcsarnokával újabb munkaszavaztak Kunsziget Község Kép- lehetőséget teremtett, az ipari
viselőtestületének és személyem- üzemben dolgozók száma 600 főre
nek. Bizalmukat köszönjük, mun- emelkedett. A SICK Kft csarnoka
kánkat a helyi önkormányzatok gépelhelyezéssel teremtett újabb
működéséről szóló 1990. évi LXV. munkalehetőséget 160 fő részére.
Törvényben leírtak határozzák
Működik a Zöld Mező Mezőmeg.
gazdasági Szövetkezet 80 munkaA törvény kimondja a kötelező- helyet kínálva. A faluban a munen ellátandó feladatok körét és le- kahelyek száma meghaladja az ezhetőséget ad szabadon vállalt fel- ret, így a falu munkaerőpiacán egy
adatok teljesítésére, mely a lakos- munkavállalóra 1,96 munkahely
ság életminőségét, és a szolgáltatá- jut.
sok magas színvonalú teljesítését
Kérem, engedjenek meg egy
eredményezi. A kötelező és önként összehasonlítást!
vállalt feladatellátáshoz az önkor- VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA KUNSZIGETEN
mányzatnak kell megteremteni a
1990 2007
pénzügyi fedezetet, mely a Magyar Köztársaság kormánya által Mezőgazdasági
1
1
elfogadott költségvetés összegéből
Mezőgazdasági és egyéb
0
3
(nor-matív és egyéb támogatások),
6
10
a helyi bevételekből (adók) és pá- Kereskedelmi és kézműipari
lyázatokon elnyert támogatásokIpari
6
16
ból áll.
8
37
Falunk fennmaradásának és fej- Szolgáltatás
lődésének alapja a település- összesen
19
66
fenntartás és üzemeltetés, a fejlesztés melyre az önkormányzati törA lakosság létszáma emelkedik,
vény a helyben képződő bevétele- ehhez hozzájárul a kialakított épíket, mint forrást határoz meg.
Tisztelt Lakosság!
Kérem, engedjék meg, hogy beszámolónkat a településfejlesztés
és üzemeltetés feladatának elemzésével kezdjem.
Nehéz és lehetetlen úgy elemez-

tési telkek száma, a fejlesztési lehetőségek megragadása.
Kunsziget Termálfalu projekt
megvalósítása: 99 építési telek
összközművel való ellátása. A községünkben élő lakosság igénye az
önkormányzati törvényből fakadó
kötelezettség meghatározza a szolgáltatások magas színvonalú ellátását.
- Infrastruktúra hálózat kialakítása, állagának megóvása
- Útfelújítás: Önkormányzatunk
pályázatot adott be az önkormányzati tulajdonban lévő szilárd burkolatú utak felújítására. Pályázatunk sikeres volt, a NYDOP 4,1
millió forinttal támogatta a Zöld
Mező és Vörösmarty utcák felújítását. A felújítás költsége 10,6 millió
forint, a támogatás és felújítás közötti különbözetet önkormányzatunk költségvetéséből biztosítja.
- Szent István király utca helyreállítása a földgázhálózat lefektetése után az ÉGÁZ Zrt.-vel folytatott
garanciális egyezség alapján.
- Csapadékvíz elvezetése, árokrendszer kialakítása: Önkormányzatunk meghívásos pályázatot hirdetett a terv elkészítésére. A megbízást a Hidro-Plant Kft. nyerte el.
Aki 2008. február 28-ig elkészíti a
terveket, ami lehetőséget ad pályázat beadására, melyet 2007. november 10-én írtak ki az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül. A tervek elkészítésének
költsége 4 millió forint.

KUNSZIGET LAKOSSÁGÁNAK ÉLETKORI MEGOSZLÁSA
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- Megvalósult a közvilágítás
korszerűsítése, energiatakarékos
lámpatestek szolgálják a biztonságos közlekedést.
- A falu fejlődését szolgáló rendezési terv módosítását 2 alkalommal 4 település részen folytatta le a
Képviselő- testület szakhatósági
egyeztetésekkel az OTÉK szabályozása alapján
Alapfokú oktatás biztosítása
Önkormányzati törvény a kötelező feladatellátást két módon szabályozza: önállóan ellátott, vagy
feladat átadással történő ellátás.
Tisztelt Lakosság!
Mindannyiunk előtt ismert az a
változás, mely az általános iskolai
oktatást érintette, a Képviselőtestületet a legnehezebb feladat megoldás, és döntés elé állította. Kérem, engedjenek meg néhány adatot az iskola finanszírozásáról
2000-től 2007-ig.
év

Iskola
Normatíva

2000

14776696

Önkormányzati
kiegészítés
7684138

2001

17665590

9325359

2002

23100400

10998345

2003

30577670

15612470

2004

35460720

9192285

2005

40101678

8821124

2006

32783630

20964801

2007

27063000

30000000

A számok mutatják, hogy az
iskolai oktatás finanszírozhatatlanná vált, melyhez hozzájárult a tanulólétszám csökkenése is 2007.
szeptember 1-jén 116->96 a normatíva részleges, majd 2008. január 1től végleges elvonását eredményezte.
A falu lakossága, a nevelőtestület, s szülői fórumok évtizedeken
át az önálló iskola mellett álltak ki,

Önkormányzati hírek

ezért a képviselőtestület azt a lehetőséget választotta, ami biztosítja
az iskola helyben maradását 1-8
osztályban létszámhatárok nélkül.
Hosszas, körültekintő, szakértőket
bevonó, egyeztetés után az alapfokú oktatást feladatellátással oldjuk
meg, melyet a Vocational
Academy Alapítvány biztosít településünkön. Az alapítvány lehetőséget adott az iskola helyben maradására 1-8 osztályban, a tanulók
helyben történő oktatására, korábban hivatásukat gyakorló pedagógusok továbbfoglalkoztatására a
Munka Törvénykönyve alapján. A
pedagógusok nem kívánták alapítványi iskolába munkájukat folytatni, önkormányzatunk a törvényi
előírásoknak eleget téve 10 pedagógus részére 17 millió forint végkielégítést kifizetett. Sajnos iskolánkból tanulók távoztak. A mai
napon az iskola tanulóinak létszáma 83 fő, ebből 10 fő bejáró a
Vocational Academy buszjáratával. Az intézmény iskolaotthonos
két tannyelvű iskola (angolmagyar), a tanítók, tanárok próba
tanítással kerültek az intézménybe. Tanítók, tanárok száma 11 fő.
Köszönjük a szülők bizalmát.
Önkormányzatunk megteremtette a kulturált étkezés feltételeit
közel 700.000.- Ft-ot költött az iskolára, hogy a tanévkezdés zavartalan legyen.
2007 tavaszán hozzákezdtünk
az iskola pincéjéből a táncterem
kialakításához 3,6 M Ft-ért, ahol az
elmúlt évekkel azonosan a Harmónia Művészeti KHT végzi a néptánc oktatást.
Hitoktatást a korábbi hitoktatók
végzik.
Az önkormányzat felvállalta a
korábbi éveknek megfelelően a
térítési díjak 50%-t ami havonta
200-250 eFt. Megvásároltuk tartós
tankönyvként a az angol könyveket, mely együttes ára közel
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300.000 Ft, támogatva a helyi általános iskolába járó gyermekeket és
családjukat.
Tündérvár Óvoda
2007. október 15-i statisztika
alapján a gyermeklétszám 47 fő.
Óvónők száma 4, dajkák száma 2,
konyhai alkalmazott 1 fő. Élményközpontú, sokoldalú személyiség
fejlesztő munka folyik,melyet köszönünk. Nyári időszakban felújításra kerültek a csoportszobák, elkészült a kerítés egy része, melyet
2008 márciusában folytatunk.
Egészségügyi alapellátás
Házi orvosunk, asszisztensnők
gondos lelkiismeretes munkája
biztosíték a beteg ellátásra. Orvosi
rendelő esztétikussá és használható vált az új szekrénysorral, asztalokkal melyek értéke 747.000 Ft
volt.
Védőnői körzet ellátása
Kuna Hajnalka helyettes védőnő személyében történik.
Szociális ellátások
Gyermek Jóléti Szolgálat
Önkormányzatunk Csatlakozott
a Győri Többcélú Kistérségi Társuláshoz, közös feladat ellátással
oldjuk meg. Kedden délelőtt Csala
Ervinné várja a problémával küszködőket, az orvosi rendelő Tanácsadó helyiségében. A jelző szolgálat
9 taggal továbbra is működik. Köszönjük Stankovicsné Szabó Zsuzsanna munkáját, aki a gyermekjóléti szolgálat vezetője volt éveken
át.
Házi Szociális Segítségnyújtás
Ellátottak száma 22-26 fő
Bíró Andrásné szociális ápoló
Kranyecz Imréné, Takács Gabriella a HEFOP program keretében
dolgozik és szerzi meg a munkához szükséges képesítést.
Támogatások:
Rendkívüli átmeneti segély: 7
fő 345.000.-Ft
Beiskolázási támogatás: 127
fő 386.500.- Ft

