
1 XI. évfolyam 12. szám 

,.Bár fényeid tova tűnnek, 
szivünké a fehér ünnep. 
Ez a legszebb legcsodásabb 

Azoknak, kik békét vágynak. 

KUNSZ/6ET1 

Kunsziget Község Önkormányzatának lapja 

MEGJELENIK HA VONT A 1999. december 23. 

EZREDFORDULÓ KARÁCSONY A 

Ünnepre késztilünk, az ezredforduló karácsonyára. Rövidesen felcsendül a karácsonyi ének, meghitt melegséget, békét, 
boldogságot hoz otthonunkba. Készülünk. várjuk a csodát - mely ha ma még hihetetlen is - pár nap múlva beteljesül. 
Gyertyafény lángjánál régi idők karácsonyára gondolunk, melyet áthat a szeretet, a hit. a reménység és ettől fénylik a karácsony. 
Felhangzanak a régi karácsonyi népi énekek. megszólalnak a karácsonyi dalok. lelk.iinkbe költözik a szeretet, a béke. 

,,KARÁCSONY KUNSZIGETEN,, 

Készültünk az ünnepre, ez a karácsony más mint a többi. A hangfelvételen gyermekek, középkorúak és idősek dala szól, őrizve 
az értéket, átadva a szeretet, a békét, énekelnek. Hangjuk már nem az otthonok falain belül szól, hallják az egész világon. 
Szóljon minden házban, érezze mindenki, régi és jelen idők, karácsonyi boldogságát. 
Méltó az ezredfordulóhoz, köszönjük. 

Áldott, Boldog, Békés karácsonyt. Eredményekben gazdag új évet kívánunk Önöknek és a haza látogató kunszigetieknek. 
Az ezredforduló éve legyen az egymást segítés. a megértés éve, egészségben. szeretetben. 
Kunsziget község képviselőtestülete nevében 

Lend\'ai Jyánné 
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Karácsony ünnepére 

Krisztus Jézus született örvendezzünk ... Felhangzik 
t�1nplon1u...LKban a szép kurácsvnyi ének. ;\z idei 
karácsonyunk rendkívül nagy jelentőségű. Rómában 
a szent karácsony éjszakáján Szentatyánk a római 
Szent Péter bazilika szent kapuját megnyitja és ezzel 
egy időben éjféli mise már a Szentév első 
szentmiséje lesz, amelytől kezdődően megnyilik 
Isten népének számára Úr kegyelmének sok-sok lelki 
ajándéka. 
Számunkra, magyarok számára kettős jubileum a 
2000. év. A kereszténység nagy ünnepébe 
bekapcsolódik hazánk. 1 OOO. éve Szent István a 
kereszténység nagy családjába vezette az ország 
népét. 

Karácsony ünnepe a megtestesülés nagy titkára 
emlékeztet minket. Isten szeret bennünket, mert 
Jézus 2000 évvel ezelőtt az irántunk való szeretetből 
vált emberré! 
Ez a világraszóló tett nem maradhat visszhang nélkül 
napjainkban sem. Nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy úgy kell szeremünk valamennyi testvérünket, 
de még a tőlünk távollévőket is. ahogyan Krisztus 
szeret bennünket. Maga Krisztus figyelmeztet 
mindnyájunkat: ,,Amit akartok. hogy veletek 
tegyenek az emberek, ti is úgy tegyetek velük." 

