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Kunszigeti egyházközségünk
kedvelt ádvenli ájlalossága a haj-�
nali mise. Kan'ícsony előtt négy�-�
héten, de leginkább a négy ádven
ti vasárnapon felidézzük lelkünk
ben azokat a hosszCt évszázado
kat, amikor a bűnbe esett emberi
ség, de főként a választott nép leg
jobbjai vágyakozó szívvel várták a
Messiást. ,,Harmatozzatok, égi
magasok, hullassátok az igazat!"
tör fel a próféta lelkéből a vágya
kozás. Augustus császár idejében
a betlehemi pásztorok istállójában
megszületik a messiás: Jézus
Krisztus.
Az ádventi idő legkifejezőbb
"'· . \
alakja a Boldogságos Szúz Mária,
••�·i.
aki alázatos hitével várja isteni i
�"'
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gyermeke születését. Ma is ő tanít
bemTünket imádságos bensőségre, hogy a mi lel
künkben is megszülessék a messiás. Keresztelő Szent
János, az Úr elől1írnöke, a bűnbánat hirdetésével ve
zette népét Isten bárányához, aki elveszi a világ bű
neit. Ma is felszólít minket, hogy búnös hajlamaink
legyőzésével és életünk megjavításával készítsük lel
künkben az Úr útját, de így készülünk a végső Úrjövetre is, amikor Krisztus eljön, hatalomban és dicső-
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ségben, hogy megítéljen élőket és holtakat. Jöjj el,
édes üdvözítőnk lelkünk hajlékába, 2003 év Szent
Karácsonyán!
Add, hogy egykor a végső Úrjövetkor az áldot
tak között lehessünk!
SZERETETTEL ADOM GONDOLATAIMAT
KARÁCSONY ÜNNEPÉRE:
ÉRSEK SÁNDOR