2007. 8. szám

Temetési támogatás: 10
fő 100.000.-Ft
Óvodás gyermekek térítési díjának támogatása:
Rendszeres gy. véd. kedvezmény:
3+4 gyermek november végén
kifizetendő 7*5.000.-Ft 35.000.-Ft. 2
gyermeknek folyamatban.
Ápolási díj: 1 fő 2007. 09.30 - ig
276.201.- Ft
Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj: 2007 évi pályázat
alapján 8 hallgató 3.000.- Ft.
2008 évi pályázati felhívásra 11
„A” típusú és 1 „B” típusú pályázat érkezett, támogatásukról a
Képviselőtestület 2007. november
29-én dönt.
Fiatalok, családjaik támogatásának összesítése:
Oktatási intézményi étkezési
térítési díjak 50 %
Beiskolázási támogatás
Ösztöndíj támogatás
Tankönyv vásárlás
1 osztályosoknak ingyen tankönyv biztosítása
Polgármesteri hivatal
Két kolléganőnk, Kuller Imréné
igazgatási előadó és Stoller
Zoltánné adóügyi előadó nyugdíjba vonult, munkájukat köszönjük.
Kérem, engedjék meg, két új
kolléganőnket bemutassam:
Kunné Nagy Zsuzsanna igazgatási
előadó és Reizingerné Klemm Erika Mária adóügyi előadót.
Kérem, forduljanak hozzájuk
bizalommal, magas szakmai tudásukat és gyakorlatukat az Önök
érdekében használják. A polgármesteri hivatal évek óta húzódó
felújítása hamarosan megkezdődik.
Falugondnoki hálózat
Közterületeink, temető gondozottsága az ő munkájukat dicséri.
Ezen a tevékenységen belül közhasznú munkásokat is alkalmazunk, akik segítették az esztétikus

Önkormányzati hírek

falukép kialakulását.
Sport- és szabadidő hasznos
eltöltését biztosító létesítményeinket karban tartottuk, állagukat
megóvtuk. Műfüves pálya és játszótér 2006 végén készült el, 2007
év volt az első év, amikor használhattuk őket. Sportcsarnokot üzemeltettük, köszönjük mindazok
munkáját, akik embertársaik
egészsége érdekében önzetlenül
dolgoznak.
Kultúra és közművelődés
A Teleház információs központként működik, a fiatal kedvelt időöltésének színhelye, nyitvatartása
napi 7 óra, a feladatot Bábics Norbert vállalkozóként, Tilai Zoltán
megbízási szerződéssel látja el. Falukönyvtár felújítása befejeződött
több alakalommal író –olvasó találkozónak adott színhelyet.
Civil Szervezetek munkája,
mely nagy mértékben segítette
falunk fejlődését, fennmaradását,
ezért kérem, fogadják köszönetemet.
Munkájukat az alábbiakban elemezném:
Kunsziget Sportegyesület
(közhasznú)
Futball, tenisz szakosztályai
biztosították a sportolás lehetőségét. Felújításra került a teniszpálya, a futball pályán lábtengó pálya, játszótér került kialakításra.
A sportöltözőben és „színtéren”
tartott rendezvények biztosították
a lakosság és a térség szórakozását.
Kunsziget Teke Egyesület: NB
III. csapata méltón képviseli községünket.
Kunsziget Község Polgárőrsége
Járőrszolgálata biztonságot teremt
Ünnepélyeken, sportrendezvényeken rendezői feladatot látnak
el.
Egy iskola-egy polgárőr nap
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megszervezése kiválóan sikerült
Kunsziget Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete (közhasznú)
Tűz- és katasztrófavédelmi feladatainak ellátásával biztosítja a
falu védelmét. Részt vesz a különböző versenyeken, bemutatót szervezett az Egy iskola-egy polgárőr
nap keretében
Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület.: Programjaival segíti a
falu kulturális értékeinek
„hagyományainak” őrzését.
Sziget Gyöngye Nyugdíjas
Klub
Idős emberek felé megkülönböztetett figyelemmel fordulnak
fiatalabb tagjai. Előadások, fórumok, kirándulások, falu virágosítása, kultúra, közművelődés, ünnepélyek méltóvá tétele jellemezte
tevékenységüket.
Faluszépítő Egyesület
Munkáját a közterületek szépítésében láthatjuk elsősorban.
1705. sz. Szent Lőrinc Cserkészcsapat
Fiatalok közösséggé formálását
segítette.
Kunsziget Horgász Egyesület
Természet óvása, gyermekifjúsági, felnőtt horgászverseny
szervezésében tevékenykedett.
Szabadidő és Sport Lövész
Egylet:
Működési engedélyét visszakapta miután megtörtént a
Lődomb és az épület hatósági
előirásainak megfelelő kialakítása.
Köszönöm a falu vállalkozóinak
a segítséget, melyet 2007 évben
nyújtottak.
Pályázataink, eredményeink
2007 évben.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által adományozott „Idősbarát Önkormányzat Díj” 1 M. Ft.
NYDOP önkormányzati szilárd
burkolatú utak felújítása Zöld Me-
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ző és Vörösmarty utcák felújítása
4,1 M Ft
Gyermekeink biztonságáért
2007 játszótér kerítésére beadott
pályázatainak nem támogatták
„Miénk itt a tér, együtt lenni
jó!” Óvoda-iskola udvarának fejlesztése- nem támogatott pályázat
Közoktatási Közalapítvány ->
Tündérvár Óvoda által beadott
pályázat
Eszközfejlesztés, művészeti nevelés, hagyományőrzés 300 000 Ft
Képzőművészeti oktatás- vizuális nevelés az iskolában 100.000.Ft
Természettudomány napjainkban 80.000.„Egy iskola- egy polgárőr”mozgalom 100.000.Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása. Szertár felújítás- működési kiadások.
Gépjármű felújítás 310.000.„Szolgálat készen házi szociális
gondozás hétvégéken” (Szociális
és Munkaügyi Minisztérium)
Falumegújítási Díj 2007 pályázat – Társadalmi innováció a jövőért Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (bírálat alatt)
„E-Magyarország” informatikai
fejlesztések (bírálat alatt)
Létszámcsökkentés támogatása
(bírálat alatt)
Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése
LEADER +
Jelentős munkával járt a lejárt
határidejű és megvalósított beruházások fejlesztések elszámolása.
2007 évi munka a költségvetés
tükrében
Pénzügyi beszámolóm a 2007
évi költségvetés és a 2007 év ¾
éves költségvetési beszámoló alapján készült, mely tartalmazza Önkormányzatunk
Költségvetési előirányzatainak