Krisztus születésének 2000. évfordulója kell, hogy 
ráirányítsa a figyelmünket saját magunkra. Ha 
tényleg keresztények vagyunk, vagyis Krisztus 
követői, időt kell találnunk arra, hogy csendet és 
rendet teremtsünk magunkban. A biblia figyelmeztet: 
,,Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja". 
Az elkövetkező szentév a lelki megújulás éve legyen! 
Ma már szinte az egész világ Jézus születésétől 
számítja az időt. Az új évezred kezdete alkalmával 
bizony fel kell tennünk a kérdést: - az Úr színe előtt 
- önmagunknak, hogy mi keresztények mennyiben
vagyunk felelősek korunk bajaiért? Bizony
változtatnunk kell magatartásunkon a jó irányába!
Növekedjünk hitben Jézus Krisztus felé, aki emberré
lett értünk, bűneink eltörléséért.! Növelnünk kell a
reményt a boldog örökélet várásában! Növelnünk
kell a szeretetet Isten és embertársaink felé! Ha
ezek a szép elgondolások, elhatározások
vezetnek bennünket, áldott szép karácsonyunk
és még áldottabb Szentévünk lesz!

Érsek Sándor 

Karácsonyi ünnepkör 

A keresztény egyház 350-ben - I. Gyula pápa idején - december 25-ét 
a MegYáltó születésnapjád nyildnítoua. Keresztény kultúrkörben 
azóta december 25-e Jezusnak. a1. örok l'.apnak. a,: 1stcm 
fényforrásnak a születésnapja. 
Az egyház a téli napforduló pogány szertanásainak helyébe a maga 
ünnepeit rendelte. hogy a liturgia enyhítse és 1-.-u.ltikus tanalomrnal 
töltse el a régi. mágiJ...-us célzatú szokásokat és hiedelmeket. 

Roráte: hannatoaatok! - a karácsonyt elökészüö hajnali misék, a 
roráték már a vallási előkésztileteket jelzik advent idején. az ünnepet 
rnegelőzö négy hét. a boldog \ árakozás időszakában. 
Karácsony vigiliája, december 24-e voltaképpen az ünnep kezdete, 
melyhez számtalan népszokásunk kapcsolódik. 
Ilyenek az aprószentek-hordás. az ún. paradicsomjáték vagy az 
ostyahordás szokása. 

Ezen a napon mezei munkát már nem ,·égeztek. Az asszonyok 
takantonak. sütöttck-töztek. a férfiak kiseperték az udvart, 
kitakarították az istállót, bekészítették a tüzrevalót. a marháknak a 
takarmányt. 
Ekkor is, de egész adYentben akár. szokás a betlehemezés. a kántálás, 
a mendikálás. 
Karácsonykor \·agy a karácsonyt közvetlenül megelőző napon a 
bábtáncoltató betlehemezés. Herodes-járás. szálláskeresés. 

A karácsony e�Te inkább a keresztények családi únnepé,·é vált. 

A keresztény ember asztalára régen böjtös ételek kerültek: bab. lencse. 
mak. alma. kalács. dió, méz. fokhaID-ma. 
Mindezeket akkor fogyasztották. mikor a,: Esthajnalcsillag már feljött, 
rngy csak az éjféli mise után. 
A karácson:yi vacsorához az asztalt 1-.iilönlegesen ünnepélyes módon 
terítették meg: rá és alá különböző gazdasági- és há7jeszközöket. 
ételeket. magvakat. szénál szalmát helyeztek. Ezeket hosszabb
rövidebb ideig otthagyták. majd leszedés után 1-.iilönbözö célokra 
felhasmálták. A leszedés időpontja tájanként változó: aprószentek 
napja (december 28.) újév, vízkereszt. 
A karácsonyi vacsora ételeiböl ún. karácson:yi morzsát készítettek, ezt 
a következő éYben emberi és állati betegségek g yógyítására 
használták. 