KUNSZIGETI HÍRNIONDÓ

Köszöntő

Már csak néhány óra és fénybe öltözik az ünnep,
melyre készül a világ. Nevezzük akár Jézus születésnapjának, a szeretet ünnepének, a családok ünnepének, vagy tágabb értelemben a humanizmus, az
együttérzés jeles napjának, az ünnepet mindenképpen
a békesség, a jóakarat ősi, bibliai ígérete határozza
meg.
A több, mint kétezer esztendővel a legendás betlehemi csecsemő születése után ma is ismétlődő, meghitt misztérium, rnelynek üzenete változatlan: ,,
Békesség, jóakarat!" De hol van ez a megbolydult viIágunkban, amikor a nyomor, a gyűlölet, az éhínség
súlya nehezedik ránk? Látjuk-e egymásban a segítő
embert? Nem vált-e külsőséggé az ünnepi láz 7 A vá
sárlás fárasztó versenyfutásában vajon eszünkbe jut-e
a békesség és a jóakarat? Vagy megelégszünk a meg
tépázott rokoni, baráti kötelékeknek időleges, csak az
ünnepre érvényes összefoltozásával? Hol a békesség,
merre van a jóakarat a szétszakasztott, hadakozó,
romboló, önpusztító világunkban?
Van-e békesség, jóakarat ott, ahol 800 millió ember
éhezik, ahol htdós, felelős emberek azt ígérik, hogy
talán fél évszázad múlva jól lakhat mindenki, ahol
még „fűtött istálló" sem jut mindenki feje fölé a jéghi
deg éjszakában?
Az érzelmek szabad piacán a szeretet, a türelem és
a remény hiányzik. Naponta kutatjuk, hol van és hisz
szük, hogy megtaláljuk.
Békesség, szeretet - összefonódó érzelmek. Szere
tet nélkül nincs békesség. A lélek apró rezdülései te
remtik meg az ünnepet pénz, gazdagság nélkül.
A képzeletbeli barlangistálló békés egyszerűségé
vel kö1myeket csal a szemünkbe, a pislákoló gyertya
láng emlékezésre, számadásra késztet bennünket.
Kinek teremtünk szeretetünkkel csodát, jóakara
tunkkal békességet?
A születés pillanatához a derű illenék, a boldog vá
rakozás öröme. Ilyenkor nincs helye a félelenu1ek, a
gonoszságnak, a halálnak, a gondoknak. A békesség,
a jóakarat ajándékának kell örülnünk.
Hinnünk kell, hogy htdunk, képesek vagyunk mi,
emberek megbékéléssel, szeretettel békés ünnepeket,
hétköznapokat teremteni:
,,Megcélozni a legszebb álmot,
valóra váltani a világot,
Hinni, szereh1i, remélni, - ,
csak így érdemes a Földön élni."
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Karácsonykor hazamegy mindenki a falujába, a
gyermekkarok karácsonyát idézni; együtt a család.
A karácsonyi szokások változatosan a világ minden
I táján. De nem az a legfontosabb, hogy miként zajlik
az ősi vigasság, örömtűz ragyog-e vagy karácsonyi
gyertya fénye, csillagszóró szikrázik vagy boróka
ága illatozik; a lényeg az, ami nem látható: a csend
áhítata, a remény éledése, a lélek fénye, az összetar
tozás kimondhatatlan öröme.
Őszintén kívánom, hogy találják meg ezt az örörnet.
Kis falunkat ragyogja be jóakarat és békesség. Hi
szen az itt élő emberek tudják, hogyan kell a hétköz
napokat is ünneppé varázsolni egyszerű szóval, tet
tel, mosollyal, biztatással.
Boldog, meghitt, békés karácsonyt, eredn1ények
ben gazdag új évet kívánunk Önöknek és a hazaláto
gató kunszigeticknek.
Az elkövetkezendő új esztendő legyen az egy
mást segítés, megértés éve, egészségben, boldogság
ban.
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Betlehem városában egy láng lobog. A Csodát
hirdeti. Ez a láng minden évben útra kel, hogy eljus
son az emberekhez. Ez a láng Kunszigetre is elérke
zik minden évben, és az éjféli szentmisén ezzel a
lánggal égnek a templomban a gyertyák.
A cserkészek vállalták fel azt a nemes feladatot,
hogy ilyenkor, karácsonykor elvigyék a Betlehemi
Lángot a templomokba; idén is így történt. A lángot
Abdára, Börcsre, Rábapatonára, Dunaszegre,
Dunaszentpálra, Győrzámolyra, Győrlaadamérra,
Győrújfalura, Ásványráróra, Mecsérre és persze
Kunszigetre juttattuk el, hogy minden templomban,
minden otthonban és minden szívben ott legyen a
Csoda egy kis darabkája.
BÁBICS NORBERT, KARÁCSONYI ÁDÁM,
KOVÁCS
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Önkormányzat
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Az év utolsó napjai számvetésre, értékelésre
késztetik az embereket.
Kunsziget Község Képviselőtestülete 2003. no
vember 26-án közmeghallgatás formájában szá
molt be a 2003-as évben végzett munkáról.
A munkát a település biztonságos üzemeltetése,
az intézményhálózat magas szintű múködtetése, a
fejlesztések előkészítése jellemezte.
A településüzemeltetés, -fenntartás felad21 tkör
ében a kiépített infrastruktúra múködtetése és k21r
bantartása, az utak, járdák állapotának megőrzése,
21 közterületek, közparkok, a temető gondozása
mellett a közvilágítás, a közbiztonság, a túz- és ka
tasztrófavédelem, a középületek állagmegóvása,
az épített és természeti örökség védelme, a hulla
dékgazdálkodás feladatait oldottuk meg.
Jelentős fejlcsztésa Gazd21sági Minisztérium tá
mogatásával a Széchenyi Terv keretében „Tér,
ahol élsz, avagy faluközpont Kunszigeten" címmel
pályázattal valósult meg.
Az utak felújítása, a parkoló, a tér kialakítása,
díszburkolattal való ellátása, szökőkút, padok, sze
metes edények elhelyezése, a település összkép
ének kialakítását szolgálja.
Információs táblarendszer, utcajelző táblák, az
épített örökséget bemutató leírások hozzájárulnak,
hogy falunk lakosságát, az idelátogató turistákat
esztétikus falukép fogadja, és segítse az eligazo
dásban.
A biztonságos közlekedést a Fő utcai buszmeg
álló kiépítése segíti. Megvalósításához köszönjük a
Federal Mogul S.S.H. B.T. és a SICK Kft. támogatá
sát.
Az intézményhálózat múködtetése takarékos
g21zdálkodással biztosított volt.
A Tündérvár Óvoda óvodapedagógusai, dolgo
zói biztosították munkájukkal, nyertes pályázata
ikkal a magas szintú oktató-nevelő munkát.
A Kunszigeti Általános Iskola 119 tanulója ré
szére 13 pedagógus, három dolgozó munkája biz
tosítja a XXI. században esélyegyenlőséget teremtő
oktatást.
Napköziotthonos, tanulószobai, szakköri ellátás
biztosítja a tanulók ellátását és speciális felkészülé
sét.
Egészségügyi alapellátás, védőnői, gyógyszertá
ri szolgáltatás a lakosság egészségét védte.
A fentiekhez hozzájárult a faluban működő
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egyesületek vezetőségeinek és tagságának munkája,
melyet ezúton köszönök.
Működött a Teleház, a Kunszigeti Hírmondó ér
tesítette a lakosságot. Az ünnepek emlékezetessé
tették napjainkat.
Az év folyamán elismerő címeket, pályázatok út
ján támogatásokat nyertünk több beruházáshoz, fej
lesztéshez. Önkormányzatunk közel 60 pályázatot
adott be.
Öröm és megnyugtató számunkra az ipari üze
mek ittléte, a Federal Mogul S.S.H. B.T. új csarnok
kal, irodaházzal való bővülése, megvalósításához
grah1lálunk!
Munkahelyet biztosít a falu, a térség lakosságá
nak, az iparűzési adóval biztonságosabbá teszi költ
ségvetésünket.
Ide kapcsolódik a településfejlesztés, az építési
telkek kialakítása, a termálfürdő megvalósításának
előkészítése.
Önkonnányzahmk 6 db építési telket alakított ki
(közművesített) az Ady Endre utcában.
Bonyolítói szerepet vállalt a Kertes utcai építési
telkek kialakításában.
folyamatban van a Duna utca - József A. u. Kossuth tér - Dózsa u. által határolt belterületi ker
teken át utca nyitása, a falu D-DNy-i részén telkesí
tés lehetőségének egyeztetése, a József A. utcai ker
tekből telkeket szereb1énk kialakítani, valamint a
Hunyadi utca és Vörösmarty utca közötti szakasz
beépítésének lehetősége. Az egyeztetést nagymér
tékben nehezíti az ÁFA törvény várható változása.
Jelentősen meghatározza falunk fejlődését az
1960-70-es évek óta kihasználatlan termálkincs fel
színre juttatásának terve. A 2002. júniusá 62111 elfoga
dott településrendezési és szabályozási terv tartal
mazza a fejlesztést. Az előkészítő munkák folynak,
a termálkút terve elkészült, a vízjogi engedély ki
adása folyamatban van.
Falunk fejlődését, müködését a központi támoga
tásokon, az iparűzési adón túl pályázatok segítet
ték.
Jövő évi terveinket a 2004. évi koncepció tartal
mazza, melyről a Hírmondó következő számában
tájékoztatjuk Önöket.
Köszönöm segítő munkájukat.
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELÖTESTÜLETE NEVÉBEN
LENDV AJ IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
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Hírek, események

