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Felújítás előtt a
kunszigeti bekötőút
- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER Naponta szembesülünk a Kunsziget-Öttevény bekötőút (14101) állapotával, mely évek
óta balesetveszély forrása falunk lakói, az üzemekben dolgozók, és a Szigetközbe Kunszigeten keresztül átutazók számára egyaránt.
Öttevény Szabadság utcától Kunsziget Győri útig terjed a 14101. számú, 3,6 kilométeres
út, mely a Magyar Közút Kht. tulajdona, így
annak felújításáról a Kht. rendelkezik.
Mivel öt számjegyű útról van szó, a magasabb rendű utak elsőbbséget élveznek a
Kunsziget-Öttevény szakasszal szemben
(rossz állapotban van a kunszigetinél magasabb rendű 81-es, 82-es, 83-as, 85-ös vagy
86-os főút is például). A Magyar Közút Kht.
anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik „javítani” a Kunsziget-Öttevény úton kialakult
helyzeten. Önkormányzatunk folyamatosan
kéri a javítást, a kátyúzás azonban csak ideig-

óráig oldja meg a helyzetet, az út szilárd alappal ugyanis nem rendelkezik.

A megoldás aszfaltszőnyeggel történő borítás lenne, ennek költsége az
út teljes hosszán 300 millió Ft.
Kunsziget Község Önkormányzata az útfelújítás érdekében 2006-ban a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumot, 2007-ben megkereste a Győri Többcélú Kistérségi Társulást,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlést,
Magyar Közút Kht. Észak-dunántúli Regionális Főmérnökségét, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Területfejlesztési Tanácsot és a Nyugat-Dunántúli Regionális Tanácsot - mint
javaslattételre és döntésre jogosult szerveket.
Ennek eredményeként az út 1,3 km-es szakasza a régióban felújításra szoruló 4 és 5 számjegyű utak között a harmadik helyre került.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>

2009. február 24.

Az első félév végén
- ENDRŐDY JÓZSEF, ISKOLAIGAZGATÓ Lezárult az első félév a Vocational Academy
kunszigeti tagiskolájában: 96 tanuló kapott
félévi értékelést. Számos iskolai és községi rendezvényen vettek részt a tanulók.
Az iskolába jelenleg 69 kunszigeti lakhelyű
tanuló jár, 27 diák pedig más településről jár
Kunszigetre.
Az iskola számos rendezvénye közül az
egyik legnagyobb szabású rendezvény az iskolai farsang, melyet idén február 14-én rendeztünk.

Az alsósok farsangi produkciói közül a második
osztály előadását ítélte a legjobbnak a zsűri.
FOLYTATÁS A 6. OLDALON. >>

Postapartner
kerestetik

- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER A Magyar Posta megyénkben is meghirdette a Postapartner Programot: ebben Kunsziget
is szerepel. A posta üzemeltetésére pályázhat
bármely vállalkozó, leendő postai alkalmazott,
vagy akár az önkormányzat is.

Elég egy keményebb hideg és az úton újra megjelennek a kátyúk. A jéggé fagyó víz nagyon hamar képes a
kisebb gödrökből hatalmas „tankcsapdákat” csinálni. A helyzet már most majdnem annyira súlyos, mint
2005-ben. Akkor a kátyúzásra is tavasz közepéig kellett várnunk. Fotó: Tilai Zoltán

A postai hálózat hatvan éve változatlan formájú működésén kívánt változtatni a Magyar
Posta Zrt 2003-ban, amikor elindította a Postapartner Programot. Vállalkozókat, önkormányzatokat szeretnének bevonni a posták
működtetésébe, így annak fenntartása a Magyar Posta Zrt. számára várhatóan kevesebbe
kerül.
Kunsziget Község Önkormányzata úgy
döntött, hogy pályázik a programban.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON >>
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Tisztelgés a hősi halottak kopjafájánál
- FEHÉR IMRE, NY. HATÁRŐR ŐRNAGY Januárban a Donnál elesett kunszigeti katonákra emlékezett a falu a temetőben. Ünnepi beszédet Fehér Imre nyugalmazott őrnagy
mondott. Az ő gondolatait közöljük.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékezni jöttünk ide a kunszigeti temetőbe. Emlékezni, mert tudjuk: egy nemzet jövője a múltra épül.
Államiságunk több, mint ezer esztendős
története nem szűkölködik vérzivatarban,
mert egy nemzet történelmét a dicső tettek
mellett bizony tragédiák is jelzik.
Mégis kevés olyan tragédiája van történelmünknek, mint a 66 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődő doni áttörés. A rideg számadatok ismertek. A második Mohácsként
emlegetett, sőt annál is súlyosabb katasztrófa
során 140 ezer honvéd lelte halálát.
Ma azokra emlékezünk, akik a poklot megjárták és azokra a családtagokra, akik évtizedekig várták vissza fiaikat, férjeiket, apáikat,
testvéreiket, akiknek hétköznapjait soha el
nem múlóan átitatta e tragédia.
A második Magyar Hadsereg alakulatainak
mozgósítására 1942. február 24-től került sor.
A kiszállítást követően a hadsereg csapatai
súlyos harcok árán, Budapesttől 1500 km-re
érték el a Don folyó vonalát, ahol 208 km széles arcvonalban foglalták el a védőállást.
A német és szovjet hadosztályokhoz viszonyítva jóval gyengébben felszerelt magyar
sereg az 1943. január 12-13-án megindított,
nagy erejű szovjet ellentámadásnak nem tu-