A karácsonyfa keresztény szimbolikája a 18. században ala"--u.lt ki, s a 
19. századtól indult ,·ilághódító útjára. Az örökzöld rngy termő
ágakat lassan kiszorította a fenyő, melyet kezdetben gyümölcsök,
sütemények, gyertyák. szentképek díszítettek, s rá vagy alá helyezték a
karácsonyi ajándékokat, melyet angyal.fiának is neveztek.
A monda szerint, mikor Jézus a Földön járt. a gonosz emberek miatt
bujdosnia kellett. Egyszer üldözői elől egy sűrű lombú fa alá 
menekült, de a fa rászólt: menj innen, mert ha itt találnak, engem is 
elpusztítanak! Így utasította el a többi fa is. Végül a fenyőfához ért.
Ennek alig volt lombja, de az ágak elrejtették a menel-.iilőt.
Jézus így szólt a fenyőfához: soha ne hullasd el a leveledet!
Akkor is virulj és zöldülj. amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak!
Te légy a legdélcegebb. a legs7J vósabb minden társad között, s élj
meg mindenütt! Légy az emberek öröme!
Emlékezetemre rajtad �újtsanak karácsonyi gyertyát az idők
végezetéig!

(Dömötör Tekla nyomán) 

Rákosi Péterné 

tanár 



A legszebb karácsonyom 

Abban az időben, amikor én gyem1ek voltam nem volt ritka, a 
nagy család és ezzel együtt járt a szegénység is. 
Mi öten rnltunk testvérek, dc szüleink akarata, g yermek 
szeretete. mu1den nehé7ségge! megbirkózott. 
Egyszer fel.figyeltem arra. hogy édesanyánk szomorúan súgja 
apánknak. az idén nem lesz karácsonyfa a gyerekeknek, mert 
nincs miből. 
Telt-múlt az idő, közeledett a karácsony. Feltűnt nekem . hogy 

minket gyerekeket minden este, korán ágyba dugtak, 
édesanyánk pedig kivonult a konyhába. Mi türelmetlenül 
vártuk. hogy ide érjen az idö, és jöjjön a Jézuska. 
Ide ért az ÁDÁM- ÉV A napja. 
Délután édesanyánk felöltöztetett minket. nem divatos de 
tiszta ruhába. Nyakunkba fehér gyolcsból készült tarisznyát 
akasztott. és mivel én voltam a legidősebb, testvéreimet rám 
bízva elindultunk mendikálni. Karácsonyi énekeket énekelve 
végig jártuk a szomszédokat. rokonokat, ismerősöket. 
Megteltek a tarisznyák dióval, mogyoróval, almával és 
hazafelé indultunk. 
(?tthon ért csak nagy meglepetés minket. 
Edesanyánk nyitja a szoba ajtaját, mellette édesapánk, 
énekelik a mennyből aL ang) alt. az asztalon ott ragyog a 
karácson�fa. égő gyertyákkal, szaloncukorral. a fa alatt pedig 
édesanyánk készítette rongybabák a lányoknak szépen 
felöltöztetve. 
A fiúknak pedig szintén kézzel készített bohócok sapkával 
ellátva. Nagy öröm volt, mégis csak itt járt a Jézuska. Az sem 
számított. hogy a fán léYő cukor selyempapírba csomagolt 
kockacukor volt. Akkor Jöttem rá. hogy édesanyánk miért 
tartózkodott a konyhában. amig mi szépen aludtunk. 
Máig sem tudom honnan merítették az erőt, az akaratot és a 
kis pénzecskét, hogy gyermekeiknek ilyen szép és boldog 
karácsonyt tudtak varázsolni. 
Szívből köszönjük drága emlékű szüleinknek ezt a szép 
aJándékot. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket. és Boldog Új Évet kfránok 
Kunsziget minden lakójának. 

Takács Józsefné 
nyugdíjas 
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Karácsony a békesség, a szeretet ünnepe 

Várakozás Jézus eljövetelére, a fiatalok terveznek. az idősebbek 
emlékeznek. 
Emlékezünk rég múlt időlcröl. a hajnali misékről. csiipp gyerekek 
földig érő tarisznyával való mendikálásáról. Nem a várható ajándék 
miatt - bár az sem volt mellékes -. hanem azért mentünk mendikáln.i 
hogy megvi�ük az örömhírt a kisded születéséről. Az utcán és � 
házba belépve hangos dicsénessékkel köszöntünk. 