Önkormányzati hírek

időszakos alakulását
Tartalék felhasználását
Hiány, többlet alakulását
Az Önkormányzat költségvetésének teljesülését.
Kunsziget község Önkormányzatának 2007 évi költségvetési főösszege 201 MFt ( bevételi és kiadási oldalon)
Bevételek jogcím szerinti alakulása
Legnagyobb arányt az önkormányzat sajátos működési bevételei alkotják, ami összegszerűen
89,1 e Ft-t jelent.
Átengedett központi adók:
(zárójelben a teljesítés és annak %a)
SZJA helyben maradó része 9.364 eFt (7.360 eFt 79%)
SZJA normatív módon elosztott 11.445 eFt 8.839 eF 77
Gépjárműadó 5.400 eFt (4.779
eFt 89%)
Bevételek között jelentős arányt
képez az iparűzési adó a vállalkozók és magánszemélyek kommunális adója: Iparűzési adó 63.639
eFt (66.020 eFt 104%)
Vállalkozók komm. Adója 1.900 eFt (1.336 eFt 70%)
Magánszemélyek komm. Adója 1.300 eFt (1.197 eFt 92%)
Normatív állami támogatások
összege 38.000 eFt
Összes Bevétel (egyéb
is): 138.940 eFt
Kiadások összesen: 130.100 eFt
Kiadási jogcímek:
Általános iskola 58.473.e
Ft 100%
Tündérvár óvoda 17.033
eFt 77%
Önkormányzati ig. tevékenység 31.819. eFt 59%
2007. IV. negyedévben Önkormányzatunknál jelentős bevétel
nem várható, működésünket, feladatellátásunkat az évek óta takarékos átgondolt gazdálkodás eredményeként keletkezett megtakarí-
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tásokból kell biztosítanunk.
2007 évben a Képviselőtestület
16 ülést tartott ebből 5 rendkívüli, a 17. a közmeghallgatás. A
testület 13 rendeletet alkotott,
135 határozatot hozott
Kérem, engedjék meg, hogy jövő évi terveinkről szóljak.
Képviselőtestület 2007. november 29-én tárgyalja a 2008 évi költségvetési koncepciót, melynek fő
elemei:
Falunk folyamatos fejlődésének
biztosítása:
Kunsziget Termálfalu megvalósítása
Új Óvoda építés
Útburkolat felújítás (Széchenyi
utca)
Építési telkek kialakítása
Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése
Mosoni-Dunához kapcsolódó
fejlesztések
Szélerőmű-park létrehozása
Épített örökség védelme:
Képviselőtestület fontosnak
tartja a templom és plébánia épület felújítását, mint községünk épített örökségének kiemelkedő létesítményeit. Levélben kereste meg a
kunszigeti Egyházközséget, hogy
tájékoztassa az aktuális pályázati
lehetőségekről (85% támogatás)
NYDOP-2007/2.2.1/2F és felajánlotta segítségét.
Intézményhálózat (óvoda, iskola, egészségügyi alapellátás,
könyvtár, közművelődés, házi segítségnyújtás,) működtetése. Szolgáltatások színvonalának megtartása emelése.
Megtisztelő figyelmüket köszönöm.
Kérjük, köszönjük segítő támogatásukat.
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE - LENDVAI IVÁNNÉ,
POLGÁRMESTER

2007. 8. szám

Hírek

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

tokat a nyolcadikosok végezték. A
versenyek közül a karaoke tetszett
a legjobban. A karaoke után kezdődött az igazi buli, ahol mindenki
táncolhatott. Attila bácsi szolgáltatta a zenét, persze amit kértünk, le
is játszotta. Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a tanároknak és a diákoknak, aki részt
vettek a szervezésben.
Jó buli volt.
GONDÁR VIOLA, 6.OSZT.

Iskolai hírek

Advent fényei kigyúltak
December elsején megtartottuk a
már hagyományos adventi vásárunkat, de most első ízben a falu
főterén raktuk ki portékáinkat. Kicsik és nagyok segédkeztek abban,
hogy minél több és szebb díszek
kerüljenek az asztalokra. Lajtai Éva
tanárnő irányította a munkálatokat.
A sok érdeklődő gyorsan megvásárolt mindent, amit készítettünk.
A vásár meghitt hangulatához
nagyban hozzájárult a Szigetgyöngye Nyugdíjasklub Karsai Klára
irányításával és az iskolai énekkar
Páli Hajnalka tanárnő vezetésével.
Mikor az ünnepi díszkivilágítás
kigyulladt, Winkler Zsolt atya
megáldotta a falu betlehemét, ami
nagyon szépre sikerült.

Úgy gondolom, aki ezen a
szombati estén velünk tartott, ezzel az ünnepséggel lélekben felkészülhetett az elkövetkező ünnepre.
Köszönjük mindenkinek, hogy vásárlásával támogatott minket. Ígérjük, jövőre is készülünk adventi
vásárral.
SZALAI ILDIKÓ, 6.OSZT.

Lezajlott az I. VOKI kupa a
sportcsarnokban a Vocational
Academy tagiskolái között. Két kategóriában (5-6 és 7-8 osztályosok
között). A 7-8 osztályosaink hetesrúgásokkal lettek másodikak. A
A Mikulásbuli
kisebbek harmadikak lettek. GratuDecember 5-én az iskola tantes- lálunk Nekik!
tülete és a 8. osztályosok megszervezték a Mikulásbulit. A belépő
ropogtatni való és üdítő volt, amit
később a büfében lehetett elfogyasztani.
Háromkor sorversennyel kezdődött a sportcsarnokban. A feladatok készségfejlesztők voltak. A
csapatok összeállítását és a felada-

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet Kívánunk
minden kedves tanulónknak és családjaiknak!