,

Idősek napja

Ovodai h1rek
2003. december 5-én izgatottan vártuk a Mikulás érkezését óvodánk
ban. A gyermekek csillogó szemmel köszöntötték a jóságos Mikulást és
várták, hogy mit hozott számukra a puttonyában.
A mindent tudó Télapó megdi
csérte a jókat, és szelíden figyel
•
meztette az arra érdemes gyenne
keket. A puttonyból végül minden
kinek jutott ajándék, amit vendé
; � ..
günknek verssel, dallal köszöntek
meg az óvodások.
Mivel még sok helyre kellett el
juh1ia ezen a napon, hintóval sietett
tovább.
-- ��-,
Szereménk megköszönni Varga
Gyula közreműködését, hogy emlé
kezetessé tette a Mikulás látogatá
sát.
A Mikulás zsákját Gál Csaba segített megtölteni, akinek ezúton is kö
szönjük, hogy éveken át - az idei évben utoljára - édesség jutott az ünne
peken az óvodás gyermekek részére. Itt szeretnénk megragadni az alkal
mat, hogy nyugdíjba vonulása alkalmából hosszú, boldog, egészségben
eltöltendő nyugdíjas éveket kívánjunk.

. JV
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Az óvodás szülők és az önkormányzat segítségével az idei évben is
sok szép ajándék került az óvodás karácsonyfa alá. 2003. december 16-án
díszes karácsonyfa várta a az óvodába érkező gyerekeket. A délelőtt fo
lyamán kíváncsi gyermekek bontogatták az új játékokat és azonnal ki is
próbálták azokat.
2003. december 20-án izgatott gyerme
kek gyülekeztek az óvoda mindkét
1 i csoportjában. Először a kis-középső
csoportosok karácsonyi műsorát lát
hatták a meghívotta:k, majd a nagy
középső csoportosok köszöntőjét és
.
kisalföldi betlehemes játékukat.
, J.\ A gyermekek Győr Város Vöröske
� resztjének Alapszervezetétől hátizsá
kot kaptak ajándékba, melyet ezúton szeretnénk megköszönni. Szüleiket
a gyermekeket ábrázoló naptárral lepték meg. A szép ajándék elkészíté
sében Dubi Árpád tanár úr nagyon nagy részt vállalt, amelyet a Hírmon
dó hasábjain keresztül is köszönünk.