Emlékezünk a szenteste áhítatos, családias hangulatára. Azt, hogy 
mikor hozta a Jézuska a karácsonyfát máig sem tudom, de ott volt 
minden évben az asztalon. Ott volt a fa alatt a Jézus kalácsa. a diós, 
mákos kalács és egyszerű ajándék mindegyikiinknek. Az asztal alá 
odakészitene édesapám a szénát Jézus szamarának, a búzát meg a 
baromfiak takarmányának. A szenteste mindig családi ünnep volt. 
Ilyenkor együtt ünnepeltünk. együtt gyújtottuk meg a gyertyákat. A 
közeli családok meglátogatták egymást, kellemes ünnepeket kívánva. 
Éjféli mise előtt a nagyobb fiúk, lányok csoportban az ablak előtt 
énekeltek.. így útték meg az örömlúrt. 

Az utcán a pásztorok pattogtatták az ostoraikat, és szedték össze az 
ajándékot: az erre az alkalomra kemencében sütött pásztorlepén)t és 
némi kis pénzt \·agy egyebeket. 

Az éjféli misére mmdig zsúfolásig megtelt a templomunk. Az 
orgonának 1-iilönös hangja volt ilyenkor, a hívek pedig egy szívvel 
énekeltek. 
Ylise után kellemes ünnepeket kívántunk egymásnak. Jó volt látni, és 
JÓ emlékezni a békességben - ha nem is jómódban - élő emberekre. 
Legyen .. békesség a földön a jóakaratú embereknek"", szeressük, 
tiszteljük eID,mást. A szeretetnek ne legyen mértékadója a kapott 
ajándék értéke. mert azt pénzben kifejezni nem lehet. Szívből kívánom 
legyen mindenkinek kellemes. boldog az ünnepe és utána is az élete. 

Stoller István 
nyugdíjas 

A legszentebb ünnep 

Valamennyiünk szívében a karácsony a legszentebb ünnep. Ismerjük a vele kapcsolatos népszokásokat, tudjuk. milyen 
események, történések jellemzik ezt az időszakot, mégis: szívünk tele várakozással, izgalommal, valami ismeretlen 
megfoghatatlan csodavárással. 
A negyedik gyertyát is meggyújtottuk az adventi koszorún., fényében egyre inkább kirajzolódik az ünnep. 
Az otthonokban nagy a sürgés-forgás, külsőségekben is készülünk Jézus születése napjára. S talán minden ember lélekben 1s 
megtisztul ilyenkor. Csak így várhatjuk méltóképpen a szeretet ünnepét. így kap értelmet a hosszú készülődés, az ajándékozás, a 
vendégjárás és minden ünnepi igyekezetünk. 
A 2000. Évhez közeledve. szívünket ünneplőbe öltöztetve békés. boldog karácsonyt. szeretetteljes, áldott ünnepet kívánunk: 

iskolások 
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ÓVÓDAI HÍREK 

Novemberben az óvoda szülői Munkaközössége megrendezte a 
hagyományos Erzsébet-napi bált. a kunszigeli vendéglőben. A 
bal bevételét az óvoda javára fordítjuk, karácsonyi 
játék·vásárlásra és az óvoda felszerelésének javítására. 
Köszönetet mondunk minden kedves támogatónknak. 
Köszönjük Hang yát Anikó vendéglős hozzájárulását. aki 
vállalta, hogy a zenész fellépti díjának 50 %-.át kifizeti. 
Köszönjük az óvodás szülök tombolatárgyait és a Szülői 
Munkaközösség tagjainak munkáját, mellyel hozzájárultak a 
bál sikeres lebonyolításához. Úgy érezzük, aki eljött, jól érezte 
magát, hiszen így búcsúztunk a bál végén .• Jövő ilyenkor. 
ugyanitt találkozzunk! 