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves családot a kunszigeti Kultúrházba 2007. december 21-én (pénteken) 17 órakor kezdődő iskolai karácsonyi ünnepélyre.
AZ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE ÉS DOLGOZÓI

9

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Óvodai hírek

2007. 8. szám

Óvodai hírek
Óvodánk Szülői Munkaközössége
November 10-én Óvodás Bált szervezett a Kis Duna vendéglőben. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagilag vagy munkájukkal hozzájárultak a bál sikeréhez.
A bál bevételéből játékok kerülnek
az óvodai karácsonyfa alá. Külön köszönetet szeretnénk mondani Csányi
Patriknak és Rebenek Árpádnak, aki a
jó hangulatról gondoskodtak.
Intézményünk 4. alkalommal rendezte meg az óvodás olimpiát Kunszigeten. 2007. november 30-án AlsóA nagycsoportos kislányok hallgatják a Mikulás dicséretét.
szigetközi Önkormányzatok Közoktatási társulásának óvodásait hívtuk verkarácsonyfa alá kerül: sok-sok baba,
senyre a kunszigeti Sportcsarnokba. Az ovis olimpiára hét
megannyi játék.
településről, közel nyolcvan óvodás érkezett. A rendezvényt
a Kunsziget Sportegyesület pályázati támogatásából tudtuk
December 21-én 16:15-től a kiscsomegvalósítani, melyet ezúton is köszönünk.
portban, 16:30-tól pedig a nagycsoportban tartjuk a Tündérvár Óvodában haAz idei évben is ellátogatott hozzánk a jóságos Mikulás. A
gyományos karácsonyi ünnepélyünket.
gyermekek izgatottan várták, hisz a puttonyában mindenki
számára lapult ajándék. Sok gyermek ígéretet tett arra, hogy
Békés, szeretetteljes karácsonyi ünezután jobban viselkedik, de sokakat megdicsért a Mikulás.
nepeket és eredményekben gazdag új
Az óvodások a budapesti Mikulás Alapítvány támogatásáesztendőt kívánunk.
val külön kis ajándékot is kaptak ajándékba. Köszönjük ifj.
Tóth András segítségét. Az ajándékok nagy része az óvodai
FARKAS FERENCNÉ, ÓVODAVEZETŐ

Közel nyolcvan óvodás vett részt Kunszigeten az óvodás olimpián
november 30-án. A gyerekek futásban, távolugrásban és
kislabdahajításban mérték össze tudásukat egyéniben. Képünkön a
csapatverseny egyik izgalmas pillanata látható. Fotó: Tilai Zoltán
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A KTV Kunsziget műsora
A KTV Kunsziget szeptembertől napi közel tíz órás
műsoridővel működik. Az új események mellett számos
régi felvételt is láthatnak a nézők - ezek digitalizálása folyamatos. Már néhány élő adást is láthattak az elmúlt hetekben. A 2-3 hetente változó műsort a hirdetőtáblákon
és a www.kunsziget.hu oldalon is megtalálják.
Várjuk a hirdetni szándékozók jelentkezését a
teleházban.

Hétfő
10:00
10:50
12:11
13:48
14:02
14:44
17:00
18:06
18:32
19:50
20:21
21:57

KA 17 - Ballagás az iskolában 1992
Mozdulj az egészségedért!
Idősek napja 2007
Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett
Magyarságest
Műsorzárás, 15 órától Képújság
Egy iskola-egy polgárőr
A II. Sziget-Kupa Tekebajn. eredményhirdetése
KA 20 - AGS Avató 1995
Jótékonysági hangverseny a templomban
KA 14 - Nyugdíjas Ki mit tud 1999
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Kedd
10:00
11:06
11:32
12:50
13:21
14:57
17:00
18:38
19:25
20:17
21:43

Egy iskola-egy polgárőr
A II. Sziget-Kupa Tekebajn. eredményhirdetése
KA 20 - AGS Avató 1995
Jótékonysági hangverseny a templomban
KA 14 - Nyugdíjas Ki mit tud 1999
Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 18 - Iskolai farsang 1993
Magyarságest
Közmeghallgatás 2007
A Kunsziget Nyugdíjas Klub Krónikája
Műsorzárás, 22 órától Képújság

14:57
17:00
18:40
19:14
20:52
21:26
21:57

Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 12 - Hécz Tünde a Nyugdíjas Klubban 1993
Tűzoltóverseny 2007
Idősek napja 2007
Október 23-i megemlékezés 2007
Jelenetek a 2007-es Tilai Lajos Emléktornáról
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Péntek
10:00 KA 12 - Hécz Tünde a Nyugdíjas Klubban 1993
11:40 Tűzoltóverseny 2007
12:14 Idősek napja 2007
13:52 Október 23-i megemlékezés 2007
14:26 Jelenetek a 2007-es Tilai Lajos Emléktornáról
14:57 Műsorzárás, 15 órától Képújság
17:00 KA 13 - Idősek Napja 1995
18:19 Majális 2007
19:31 Hősök napja 2007
20:11 60 éves a Kunsziget SE
20:50 KA 19 - Zászlószentelés és aug. 20. 1994
21:55 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Szombat
10:00 KA 13 - Idősek Napja 1995
11:19 Majális 2007
12:31 Hősök napja 2007
13:11 60 éves a Kunsziget SE
13:50 KA 19 - Zászlószentelés és aug. 20. 1994
14:55 Műsorzárás, 15 órától Képújság
17:00 KA 16 - Tv8 1992
17:51 KA 15 - Grádics Frigyes előadása 1999
18:55 Otelló - a kajárpéci Vizirevü Társulat előadása
19:44 I. Sziget-rally
20:32 Szüreti nap 2007
21:35 Műsorzárás, 22 órától Képújság

Szerda
10:00 KA 18 - Iskolai farsang 1993
11:38 Magyarságest
12:25 Közmeghallgatás 2007
13:17 A Kunsziget Nyugdíjas Klub Krónikája
14:43 Műsorzárás, 15 órától Képújság
17:00 Nyugdíjas anekdota- és mesemondó verseny
18:35 Kunsziget-Győrsövényház (megyei II. o. mérk)
20:03 KA 21 - Iskolai farsang 2003
21:33 KA 11 - A csecsemőgondozó szakkör filmje 1993
21:57 Műsorzárás, 22 órától Képújság

Vasárnap
10:00 KA 16 - Tv8 1992
10:51 KA 15 - Grádics Frigyes előadása 1999
11:55 Otelló - a kajárpéci Vizirevü Társulat előadása
12:44 I. Sziget-rally
13:32 Szüreti nap 2007
14:35 Műsorzárás, 15 órától Képújság
17:00 KA 17 - Ballagás az iskolában 1992
17:50 Mozdulj az egészségedért!
19:11 Idősek napja 2007
20:48 Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett
21:02 Magyarságest
21:44 Műsorzárás, 22 órától Képújság

Csütörtök
10:00 Nyugdíjas anekdota- és mesemondó verseny
11:35 Kunsziget-Győrsövényház (megyei II. o. mérk)
13:03 KA 21 - Iskolai farsang 2003
14:33 KA 11 - A csecsemőgondozó szakkör filmje 1993