Az urivi áttörés emlékére rendezett temetői ünnepélyen Fehér Imre nyugalmazott őrnagy mondott
ünnepi beszédet. Fotó: KTV Kunsziget

A második magyar hadsereg kunszigeti katonái,
akik a doni harcokban vesztették életüket:

Baracskai Lajos, élt 33 évet
Bősze Mihály, élt 30 évet
Farkas Károly, élt 26 évet
Fömötör Antal, élt 32 évet
Kóczán Ignác, 33 évet
Kovács Sándor, élt 31 évet
Madarász Lajos, élt 36 évet
Major Gábor, élt 22 évet
Nagy Ferenc, élt 31 évet
Naszádos Lajos, élt 22 évet

dott ellenállni.
A magyar védelmi vonal áttörése után
lőszer-üzemanyag és felszerelés hiányával
küszködő magyar csapatok óriási veszteséget
szenvedtek, felmorzsolódtak.
1943. január 12-én Urivnál, majd 14-én
Scsucsjenénél a szovjet hadsereg nagy erejű
támadást indított a Don kanyarban védelmi
állásokban lévő, mintegy 200 ezer főt számláló magyar hadsereg ellen.

A szinte elviselhetetlen, farkasordító, -35, - 40 fokos hideg ellenére a
magyar honvédek hősiesen próbáltak ellenállni.
Szép példája ennek a soproni 4. ezred I.
zászlóalja, akik Kosztka Vilmos százados parancsnoksága alatt - egyébiránt a százados
úr egyik szárnysegédje apósom volt (Markó
Ödön zászlós), - az Urivnál 9.45 órakor rettenetes dübörgéssel kezdődő harmadik hullámban előretörő szovjet sereggel szemben
tartották állásaikat közelharcban is, mindezt
hősiesen tették másnap sötétedésig.
Sajnos nem tovább, mivel a megfelelő elhárító fegyverek hiányában a páncélosok elleni
szinte puszta kézzel való küzdelem eleve kudarcra volt ítélve. A 2. Magyar Hadsereg nem
kapott támogatást a németektől.
A megmaradt csapategységek súlyos utóvédharcokat vívtak, Kurszk térségéig vonultak, s keltek át a Dnyeperen. A csatavesztés
után a fagy poklától megmenekültek nagy részére a legkegyetlenebb hadifogság várt.
140 ezer magyart vártak hiába haza családtagjaik. A háború után a hivatalos politikának
köszönhetően a gyászt nem lehetett kibeszélni. A hadsereg megsemmisülése tabutémának számított. Pedig az ember természetével
ellentétes, alapvető jogának megtagadása, ha
egy nép nem gyászolhatja halottait. A némaság, a titkolódzás mély sebeket ütött a nemzet
lelkébe. Hosszú évekig hivatalosan senki nem
beszélt, nem írt róluk.
A közvélemény azonban nem feledte őket,
versekben, dalokban éltek tovább. És az anyák

Pék Géza, élt 37 évet
Szalai Bódog, élt 29 évet
Szalai Ignác, élt 40 évet
Szalai Iván, élt 29 évet
Tóth Imre, élt 26 évet
Varga Ferenc, élt 26 évet
Idős Varga Ferenc, élt 41 évet
Varga József, élt 25 évet
Virág János, élt 41 évet
lelkében, akik - gyermekkori emlék idéződik
fel bennem - halálukig várták haza fiaikat, esténként keresztet vetve a távoli Oroszország
felé.
A csöndet Nemeskürthy István törte meg
a „Rekviem egy hadseregért” című könyvével
1971-ben, majd Sára Sándor és Csoóri Sándor
80-as évek elején készült dokumentumfilm
sorozata. Valójában a 90-es években jelentek
meg a tragédiát tárgyaló könyvek, állítottak
emlékműveket a messzi távolban nyugvó hősöknek.
A 66 évvel ezelőtti tragédiáról pedig igenis
beszélni kell, közzé kell tenni a még nem ismert dokumentumokat!
Szíves figyelmükbe ajánlom Nádasdy Alfonz győri bencés tanár közelmúltban kiadott
Hadinaplóját. Alfonz atya tábori lelkészként a
doni áttörés után súlyos műtéteknél asszisztált,
üszkösödő végtagokat amputált, a hadifogságban pedig minden bátorságát és tehetségét
latba vetette embertársaiért, szülőföldjéért, a
nemzeti kultúráért, segítve a túlélést.
Egy német politikus mondta: „A háború a
politika folytatása más eszközökkel.”
De ő nem számolt az áldozatokkal!
A Donnál elesett honvédeink nem fasiszta
rablók voltak! Ezt a bélyeget a kommunista
diktatúra éveiben próbálták rájuk sütni.