Óvodásaink izgatottan várták a MiJ...-u.lás érkezését. aki minden 
évben december 6-án meglátogatta óvodánkat. Minden 
gyermek ajándékcsomagot kapott a Mikulástól, aki idén 
bőséges puttonnyal érkezett, támogatóinknak köszönhetően. 
Hécz Vincéné vállalkozó déligyümölccsel. a Győri Keksz Kft 
pedig termékeivel ján1lt hozzá az ajándékhoz. Köszönet érte a 
felajánlóknak. Köszönjük Gál Csaba szíves közreműködését. 
akinek segítségével ért el hozzánk az ajándékcsomag. 

A kisg yermekek mindig izgatottan várják a karácsonyt. Mindig 
ugyanolyan lelkesedéssel készülünk az év egyik legszebb 
ünnepére. Díszbe öltöztetjük óvodánkat és a karácsonyfa alá 
kerülnek a játékok, mesekönyvek - minden ami a 
gyermekeknek oly nag y örömet okoz. Dallal, verssel. 
érzelmileg is ráhangolódunk a gyönyörű ünnepre. December 
18-án szombaton bensőséges ünnepségre hívtuk meg a
Szülőket. Nagyszúlöket. akik nagy számban tiszteltek meg 
bennünket. A kis-középső csoportosok dallal, verssel, a 
nagycsoportosok ezen kívül Betlehemes játékokkal 
ked,·eskedtek a vendégeknek. 
A gyermekek örömmel fogadták ifj. Gondár Zoltán vállalkozó 
és a Győri Keksz Kft ajándékcsomagját. Ezúton szeretnénk 
minden felajánló és közreműködő segítségét megköszönni. 

A Tündérvár óvoda minden óvódása és dolgozója 

szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új 

esztendőt kíván a falu mínden lakójának 

HŐSÖK NAPI HANGVERSENY 

A győri pedagógus Kórus ok1óber 31-én ünnepi hangversenyt 
adott a hősök tiszteletére a kunszigeti templomban. 
Karvezető: Katona Tibor és Katona Gábor volt 
A műsorban reneszánsz, bécsi klasszikus, romantiln1s és XX. 
századi zeneszerzők műveit hallhattuk. 

Beethoven: [sten dicsősége és Halmos László: Jubilate Deo e. 
művében a hősöket dicsőitettük, kik a háborúkban vagy az 
életben megvívták a maguk harcát. 
Ok-róber a Rózsafüzér ünnepe. A Szűzanya tiszteletére énekeltük 
Arcadelt: Ave Maria e. motettáját. 

Victoria: 0 magnurn mysterium c. spanyol reneszánsz motcttában a 
karácson�i Nagy Titokról: [sten fia születéséről énekeltünk. 
Mozart gyönyörű szép A ve verum corpus-ában Jézusra emlékeztünk, 
aki a kínszenvedése által megváltott minket büneink-röl. 
Bruckner: Locus isten művével köszöntöttük Isten haLál mert 
befogadott bennünket erre a hangversenyre. 
Befejezésül Kodály Zoltán: szép könyörgés e. műve szólalt meg. 
Remélem. hogy maradandó élményt sikerült nyújtani éneklésünkkel! 

Radicsné Csöre Andrea 

"' 

GYÁSZHÍREK 

VÍGH PÁL VENESZ ISTVÁN 

életének 57. évében elhunyt. életének 70. évében elhunyt. 

Nyugodjanak békében! 
KÖSZÖNETNYIL V Á�iTÁS 

----------------------- -----------------------
.Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

VÍGHPÁL 

temetésén részt vettek. sírjára a kegyelet virágait 

elhelyezték. és mély gyászunkban velünk éreztek. 

Gvászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

VENESZ ISTVÁN 
Temetésén részt vettek. sírjára a kegyelet virágait 

elhelyezték. és mély gyászunkban velünk éreztek. 