BOLDOG, BÉKÉS l(ARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
A KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA ÓVODÁSAI ÉS DOLGOZÓI
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November 8-án délután
megtelt a Kuln1rotthon nagy
terme deresedő hajú férfiak
kal, nem éppen fiatalkorú, de
fiatalosan csillogó szemű hölgyekkel. Az Idősek Napjára
jöttek össze, emlékezni a régi,
dolgos évekre, találkozni egy
kori munkatárasakka], bará
tokkal, meghallgahü polgár
mester asszony szívhez szóló
köszöntőjét, s megnézni a mai
fiatalok színes műsorát, mely
nekik szólt. ,,A lélek sugárzá
sa széppé varázsolja az em
bert."
A műsort követően az ön
kormányzat nevében Lendvai
lvánné, polgánncstcr asszony
baráti beszélgetésre invitálta
őket a vendéglőbe.
Az átszellemült arcok arról
tanúskodtak, hogy nem egye
dül vannak, sokan szeretik,
támogatják őket. Érzik az őket
körülvevő emberek szeretetét,
segítő szándékát. Ne menjünk
el mellettük észrevétlenül,
mert a sors azzal, akiknek ér
zékeny lelket ad, megismerte
ti a szenvedés legnagyobb
mélységét, de a boldogság
tündöklő nagyságát is.
Adja Isten, hogy jövőben is
együtt tölthessünk el ilyen
csodálatos délutánt.
Köszönetünket fejezzük ki
az önkormányzah1ak, az óvo
dás és iskolás gyerekeknek, a
pedagógusoknak és a fiata
loknak ezért a felejthetetlen
napért.
Az IDŐSÖDŐ KORÚAK
NEVÉBEN:
BÍRÓ ANDRÁSNÉ
SZOCIÁLIS GONDOZÓ

2003. november-december

Visszapillant(hat):ó!
- __
100 éve történt

Aki szereti a régi történeteket, érdekli a fa lunk múltja, annak itt a lehetőség: visszapillanthat velünk a 100 évvel ezelőtti időkre.
Visszapillanthat, s csodálkozhat: nincs új a
nap al att. Így tartja a szólás, s ezt igazolják a
századelőről fennmara dt dokumentumok.
Ezeket lapozgatva látha tjuk, hogy a technikai
fejlődést, a családi-társad almi viszonyok, az
egészségügyi és okta tási helyzet, a közlekedés
változását leszámítv a sok minden változatlan:
a falu elöljárói nagy horderejű ügyekben döntöttek, döntéseiknek olykor máig h ató következményei, eredményi lettek. De nemcsak a
nagy horderejű ügyek, h anem a napi problémák, a kisebb elintéznivalók is beszédesek: mi
foglalkoztatta eleinket, mit tartottak fontosnak, mit lényegtelern1ek.
Lássuk először, milyen is volt az élet 100
évvel ezelőtt Kunszigeten. Körülbelül 1000 lakója volt a településnek a századfordulón. Bírón ak 1894-től több éven keresztül Varg a Istvánt választották meg. A körjegyző Kuntzl
Gábor volt ebben az időben. A hívek már jó fél
évszázada a ma is álló templomba jártak
imádkozni, a plébános Bolla Móricz volt. Az
újabbik Szent-Antal kápolna mindössze 2 éves
volt 1903-ban. Körorvos kéthetente látoga tta a
falu l akóit, bár a községi képviselőtestület korábban (1888-ba n) ezt is feleslegesnek tartotta.
(A szüléseknél helybeli bába segítkezett. Ragályos betegségek esetén betegszoba is rendelkezésre állt, amelyet a szegények házánál alakítottak ki, majd 1896-ba n az új01rn an épülő tűzoltószertár épületébe helyeztek át.) 1884 óta
folyama tosan működött a z Önkéntes Tüzoltó
Egylet, 1889-től pedig a Hitel- és Fogyasztási
Szövetkezet. Az 1899-es n a gy árvíz után megtörtént a Mosoni-Duna sza bályozása, a holtágat lezáró zsilipen az 1902-es évszám és a Szi vattyúgyár Bud apest fa füat olv a sható.
1900-ban jegyezték fel: ,, a község anyagi viszonyai a z utóbbi években volt árvizek miatt,
szorult állapotb a n va im ak".
Volt a községnek kovácsm�helye, faiskolája, valamint a falun kívülre felepítve vágóhídja. Az italmérési jogot bérbe a dták a kocsmárasoknak.