Műsorváltozás lehetséges. A kultúrházban zajló különböző
programokról élő közvetítések megszakíthatják a műsorokat.
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Szovjet hadifogságban VI.
Július 3-án reggelire egy bögre tejeskávét kaptunk egy ropogós zsemlyével, majd a reggeli
után minden volt hadifogoly 5
Ft költőpénzt kapott útravalóul.
Ez volt életem első forintja.
Évekig megőriztem. Sorakozó
után egy katonaorvos szólt hozzánk, hogy nagyon vigyázzunk
az étkezéssel, ne együnk jóllakásig, ne terheljük meg gyomrunkat nehéz, zsíros ételekkel.
Csak fokozatosan szokjunk
hozzá az itthoni ételekhez. Ezután katonás rendben elindultunk a debreceni pályaudvara.
Elöl a katonazenekar indulókat
játszva kísért ki bennünket az
állomásra. Itt már virágokkal és
zászló feldíszítve várt a különvonat. Egészen Debrecenig tehervagonokban utaztunk, most
pedig személykocsikba szálltunk. Micsoda különbség a kettő között. A lehúzott ablakokból integettünk a búcsúztató
emberek felé, kezünkben is
nemzeti zászlókkal, amit még a
laktanyában kaptunk induláskor. Majd lassan elindult velünk a vonat Budapest felé. Gőzösünk
600 volt hadifogoly,
szabadságát, boldogságát húzta bele-bele
fütyülve a nyári levegőbe jelezve, hogy
magyar
foglyokat
visz haza szeretteik
közé. A nap sugarait
merőlegesen ontotta
a földre. Az enyhe
szellő az érett kalászokat ringatta a még
aratatlan búzafölde-

ken. Itt-ott még látni lehetett a
szörnyű háború nyomait, ideiglenes állomás épületeket, de az
integető emberek mosolya a béke nyugalmát, a békét
árasztották. Örömünkben, boldogságunkban rázendítettünk
egy-egy katonanótára. Számoltuk az órákat, szerettük volna az
óra mutatóját előbbre tolni, szerettünk volna madarak módjára
repülni-repülni mielőbb hazaérni szeretteinkhez. Pár óra után
megláttuk a Tiszát. Vonatunk
lassítva haladt át a hídon, és befutott a Szolnoki pályaudvarra.
Nagy tömeg fogadott Bennünket ott is. Körülbelül egy órát
várakoztunk az indulásig. A Vöröskereszt élelmiszercsomagot
osztott szét a foglyok között.
Kaptunk kekszet, csokoládét,
cigarettát és gyümölcsöt. Indulásig elbeszélgettünk az emberekkel, és lassan elindult velünk a
vonat Budapest felé. Budapestig
már nem álltunk meg, de minden állomáson ahol áthaladtunk, integető emberek százai
fogadták a vonatunkat. Termé-

Illusztráció: www.hadifogoly.hu
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szetes Budapesten már magas
rangú küldöttség várta a foglyokat szállító szerelvényt,
amely lassan méltóságteljesen
pördült be velünk a Nyugati
pályaudvar zászlókkal és virágokkal feldíszített csarnokába.
A hatalmas csarnok zsúfoltig
megtelt emberekkel. Sokan már
itt találkoztak szeretteikkel, ismerőseikkel. Hatalmas transzparensek, éljenző emberek,
taps, öröm és sajnos sírás. Itt
minden előfordul. Egy intésre
csend lett, a fogadásunkra megjelent katona-zenekar a Szózatot játszotta, melyet a tömeg és
mi is énekeltünk. „Hazádnak
rendületlenül légy híve ó magyar, Bölcsőd az, s majdan sírod is mely ápol s eltakar.”. Itt
elcsuklott a hangom. Sok tízezer, sőt százezer bajtársunknak itt volt a bölcsője, de sajnos
a hantok, mely testüket takarják, idegen föld hantjai, testük
idegen földben nyugosznak.
A fogadási ünnepség után,
akik Győr felé utaztunk, átvittek Bennünket busszal a Keleti
pályaudvarra, és
felszálltunk a személyvonatra. Emlékszem, az utasok
körülvettek Bennünket, nem győztünk válaszolni a
sok-sok kérdésükre. Ki gyümölcscsel, ki talán a kisfiának szánt édességgel, cigarettával kedveskedett
Rövid várakozás
után elindult ve-
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lünk a vonat már hazafelé. Képzelje el az olvasó, mi játszódott
bennem, a lelkemben, hogy
majd 3 év szörnyű testi és lelki
szenvedés után azt mondhattam, hogy megyek már haza falunkba Kunszigetre, szeretteimhez, a rokonokhoz, barátaimhoz. Ahogy elhagytuk Pestet, az
ablaknál ülve, a táj már kezdett
ismerős lenni. Elmélyedtem
gondolataimban. Még 2-3 óra és
Öttevényen lesz a vonatom, az
ismerős állomáson. KomáromGyőr után gyorsabban vert a
szívem. Találkozás a szüleimmel. Vajon megismernek-e ebben a ruhában, kopaszon, lesoványodva. A vonat egyre lassított, a kalauz elkiáltott hogy,
Öttevény vasútállomás. Fogam
a még Debrecenben kapott katonai keményzsákot, elköszöntem az utasoktól, és siettem ki a
vonat peronjára, és mikor a vonat megállt leszálltam. Hirtelen
azt sem tudtam, hogy merre
menjek, merre induljak, hisz
nem várt senki, nem tudták
hogy jövök.
A leszálló utasok közül
Farnadi Jánossal találkoztam,
aki nehezen de megismert, mert
háború előtt Kunszigeten lakott,
itt olt borbély. Háború után költözött Öttevényre, ahol kocsmát
nyitott. Elhívott hozzájuk, és
valakitől izent haza Kunszigetre
szüleimhez, hogy megjöttem
fogságból és náluk vagyok. Beszélgetés közben hamarosan
megérkeztek apámék. Több
mint 3 éve nem láttuk egymást,
mert apámat 1944 nyarán a nyilasok elvitték munkaszolgálatra, 51 évesen pedig a falu bírója
volt. Ezt a találkozást míg élek
nem tudom elfelejteni. Nem lát-
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tam soha édesapámat sírni, most
együtt sírtunk örömünkben. A
lovaink alig negyedóra alatt hazaröpítettek Bennünket. Mikor
beérkeztünk a kapun, édesanyám nyakába ugrottam, és
örömkönnyek közepette csókoltuk egymást. Az udvar tele volt
rokonokkal, szomszédokkal, ismerősökkel, a már hazatért foglyokkal a felső utcaiakkal. Szinte
hihetetlen, hogy majd 3 év után
újra itthon vagyok Kunszigeten
családi házban.
Kedves Hírmondó olvasók!
Remélem szívesen, érdeklődve
olvasták visszaemlékezésemet a
szovjet fogságban töltött majd 3
év szenvedéseiről. Természetes
ezek az írások csak töredékei
voltak annak, amit átéltem, amit
a hadifoglyok átéltek. Ez vastag
könyvet lehetne írni a foglyok
szenvedéseiről, a nélkülözésről,
a betegségekről, a fagyhalálokról. Én bíztam abban hogy túl-
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élem, mert erősen akartam, és
nem hagytam el magamat. Mindig bíztam a jó Isten és a Szűzanya segítségében. Éjjelente, mikor nem jött álom a szememre
mindig imádkoztam. Úgy érzem, imádságom meghallgatásra talált, és annyi szenvedés
után hazajöhettem A kunszigeti
hívek könyörgését is meghallgatta a Szűzanya, mert annyiszor elénekelték a templomban a
hadifogoly-éneket. Kegyelmes jó
Anyánk, tekints a foglyokra, ó
nagyirgalmú Szűzanya, vezesd
Őket haza.
A kunszigeti hadifoglyokat
hazavezette a Szűzanya, de sajnos már csak ketten élünk közülük. Karácsonyi Imre és a visszaemlékezés írója. A többiek a
Kunszigeti Temetőben nyugszanak. Adj Uram örök nyugodalmat nekik.
SZALAI PÁL