Ők mindnyájan, beleértve a kunszigetieket is, életüket hazájukért
áldozó hősök voltak.
Emlékezzünk dr. Zemplényi Miklós, a 2.
Magyar Hadsereg egykori honvédorvosának
„Boldog szunnyadók” című versének részletével:
„Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj te néma
hadsereg! Ringasson békén a távoli rög, s ne
bántson könny, mert értetek pereg. Aludjatok
csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák, Aludjatok csak néma, szent hadak,
pihenni édes, pihenni jó, S nyugtasson a Donnak zúgása, mint a Tisza folyó.”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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Felújítás előtt a kunszigeti bekötőút
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

febr. 26. csütörtök
8.00-10.00 Adománygyűjtés Horváth Mercédesz és családja részére - Kultúrház
17:00 Képviselőtestületi ülés - Kultúrház

A 14101-es sz. út felújításának első lépéseként a Magyar Közút Kht. a tervezést, közbeszerzést 2009. őszére végzi el. A Magyar
Köztársaság Kormánya várhatóan kiemelt
projektnek minősíti és nevesíti a 2009-2010es Nyugat-dunántúli Operatív Programban.
Az út felújítása 2009 őszén-2010 tavaszán
várható.
Kunsziget Község Önkormányzata törekszik arra, hogy az út felújítása előbb megkezdődhessen és nem csak 1,3 km-es szakaszon,
hanem az út teljes hosszán.
Az út jelenlegi állapotának javítására (ami
kátyúzást jelent) levélben kérte Önkormányzatunk a regionális főmérnökséget.
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács 2008 augusztusában döntött a négy
és öt számjegyű utak felújításának fontossági sorrendjéről. A Győrújbarát-Ménfőcsanak
út és a Szilsárkány-Pápa útszakaszok után a
Kunszigeti-Öttevény út a harmadik.

19:00 Tánctanfolyam
előzetes megbeszélése - Könyvtár

febr. 27. péntek
13.00-17.00 Adománygyűjtés Horváth Mercédesz és családja részére - Kultúrház
Nagyon fontos lenne, hogy ne csak egy 1,3 kilométeres útszakaszt újítsanak fel, hiszen az út teljes
hosszán - a falun belül és kívül is - hatalmas gödrök
vannak.

Vers- és prózamondó verseny márciusban
- BÁBICS NORBERT, TELEHÁZVEZETŐ Hiába tehetséges valaki, ha mások nem veszik észre. Most lehetőség nyílik a magukban
tehetséget érző kunszigeti vers- vagy prózamondók számára, hogy egy nemes versenyben
mutassák meg a falu előtt a tudásukat.
Kunsziget Község Önkormányzatának
Kulturális Bizottsága, a helyi ifjúsági érdekegyeztető fórum, a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és a Sziget
Gyöngye Nyugdíjas klub vers- és prózamondó
versenyt rendez március 14-én. A versenyre
gyerekek és felnőttek jelentkezését is várják:
az iskolásoktól a nyugdíjasokig.
Nevezni egy vers vagy prózai mű előadásával lehet; nincs megkötés sem a szerzőre, sem
a mű témájára vonatkozóan.

A vers- és prózamondó versenyre
március 9-ig lehet jelentkezni a
teleházban személyesen,
telefonon (96/552-010) vagy e-mailben (kunsziget@telehaz.hu).
A jelentkezéskor közölni kell a választott
mű címét és szerzőjét. Az előadás ne legyen
hosszabb 7 percnél.
A verseny március 14-én 14 órától lesz a
Kultúrházban, az eredményhirdetés a március
15-i ünnepély keretében.
A vers- és prózamondó versenyre ezúton is
tisztelettel meghív mindenkit a rendezők nevében Kunsziget Község Önkormányzata.