- - ----------

Történet

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

1895-től börtöne is volt Kunszigeh1ek: ideiglenesen a
községháza kamrájából ki alakítva, ma jd pedig a tűzoltó
szertár épületében. A faluból kiköltöztetett mészárszék
épületét a fogya sztási szövetkezeh1ek adták bérbe. A köz
ség alkalmazottai voltak: a b akter, a határcsősz és a kisbíró,
utóbbi a küldemények kézbesítését, valamint a közérdekű
információk közzé tételét végezte. Alkalmazt ak a fentieken
kívül ökör-, tehén- és marhapásztort. A harangozó ugyan
egyházközségi alkalmazott volt, probléma esetén mégis a
képviselőkhöz fordult. 1903-ban például bejelentet-te, hogy
hivatalától megválni kénytelen, mert járandóságát nem
mindenkitől kapta meg (nem minden családtól). A képvise
lőtestület úgy bírta maradásra , hogy ígéretet tett a tartozá
sok behajtására.
A faluképről tudható még, hogy feltehetően gyümölcs
fák álltak a házak előtt, ugyanis 1898 decemberében arról
döntötte. Hogy a tél folyamán az utca akácfák a t kiszedik, s
a tulajdonosokat gyümölcsfa-ültetésre kötelezik. A kocsma
köré a milletmium tiszteletére fákat telepítettek. Megoldott
volt a z esővíz elvezetése is: az árkokba n összegyült csapa
dék víztározó-gödörbe folyt le.
A század elején a legnagyobb anyagi terhet a községnek
az iskola fenntartása jelentette. Az iskola 1855-ben épült, a
gyerekeket (szám szeri11t 1903-ban 150-et) Miklósy Imre fő
_
tanító és Ka szala Irm a okleveles óvónő tanította. Korabban
római katolikus felekezeti iskolaként, a századfordulótól
pedig községi intézményként működött. 1902-ben a képvi
selőtestülct a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz
folyamodott, hogy állami kezelésbe adhassák az iskolát.
Hajlandóak lettek volna a z államosításért cserébe az iskola
épületet örökös ha sználati joggal az államra ruházni, s vál
lalták volna az épület karbantartását is. Kezdeményezésük
ekkor még nem járt sikerrel, sől felmerült az iskola bezárása
is túltömöttség miatt. Ezt elkerülendő új osztályterem fclál
lítását kezdték el szervezni, ugyanakkor nem tettek le az
állami kezelésbe a dásról sem. (Lankadatlan fáradozásuk ké
sőbb m eghozta az eredményét.)
Végezetül elmondhatjuk, hogy falunk vonzó volt a m ás
.
hoirnan ér kezettek számára is. Maradtak feljegyzések a kü
lönböző helyekről (például Mecsérről, Öttevényről,
Zámolyról, Rábapatonáról, Börcsről, Abdáról, Dunaszegről,
Remetéről, Bácsáról) betelepültekről, akiktől letelepedési
díjat és erkölcsi bizonyítványt kérte. Így gazdagodott a falu
Varga, Gáli, Fekete, Jó, Nagy és Tóth vezetéknevű családok
kal már korább an, s a betelepülés a századforduló környékén is folytatódott.
A felvázolt mozaikképek alapján már csak fantázia kér
dése, s összeáll, hogyan is éltek a kunszigetiek 1903-ban.
Volt miért aggódniuk, volt miért örülniük, s volt miben re
ménykedniük. N agyot ebben sem változott a világ azóta.
SZALAINÉ HÉCZ Tü 1 DE
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Adventi vásárt rendezett iskolánk december
14-én. A tanulók tanáraik vezetésével napokkal korábban megkezdték a karácsonyi ajándéktárgyak készítését. A bevételt az iskola
elektronikai eszközökre költi.
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Sport

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Férfi labdarúgás, megyei 1. o.:

Női labdarúgás, NB 1.:

Már harmadik alkalommal végzett csapatunk,
Kunsziget-Nagykutas-Terán az NB-II-ben feljutó
helyen. Úgy éreztük, élünk a lehetőséggel és meg
próbáljuk a magasabb osztály kihívását. Célkitűzé
seink között tisztes helytállás, rutinszerzés és fejlő
dés volt. Tisztában vagyunk, hogy a fővárosi élcsa
patok és Szombathely ellen nem sok esélyünk lehet,
mert nálunk játékosvásárlás nem jöhet szóba anya
giak miatt.
Saját nevelésű játékosokkal próbáljuk felvenni a
harcot ellenfeleink ellen. Csapatunk mellett szól,
hogy az országban a legfiatalabb játékosállomány
nyal rendelkezünk. Külön büszkék vagyunk fiatal
játékosainkra, akik alig 15 évesek (Rácz Zsófi, Fehér
Nikolett, Varga Petra), és akik a csapat gerincét ad
ják. Ha ez a fiatal játékosállomány beérik, szebb jö
vő elé nézünk. Játékosaink minden mérkőzésen be
csülettel helyt álltak a nagyobb rutinnal rendelkező
csapatok ellen. Egy győzelem és egy döntetlen mel
lett egy kis szerencsével akár több pontot is szerez
hettünk volna. Nem vagyunk elkeseredve.
Nagyon jó a közönség, ezeket a lányokat csak di
csérni lehet, és példát venni róluk, akik szerény
anyagi körülményeik között sokszor saját pénzüket
dobják össze, hogy el tudjanak utazni a rnérkőzése
ikre, ahol szívvel-lélekkel játszanak tudásuk legja
vát adva.
Téli felkészülésük egy kicsit nehezebb lesz, sajnos
nincs lehetőségük tornatermi edzésre, n1ár alig vái·
juk, hogy jobb idő legyen és a szabadban meg tud
juk kezdeni az alapozást, és tavasszal jobb eredmé
nyekkel tudjuk Kunszigeh1ek és csodálatos sportlé
tesítményének hírnevét öregbíteni az országban.
S.zereh1ék köszönetet mondani Kunsziget község
önkormányzatának, a Sportegyesület vezetőségé
nek, hogy a megye egyik legszebb sportlétesítmény
ében fogadhatjuk ellenfeleinket, amire mi is nagyon
büszkék vagyunk.
CSAPÓ SÁNDOR
EDZŐ
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Csapatunk az előkelő negyedik he
lyen végzett az őszi szezonban. A leját
szott 15 mérkőzésen hét győzelem, két
döntetlen és hat vereség a mérlegünk.
Ezzel az ered rnénnyel a 16 csapat közül
a második legtöbb gólt lövő - szám sze
rint 33 - és a legjobb újonc címet is elér
tük.
Ebben az eredményben a támogatóink
segítsége nélkül nem jutottunk volna el.
Mindenkinek - bármi keveset is segí
tett - tisztelettel köszönjük a segítségét.
Békés karácsonyt és boldog, sikerek
ben gazdag új évet kívánunk:
A CSAPAT

Iskota·i sport
A hatodik osztályos fiú focicsapatunk
kiemelkedően szerepelt a 28 iskola szá
mára rendezett tornán. A selejtezőkből
pontveszteség nélkül jutottunk a döntő
be, ott szoros mérkőzésen Gönyütől
szenvedtünk vereséget.
Csapatunk tagjai: Bíró Gábor, Nagy Pé
ter, Csányi Patrik, Venesz Zoltrín, Tilai
Ákos, Roll Dávid, Volner Gábor, Szalai Má
. té, Mészáros Ádám, Stankovics Tamás
**********************************************

Venesz Zoltán cselgáncsban újabb re
mek eredményeket ért el. December 6-án
Budapesten a csapatbajnokságon első he
lyezett lett, másnap a győri Mikulás Ku
pán ezüstérmet kapott. Gratulálunk!