Emlékezés a temetőben
1943. január 12-én a 2. magyar
hadsereg által védett 200 km
hosszú Don-menti terepszakaszon is támadásba lendültek a
jelentős páncélos erőkkel támogatott szovjet hadosztályok. A
túlerejű offenzíva már az első
napokban több helyen áttörte a
hiányosan fölszerelt magyar csapatok védővonalát. Az eredetileg több, mint kétszázezres magyar hadsereg, amely már az
előző hónapok hídfőcsatáiban is
jelentős veszteségeket szenvedett (25-30 ezer fő), hatékony
légierő és légvédelem, kellő számú páncélos-egység és páncélos-elhárító fegyver hiányában de egyéb hadieszközökben és
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ellátmányban is problémákkal
küszködve - fokozatosan tért
vesztett, darabokra szakadt,
megsemmisült. A kemény hidegben megfelelő téli ruházat
nélkül harcoló, majd visszavonuló/menekülő katonákat az
ellenséges golyókon kívül a fagy
is tizedelte: Több tízezren maradtak holtan a hófödte csatatereken. Ezeknek a napoknak a
története a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé
tartozik.
A harcokban elesett kunszigeti katonákra 2008. január 12-én
17 órától emlékezünk a temetőben. A megemlékezésre mindenkit tisztelettel meghívunk.
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Időjárási jellegzetességek
A Kárpát-medencében előforduló időjárási jellegzetességek rendkívül eltérőek. Ezért a
következők elsősorban a Bakony és a Nyitrai-hegyek közötti síkságra, a Kisalföldre vonatkoznak. Az évszázadokkal
korábbi megállapítások azóta
alig változtak.
Az Ógyallai Időjárásjelző Állomás (vezette dr. Kenessy Kálmán) adatai illenek leginkább a
Szigetközre és a Csallóközre.
1876 és 1885 között nyugatról
23, északnyugatról 92, délkeletről 52, északkeletről 11 alkalommal fújt a szél. A tízéves átlag: novemberben a legnagyobb, 89 %, áprilisban a legkisebb, 72 % a páratartalom. 1871
és 1920 között az 1884. évi csapadék a legkevesebb: 436 mmnyi, ellenben 1900-ban 909 mmnyi volt a lehullott csapadék
mennyisége. Júliusi csapadékátlag: 1921-ben 28 mm, 1923ban 50,1 mm, 1928-ban 10 mm.
1921-ben és 1928-ban kemény
szárazság volt a Kisalföldön;
ellenben 1923-ban nyár közepén is dagaszthatták a sarat az
emberek. Legmagasabb júliusi
átlagok Celsius fokban: 1921ben 20,9; 1923-ban 21,6; 1928ban 23,2.
A Rév-Komáromi Mezőgazdasági Iskola megfigyelései. 1921-ben hullott a legkevesebb - 341 mm -; ellenben 1930ban esett a legtöbb - 713 mm csapadék; 1927-ben 685 mm,
1928-ban 446 mm volt a csapadék mennyisége.
A Kisalföld talaját kevés termőréteg fedi. Szinte a felszínig