Gvászoló család 
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KIT ÖRÖKKÉ HAZA V ÁR.L'IAK 

Csendesen ér rbldet :i tehér hópihe, 
Egy Honvédnek régtöl dobban már a szíve, 
Szörnyű cs:nahely volt az erdönek mélye, 
s��::::: sz:•:·:e! :·��:s::k �;:· t'e�:·ö tövébe. 

Körülöne nem volt m:ís csak eg,; erdei madár, 
Csak ö hallona azt. hogy édes jó anyám, 
Csak ö hallona azt, hogy drága feleségem, 
Segíts el hozzájuk édes jó [stenem. 

Zubbonyát árverte szívének friss vére, 
Hazagondoit ekkor kicsi gyermekére, 
Szeméböl kihuiltak a forró könnyek. 
Érte. ki apai karok többé nem ölelnek . 

Ajakát elhagyták a kínos jajszavak, 
On szenvedett ki a sötét égbolt alan. 
Fejét hátravetve vén fenyó tövébe, 
Odaadá lelkét jó !sten kezebe. 

Egymást követték a csendes aikonyok. 
S a postás levelet többé nem hozon. 
Nem tudon riának felelni az anya. 
Ha kérdé öt miért nem ir apa ry 

Nem tudja ö, hogy nincs apukája, 
Kinek nincs szemfedél és keresztfája, 
K.in<!k többé nem dobban a szíve . 
Kinek oly sokszor szunnyadt el ölében. 

Kis asztalukon ott áll Krisztus keresztje, 
Tövéhez van téve édesapj:i kéne. 
Esti imába térdelnek on ketten. 
Kit örökké várn:ik e toldi életben. 
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HŐSI HALLOTAINK TISZTELETÉRE 

Evek óta emléktüzet gyújtottunk: a 
temetőben 2000. január 12-én, hogy

emlé;kezzünk a Donnál elesett katonákra. 

kunszigeti 
tisztel ette 1 

Rájuk, akik a legdrágábbat, az életüket adták a 
szabadságért. Édesapákra, férjekre, fiúkra. 
Soha nem tértek vissza. Jeltelen sírban, valahol 
messze alusszák örök álmukat. 
Hozzátartozóknak nem adatott meg, hogy sírj ukhoz 
álljanak. A fellobbanó gyertya lángjánál 
emlékezzenek. 

A hősi hallottak emlékére jelképesen 
állítunk. 

KOPJAFÁT" " 

Az ezredforduló első ünnepi eseményét az Ö tiszte
letükre rendezzük. A Kopjafa a temető közepén rájuk 
emlékeztet. 

Emléküket őrizzük, nyugodjanak békében. 

Tisztelettel meghívom Önöket 

a Donnál, és a háborúban elesett hősök tiszteletére rendezett emlékünnepségünkre 
a temetó'ben lévő kopjafához 

2000. január 10-én (vasárnap) 15 órára. 

Kunsziget község Képviselőtestülete nevében 

Lendvai Ivánné 
Polgármester 
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, 5 TOV ABBRA IS SZAMITUNK NIEGTISZTELO FIGYELMUKRE, ES LEHETOSEGEINK LEGJAVA
ADY A, TOVÁBBRA IS SZÁ.tvlÍTlJNl<. ÖNÖKRE. 

A BOLT NYITVA TARTÁSA 
Hétfőtől-péntekig 6,00 - 18,00 óráig
Szombaton 6,00 - 12,00 óráig
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Kunszigeti Hírmondó 
A Kunszigeti önkormányzat lapja 

Ingyenes Kiadvány 
Felelős szerkesztő: Rába László. Tel.: 96/485-309 

Kiadja: A Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget. József Attila út 2. 
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 Rádiótelefon: 06/30/2269-730 

Technikai szerkesztő: Gondár Istvánné 
Készült a Kunszigeu Polgármesteri Hivatal sokszorosító gépén 
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