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Sport, köszönetnyilvánítás
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Teke, megyei 1. o.:

Eredményeink
A 7. forduló meccsét Péren játszottuk,
dobtunk 2312 fát, de az ellenfél 2446-ot do
bott, így 6:2-re kikaptunk. Legjobb dobónk
Rebenek Balázs 418 fával, pontfogó volt
Szalai Balázs 417 fával.
Ismét idegenbe mentünk Hántára. Ki
használták pályaelőnyüket, s dobtak 2396
fát, mi 2238 fát. 7:1-re kikaptunk. Legjobb
dobó: Rebenek Balázs 405 fával.
A 9. fordulót itthon játszottuk a Trófea
Püski csapatával. 5:3-ra nyertünk 22442229 fával. Legjobb dobó: Nagy Ferenc 398
fával, pontfogók Rebenek B. 381 fa,
Gutléber Z. 379 fa. Egy nagyon jó csapatot
sikerült megvernünk, de a meccset a szur
kolók nyerték meg. Köszönet a szurkolá
sért, reméljük, máskor is eljönnek majd.
A Megyei I. osztályban így a 7. helyen
vagyunk.
További hírek:
Szalai Balázs a Megyei Ifjúsági versenyt
megnyerte. Pápán· az ifjúsági területi verse
nyen nem jutott tovább.

Tisztelettel meghívjuk
2004. január 11-én,
vasárnap 16 órára a temetőbe, ahol
a kopjafánál az urivi áttörés
kunszigeti hősi halottaira emlékezünk.
Köszönöm rn.inden kunszigeti polgár részvéb1yil
vánílását és együttérzését, aki tragikus haláll halt
testvérem,
Varga-Balázs Péter
miatli gyászomban oszlozott, és a nehéz időkben
mellém állt.
Hálával és szeretetlel gondolok közösségünk
minden tagjára.
DR. VARCA-BALÁZS GÁBOR
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden ked
ves roko1mak, jó baráb1ak, ismerősnek, akik felejthe
tetlen halottunk,
Pintér József
Temetésén megjelentek, sírjára a szeretet virágail el
helyezték, és fájdalmunkban osztoztak.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

A Megyei Férfi Páros Bajnokságon Sop
ronban a Rebenek B.-Virág P. páros az 5.
helyen végzett. Gratulálunk a jó eredn1é
nyekért!

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden ked
ves roko1mak, baráh1ak és ismerősnek, akik szerető
férjem
Virág Vince
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjá
Továbbra is sok szurkolót várunk szere ra a kegyelet virágait elhelyezték és mély gyászunk
ban osztoztak.
tettel a meccseken.
Külön köszönetet mondunk Érsek Sándor kano
Mindenkinek kellemes karácsonyi üru1e nok úrnak, Polgármester Asszonynak, Háziorvo
peket és boldog új évet kívánunk
sunknak, a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A Tekecsapat nevében:
nek, a SICK Kft. Vezetőinek és dolgozóinak, a virág
üzletek dolgozóinak és a Nyugdíjas Klub Énekkará
_G.UTLÉBER ZOLTÁN
nak, hogy énekükkel kísérték utolsó útjára
szerettünket.
SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL
GYÁSZOLÓ CSALÁD
�����������
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Pörköltfőző versenyt rendeztünk a
Majálison

Labdarúgócsapatunk bajnoki címet
szerzett

A zenei életet a MÁZLI szí
nesíti tavasz óta

-1o ,, '::�
E-.:-.:..••,,.,,.
._ . ,.,
1,-

A Kultúrotthon bejáratához feljáró épült

.,.,

Megszépült a Kossuth tér

Tűzoltók, mentők és kataszt
rófavédelem a
(V)ÉSZEHELYZETben

�-------�
lt��;r,;.2
Felavatták a Federal Mogul
új üzemcsarnokát és irodahelyiségeit

•

··

··

·

Szüreti Nap sok-sok tánccal
és a falu színpadának
,.premierjével"

··

Minden ember
':Harang csendül,
Szerelettel
Enek zendül,
Borul földre imádkozni,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban Az én kedves kis falumba
Karácsonykor
A Messiás
Magába száll minden lélek. Boldogságot szokott hozni."

ADY ENDRE

rf/e9hiltJ örömteli _j(arác:Jon lJ
y
/Jéké:JJ, :Jikerekben 9azda9J bofdo9

l/J· �zlendőt kíunánunk

minden kedue:J ofua:Jónknak/
ll

SZERKESZTŐSÉG
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Az év utolsó oldala