ér, a legjobban termő földek
alatt is hihetetlen mélységű a
kavicsréteg. Igen fontos a nyári
eső, és hasznos lenne telenként
a vastag hótakaró. Az idős kisalföldiek emlékeznek még arra,
hogy nyaranta, főleg néhány
napi erős napsütést követően,
egy-egy délután hirtelen feltornyosultak a felhők nyugatról, a
„rohadt szeglet” felöl, és máris
lezúdult egy-egy meleg zápor.
Utána azonnal lehetett dolgozni. Miként működött ez az
„önkiegyenlítő” időjárás?
Ausztria felöl, a Hanságból érkeztek a nyári záporok. A napokon át tűző Nap felmelegítette a „Hany” víztükrét, az párolgásnak megindult, a felszálló
pára a magasban felhőt képezett, és a Szigetközre zápor formájában lehullott. Miért változott meg ez az érdekes jelenség? Mert „szocializmust építeni kész” ifjak tömegét indították a természetátalakító munkatáborokba. Elhitették: a természet meghódítható. Az akciók aztán elbántak a Hanság élővilágával: a nyári záporok szülői kiszáradtak, a kiszikkadt tőzegtalaj égései miatt kipusztult
az állatvilág zöme. A természetátalakításokért - sok példa
van rá - bűnhődni kell...
A szigetközi havazások
egyenetlenségei sokszor okoztak károkat a gazdálkodóknak.
A havazások szeszélyesek: vannak telek, amikor alig fedi hó
az őszi vetéseket; más teleken
pedig egyszerre annyi zúdul le,
hogy az utak is járhatatlanokká
válnak. Gyakoribbak a hó nél-
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küli, vagy éppen alig havas telek, jóval ritkábbak az egész télen át kitartó havazások. A Kisalföldön a másféle csapadékos
napokhoz képest a havas napok
száma csak 17 %-os. Volt, hogy
az év 365 napjából 147 volt csapadékos, de abból csak 28 napon tartott ki a hó.
Adatok az idős emberek emlékezetében még élő, hírből ismert 1929-es télről. 1929 februárjában többször is mértek a
Csallóközben mínusz 33 fokos
hideget, miközben a lezúdult
rengeteg hó is sok szenvedést
okozott embernek és állatnak.
1929. február 11-én mínusz 33,1
Celsius fokos zimankót, ellenben 1928. július 16-án 37 Celsius fokos hőséget mértek.
Az Ógyallán végzett feljegyzések szerint: Csallóközben a
havas napok száma csak 17 %át teszik ki a másféle csapadékos napoknak. 1927-ben az év
365 napjából 147 volt csapadékos.
Az időjárás sajátosságait a
jeles napok megfigyeléseivel
zárjuk: a májusi fagyosszentek
visszatérően komoly kárt okoznak a mutatkozó jó termésnek
örvendő gazdáknak. A Medárd-napi eső mindig negyvennapos nedvességet ígér. Őszitéli rigmus: „Ha Katalin locsog,
karácsony kopog; ha Katalin
kopog, karácsony tocsog.” Vagyis: ha Katalin napján esik az
eső, karácsonykor fagyott lesz a
talaj...
A Tóköz éghajlata kontinentális jellegű. A XIX. század végét átlagosan a következők jel-
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lemezték: hosszú és meleg
nyár; váltakozó hőmérsékletű
téli napok; mindkét évszakban
kevés csapadékkel. Az esőzések
itt kedvezőbb eloszlásúak voltak, mint amik jellemezték Magyarország más tájait.
A Kisalföld és azon belül Tóköz éghajlati sajátosságai szeszélyesek. Ki van téve annak az
eshetőségnek, hogy bármely
hónap lehet nagyon száraz, de
lehet nagyon csapadékos is. A
nagymérvű, főleg a hosszasan
tartó havazások nagyon ritkák.
Az első hó már október végén,
november elején lehull, de amilyen hirtelen jön, olyan hirtelen
el is olvad.
A téli napok hőfokai között
feltűnő különbségek fordulnak
elő. Voltak olyan telek, amikor
a Duna jégpáncélját országútként használták a lovas fogatok,
ellenben olyan tél is előfordult,
hogy januárban a gyep kizöldült. Emlegettek a sokat megért
öregek olyan enyhe telet, mikor
hóvirággal kívántak egymásnak boldog újévet a Tóköziek.
Feljegyezték: Pozsony és Győr
vármegyék területén 1853-ban
január közepére kivirágzott, a
hónap végére pedig kimagvasodott a vadrepce.
A dermesztő napokat gyakran átmenet nélkül váltják a
meleg napok. Erre mondták Tóközben: A tavasz nem egyéb,
mint a télnek és a nyárnak elkeseredett küzdelme egymással.
A tartósan kellemes, langyos
őszi időszakok viszonylag gyakoriak, de a pocsék
őszök sem ritkák. Voltak esztendők, amikor szeptember elején, sőt még „Kisasszony” napján is megmártóztak a vérme-
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sebb legények a Duna vizében;
ellenben előfordultak már novemberinek tűnő hideg esők,
sőt még hószállingózások is
szeptember végén, Szent Mihály napján.
Tóközben az uralkodó széljárás elsősorban nyugati irányú.
Ausztria felöl fúj a szél, az osztrákoktól jön a vihar! - mondogatták hajdanán az öregek. Öszszehasonlítási alapul természeti
érdekességeket tudunk ismertetni. Megfigyelték, kitapasztalták a megfigyeléssel több időt
eltöltő pannonhalmi bencések,
hogy a magányos dombok mint amilyen Pannonhalma kiemelkedése is - hőmérsékleti
viszonyai többé-kevésbé egyeznek a párizsi Eiffel-toronyban
észlelt eredményekkel. Ennek
magyarázata: a nappali erős felmelegedés áthatja a talaj menti
légréteget, majd az éjszakai
gyors lehűlés légemelő hatást
vált ki. Ebből eredő sajátosság szélcsendes éjszakai időben
észlelhető Pannonhalmán -,
hogy a domb tetején melegebbnek érezhető a levegő, mint a
nem sokkal lejjebb fekvő településen.
Az átlagos évi középhőmérséklet a XIX. században az egymáshoz közeli négy határpont
adataiból viszonyítható: Pannonhalmán és Mosonmagyaróváron egyformán 9,5; ellenben Ógyallán 9,1, de Pozsonyban 9,9 Celsius fok volt az éves
középátlag. A Duna mentén
végzett mérések szerint 20,5
Celsius fok volt a nyár és a tél
közötti hőfokkülönbség.
Szűkebb pátriánkról így írt a
korabeli népi meteorológus, a
tapasztalati megfigyelő: „A Kis-
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Magyar-Alföldnek, a bécsi
medenczének, a morva és a
cseh síkságnak a Nagy-MagyarAlföldéhez hasonló éghajlata
van. Csakhogy: itt az éghajlati
ellentétek kevésbé szembeszökőek, a levegő itt nyáron
nem olyan száraz, a nyárközépi
esőtlen aszályok is ritkábbak és
rövidebb ideig tartanak, mint
amott...” Ugyanakkor a szerző
a Nagyalföld éghajlatát - az
esőzések kedvezőtlen megoszlása miatt, illetve a nyári nagy
meleg és a levegő szárazsága
végett - a dél-oroszországi és az
ázsiai puszták, valamint a
sztyeppe-vidék éghajlatához
hasonlította. Az itt mért és a
tengerszintre átszámított légnyomás középértéke 762,4 higany-milliméter.
A bizonytalan időjárás mindig óvatosságra intette a
Tóközieket. Az itt élők az évszázados tapasztalataikat bölcs
mondásokba sűrítették. Az öregek gyakran adták a könnyelmű fiatalok a jó tanácsot,
amelyről azt hitték, hogy közmondás: „Télen a kenyeret,
nyáron a ruhát ne hagyd otthon!” Magyarázata: régen gyalog, vagy lovas kocsikon közlekedtek, s ha valaki télen csak
egy napra ment el hazulról és
nem vitt magával élelmet, bizony pórul járt, ha a hirtelen
nagy havazás elzárta a visszautat; ellenben ha valaki nyáron
csak egy napra ment el hazulról, és reggeli meleg miatt otthon hagyta felöltőjét, didereghetett ha elkapta útközben a
hideg szeles, jeges eső.
VÉGH FERENC
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Hirdetés

Már elektronikus mobiltelefon-egyenleg feltöltés is lehetséges az üzletemben.
Bankkártyával is fizethet.
Minden fajtájú étkezési utalványt elfogadok.

Nyitva:
hétfőtől péntekig 5.30-18.00-ig,
szombaton 6.00-12.00-ig, vasárnap 7.30-11.00-ig.

Minden kedves vásárlómnak boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!
NÉMETH ERZSÉBET

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG,
BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁN

Minden
kedves
vendégünknek

MINDEN
KEDVES
VENDÉGÉNEK

ÁLDOTT KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

A SPORTBÜFÉ

TEKÉZŐ DOLGOZÓI
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Hirdetés

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

VACSORA
1. menü
Előétel: Stefánia vagdalt, majonézes burgonyasaláta
Főétel: Ropogós malacsült, fokhagymás flekken, párolt káposzta, hagymás tört
burgonya
Éjfélkor svédasztalon Korhelyleves vagy virsli, mustár, kenyér

2. menü
Előétel: Stefánia vagdalt, majonézes burgonyasaláta
Főétel: Sertéscsülök Pékné módra (burgonya, vöröshagyma), szezámmagos rántott
szelet
Éjfélkor svédasztalon Korhelyleves vagy virsli, mustár, kenyér

Aperitif a vacsorához - Éjfélkor egy pohár pezsgő

Belépő: 3500 Ft/fő
Vacsora megrendelhető Rebenek Árpádnál (Tel: 70/387-06-21)
vagy személyesen a Vendéglőben december 28-ig
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Teke NB III.:

Sport

Nem így képzeltük...

Kunsziget-Jánossomorja 3:5 (2361-2444 fa)
- (szept. 22.)
Legjobb dobók: Virág P. 410 fa, Gutléber Z.
409 fa, Németh I. 408 fa
Minkét csapatnál négy négyszázas dobó volt,
ám az eredmények a vendégeknél sokkal
jobbak voltak. 83 fával kikaptunk, ezt el kell
fogadni.

lesz eredmény. A jó dobóink sajnos rossz faátlaggal kezdtek, ez eldöntötte a mérkőzést. A vendégcsapat jó eredményeket produkált, igazán szívből,
nevetve játszott. Ezt kellene nekünk is megtanulni;
nem egymást verni meg, hanem az ellenfelet.