Ez a kis jel egy kettőspont, egy kötőjel és egy zárójel.
De ha elfordítjuk, akkor mindjárt mást látunk: a vidám
ságot, az örömet, a jókedvet! 2003 utolsó oldala szól..
jon erről'
Két jó barát telefonon beszélget. Az egyik orosz, a távoli
tajgáról, a másik magyar, Budapestről.
- Te Iván, nálatok tényleg -60 C van?
- A, dehogy is. Kb. olyan -20-25 C lehet.
- De mondom, most mondja a híreket, aszongya, hogy
tényleg annyi van.
- Hidd el cimbora, mondom én neked, hogy nincs itt any
nyi. Legfeljebb -30 C, de ennél nem alacsonyabb.
- Hát Iván nem is h1dom. Itt nézem a TV-ben a híreket.
Az autók lefagyva, méteres jégcsapok, kihalt utcák. És itt
írják, hogy -60 C fok van a távoli Oroszországban.
- ... Jaaa ... odakint ...... az lehet!
Össze-vissza vert ember támolyog este az orvoshoz. A
doki szörnyülködve így szól:
- Magával mi történt ember?
- Nekem jött egy hattyú!
- Egy hattyú ... ??
- Utána elütött egy UFO!
- Hmmm, egy UFO ...
- Meg, megcsapott egy angyal!
- Aha értem. És utána ?
- Utána kikapcsolták a körhintát.
Az alábbi beszélgetést feljegyezték az amerikai haditen
gerészet egyik rádiózási naplójában:
- Azonnal térjen ki észak felé 15 fokkal.
- Javaslom, hogy ön térjen ki dél felé ]5 fokkal...
-- Megismétlem, térjen ki észak felé 15 fokkal, máskülönben összeütközünk.
- Én nem h1dok kitérni, térjen ki ön 15 fokkal....
- J�n az ainerikai haditengerészet tisztje, az amerikai flotta egyik hajójának kapitánya vagyok. Utoljára mondom
térjen ki.
- Én pedig szolgálatos c1 világítótoronyban...
�
'

Az idös néninek elintéznivalója van a hivatalnál. A papí
rok kitöltése után a hivatalnok mutatja a néninek:
- Itt tessék aláírni.
- Hogy írjam alá?
- Hát, ahogy a leveleket szokta.
- Rendben.
A papírra ez került: "Sok, sok szeretettel: Nagyi"
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A kiskatona feltűnöen hibbantan viselkedett. Min
den apró papírt felvett, alaposan megvizsgált, majd a
fejet ingatva kijelentette: ,,Nem, ez nem az ,,- majd el
dobta.
Eleinte ügyet sem vetettek rá, de harcászat, vagy a
szakasz menetelése közepette elég kínos volt, ha akkor
látott meg a földön egy eldobott füzetlapot, vagy
csokipapírt, és megállt megvizsgálni, majd ilyenkor is
ugyanúgy a fejet ingatva: ,,Nem, ez nem az" - eldobta
azt.
Egy idő után tarthatatlan volt ez a dilis megnyilvá
nulása. A parancsnok úgy döntött, hogy inkább lesze
relteti. A kiskatona kézhez kapta az alkalmatlanságát
kimondó és leszerelő papírját. Ezt is alaposan meg
vizsgálta, majd felragyogott az arca:
- Igen! Ez az !
Apuka hatéves kislányával egyik nyári este a teraszon
ücsörög, és az eget bámulja. Apuka elmagyarázza ne
ki, hogy a hold alakja hogyan változik.
- Tudod, ha a hold egy "C" betűhöz hasonlít, akkor
fogy, ha egy "D" betűhöz, akkor no. C, mint csökken,
D mint dagad. Most C betűhöz hasonlít, tehát csökke
nő st,ídiumban van.
Ez nagyon felkeltette a figyelmét, és vidáman ismétel
gette:
- "C" mint csökken, "D" mint dagad.
Másnap este szintén a teraszon üldögélnek, apuika
gondolja, kikérdezi az előző nap tanultakról.
- Na kislányom, mondd meg nekem a hold no, vagy
fo gy.
A kislány felnéz az égre, és gondolkodás nélkül vágja
rá.
- fogy!
- Helyes' - mondja apuka, de hogy a kislány tndása
alapos-e, még megkérdezi:
- És ezt miből állapítottad meg?
-A lány kapásból vágja rá.
- Tegnap nagyobb volt.

Két férfi dolgozik a parkban. Az egyik gödröt ás, a
másik betemeti. Egy járókelö figyeli egy darabig, majd
nem állja meg szó nélkül:
- Ne haragudjanak, már jó ideje figyelem magukat.
Miért ássák azt a gödröt, ha úgyis megint betemetik?
- Eredetileg hárman vagyunk a brigádban. Pali ássa a
gödröt, Ede ülteti a fát, és én töltön1 fel a fa körül a
földet. Csak Ede ma nem jött,
mert beteg lett.
WWW.EGYPERCES.HU
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