S-Turris-Kunsziget 6:2 (2488-2326 fa) - (nov.
18.)
Ld.:Virág P. 406 fa, Németh I. 404 fa.
Máriakálnok-Kunsziget 5:3 (2314-2226 fa) - Először voltunk ezen a pályán. Jól játszott csapa(szept 29.)
tunk, de itt is történt egy hiba részünkről. El kell
Ld: Farkas A. 393 fa,Virág P. 378 fa, Németh ismerni: jobbak voltak. Tehetünk ellene, hogy jobI. 375 fa.
bak legyünk!
Nagy lehetőség lett volna a csapatnak az első
győzelem megszerzésére. A gyenge eredmé- Kék Golyó-Kunsziget 6:2 (2549-2357 fa) - (nov.
nyek ellenére végig vezettük a mérkőzést, de 24.)
az ellenfél jókor cserélt, (ami sajnos nálunk Ld.: Farkas A. 408 fa, Szalai B. 404 fa
még nem működik), így megfordult az ered- Az ellenfél két pályacsúcsot dobott, gratulálunk
mény. Remélem ebből is tanultunk.
nekik.
Kunsziget-Bábolna 3:5 (2405-2460 fa) - (okt.
13.)
Ld.: Szalai B. 439 fa, Rebenek B. 419 fa, Virág P. 418 fa.
Ehhez a meccshez nincs kommentár, ez műhiba!

Kunsziget-S. Postás 3:5 (2390-2400 fa) - (dec.
1.)
Az első két dobónál a Postás csapata vezetett,
hatalmas faátlagot dobtak. Aztán átvettük a vezetést, s már elkönyvelték a kunszigeti győzelmet a
soproniak is, de az utolsó dobónk az utolsó pályán
Mosonszentmiklós-Kunsziget 6:2 (2266- nem tudta tartani az előnyünket.
2181 fa) - (okt. 20.)
Ld.: Rebenek B. 381fa, Farkas A. 374 fa.
Eredmények a megyei tartalék bajnokságból
Azt tudtuk, hogy nehéz pálya, de akkor is Kunsziget/B-Bábolna/B 2:4 (1454-1504 fa)
nyerni kellett volna!
Kunsziget/B-Jobb D/B 1:5 (1481-621 fa)
Kunsziget-Bősárkány 2:6 (2314-2413 fa) - Kék G./B-Kunsziget/B 4:2 (1570-1436 fa)
Kunsziget/B-Fortuna/B 4:2 (1499-1457 fa)
(nov. 10.)
Ezen a meccsen szerezte meg első győzelmét a
Ld.: Gutléber Z. 403 fa, Németh I. 398 fa.
csapat.
Negyven fával többet dobtak, végig jól
Két hét szünet után folytatódott a bajnokság.
játszottak.
Ld.: Nagy F.412 fa, Finta I. 379 fa. GraEz viszont nem tett jót a csapatunknak. Az
tulálok,
továbbra
is így kell küzdeni!
edzéseket nem szabad kihagyni, mert nem
Labdarúgás

Az őszi szezon véget ért

gólt lőjünk és a tabellán előttünk álló csapaMegyei II. o.:
Kunsziget - Győrújfalu 3-1 (Gsz.: Horváth Z., tok közül többet tudjunk megverni.
Molnár A., Vadász P.)
Megyei II. o. U21-es bajnokság:
Dunakiliti - Kunsziget 1-0
Kunsziget - Győrújfalu 3-2
Máriakálnok - Kunsziget 5-1 (Gsz.: Horváth Z.)
Dunakiliti - Kunsziget 2-2
Kunsziget - Bősárkány 1-2 (Gsz.: Horváth Z.)
Kunsziget - Győrsövényház 2-1 (Gsz.: Fazekas Máriakálnok - Kunsziget 1-1
Kunsziget - Bősárkány 1-2
P., Molnár A.)
Mosonszentmiklós - Kunsziget 2-4 (Gsz.: Mol- Kunsziget - Győrsövényház 3-0
Mosonszentmiklós - Kunsziget 0-5
nár A. 2, Vadász P. 2)
Két hazai győzelmet szerzett a csapat, idegen- 27 ponttal a hatodik helyen zárta a csapat az
ben viszont csak a sereghajtót tudtuk megverni. őszi szezont. Főként idegenben kell több ponCsapatunk a 13. helyen várja a tavaszi szezont. tot szerezni a csapatnak ahhoz, hogy a előAz előrelépéshez elengedhetetlen, hogy több rébb kerüljön a tabellán. Erre minden reális
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Kunsziget/B-Komszol/B 2:4 (1527-1551 fa)
Kunsziget/B-Győrhő/B 3:3 (1499-1516 fa)
Fortuna/B-Kunsziget/B 5:1 (1484-1419 fa)
További hírek:
A városi ifjúsági egyéni bajnokságot a Tekecenter pályáján rendezték meg. Ficziczki T.
477 fával (ő most a Komszol versenyzője) a 3.
helyen, csapatunkból Szalai B. 452 fával az 5.
helyen végzett. Sopronban a megyei ifjúsági
egyéni bajnokságon Fincziczki T. 510 fával a 6.
lett. Balázsunk nem vett részt a versenyen.
November 4-én Csornán rendezték meg az NB
III-as megyei ifjúsági verseny I. fordulóját..
Szalai B. 494 fával a 6. lett.
Győrladaméron került megrendezésre a győri
városi öregfiúk egyéni bajnoksága. A 12. helyen végzett Gutléber Zoltán 389 fával, a 19.
helyen Vitéz Péter 364 fával.
A Kék Golyó pályán rendezték a Vajda Jenő Emlékversenyt. Farkas Attila elhozta a 2.
helyezést, gratulálunk. 10. lett Németh I. 420
fával, 13. Virág P. 412 fával, 42. Fincicki Z. 341
fával.
Szintén Győrladamér adott otthont a Városi
Felnőtt Egyéni bajnokságnak. Továbbjutott
Németh I. a 14. helyen 502 fával. 23. lett Virág
P. (490 fa), 28. Rebenek B. (482 fa), 45. Farkas A. (469 fa), 52. Fincicki Z. (462 fa), 57.
Nagy F. (446 fa), 60. Gutléber Z. (440 fa).
Pistusunknak szurkolunk majd a továbbiakban.
Mindkét csapat az utolsó helyen végzett,de
sokszor közel álltak a győzelemhez. Lesz egy
hónap a felkészülésre és kilehet köszörülni a
csorbát! Mindkét csapat játékosának, az egész
falu lakosának kívánok Békés Boldog Karácsonyt és egy szebb Új Esztendőt!
GUTLÉBER ZOLTÁN
esély megvan, mert a csapat képes jó és eredményes játékra.
Serdülő bajnokság Győri B csoport:
Abda - Kunsziget 5-2
Kunsziget - Dunaszeg 9-1
Öttevény - Kunsziget 2-11
Minden eddiginél eredményesebben játszik a
csapat, ősszel öt győzelem és négy vereség áll
Kunsziget neve mellett a tabella negyedik helyén. Ha tavasszal sikerül megverni azokat a
csapatokat, amelyeket most is sikerült, és néhány meglepetést is sikerül elérni a tabellán
előttünk álló csapatok ellen, a csapat dobogón
végezhet.
BÁBICS NORBERT
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