Programkalauz

Szabó Lőrinc:
Valami örök
Valami örök tovasuhogás
valami csöndbe, puha végtelenbe,
valami tegnap, mely mintha ma lenne,
valami vízalatti ragyogás,
valami messze, panasznéma gyász,
valami jaj, melynek már nincs keserve,
valami vágy s a vágy tilalma benne,
valami könnyű, szellőhalk varázs,
valami, ami nem is valami,
valami még kevesebb, az, ami
valami tűntén kezd csak sejleni,
valami lassú, árnyhűs rejtelem,
valami, ami újúl szüntelen,
valami gyors, lőtt seb a szívemen.

febr. 28. szombat
16:00 Teke NB III.: Kunsziget - Mosonszentmiklós
18:00 Maosa Aida: Utazás a Szentföldre és
Wellner Veronika: Az El Camino zarándokútról - Kultúrház
márc. 1. vasárnap
14:00 Kunsziget - Püski edzőmérk.
márc. 4. szerda
délelőtt Óvodások látogatása az iskolában
márc. 7. szombat
15:00 Teke NB III.: Máriakálnok - Kunsziget
18:00 Tour de KRAJCÁR II. - Kultúrház

márc. 8. vasárnap
13:00 Máriakálnok - Kunsziget (u21 bajnoki
mérk.)
15:00 Máriaklánok - Kunsziget (m2 bajnoki
mérk.)
márc. 9. hétfő
15:00 Nyugdíjas Klub: Szép Magyarország képekben, szavakkal - Kultúrház
márc. 14. szombat
14:00 Vers- és prózamondó verseny - Kultúrház
16:00 Teke NB III. : Kunsziget - Szany

4. OLDAL - AKTUÁLIS

Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.50; 5.50; 6.42; 7.07; 8.02;
9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 16.37;
18.04; 19.52; 20.47
- szombaton 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51;
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47
- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41;
17.51; 20.47
Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig 5.15; 6.05; 6.35; 7.20; 8.30;
11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05; 17.20;
18.40; 20.15; 22.45
- szombaton 6.35; 8.30; 11.40; 13.25; 14.55;
16.40; 18.40; 20.15; 22.45
- vasárnap 6.35; 9.05; 11.00; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
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Épített értékeink felújításáért
- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER A LEADER programhoz 2008-ban kapcsolódott Kunsziget. Pályázatokat nyújtott be községünk, ezek között szerepel a templom, a plébánia és a Kossuth tér felújítása is.
Falunk fejlődésének, a beruházásoknak
egyetlen módja, hogy az összes lehetséges
pályázaton részt veszünk. Eddig sem volt ez
másként, de a gazdasági válság különösen
erre sarkall bennünket.
A Kunszigeti Hírmondóban már eddig is
többször olvashattak a Pannónia Kincse Leader Egyesületről, annak munkájáról, fontosságáról. Az önkormányzat, a civil szervezetek és a vállalkozások kapcsolata a LEADER
közösség alapja, Közös cél a vidékfejlesztés

pályázatokon keresztül. Több fórumon határoztuk meg falunk fejlődésének legfontosabb
irányát és ennek tudatában kerültek beadásra
az alábbi pályázatok.
Kunsziget Község Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházzal folytatott többszöri
egyeztetés után felvállalta a pályázatok elkészíttetését, koordinálását, a dokumentumok
elkészítését (tervek, költségvetések). Az épített örökségünk, népi hagyományaink meghatározóak a lakosság életében, a pályázatokkal is ápoljuk ezeket.
A 2009-es költségvetésből az alábbi pályázatok dokumentációjára önkormányzatunk 1
745 400 Ft-ot fordított. Bízunk benne, hogy
pályázataink sikeresek lesznek, és a közösen
kitűzött célok megvalósulnak.

Orvosi rendelő
Kossuth tér
Telefon: (96) 495-029
Nyitva tartása:
Hétfő : 14.00-17.00
Kedd: 8.00-11.00
Szerda: 14.00-17.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: 8.00-11.00
Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és
munkaszüneti napokon reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki
utca 29. sz. alatt.
Telefon: (96) 542-043
Gyógyszertár
Kossuth tér
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása:
Hétfő : 16.00-17.00
Kedd: 9.30-10.30
Szerda: 16.00-17.00
Csütörtök: 9.00-11.00
Péntek: 14.00-15.00
Polgármesteri Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00
péntek: 7.30–13.00
Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (96) 552-010
Nyitva hétköznap 9:30-11:30 és 16:00-21:00
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Segítsünk a beteg öttevényi kislányon!
- FARKAS FERENCNÉ, VÖRÖSKERESZT H. SZERV. A Magyar Vöröskereszt kunszigeti alapszervezete és Kunsziget Község Önkormányzata
gyűjtést szervez Horváth Mercédesz és családjának megsegítésére.
Az öttevényi beteg kislánynak lélegeztetőgépre van szüksége, hogy családja otthon
ápolhassa őt.

Az adományul szánt anyagi
támogatást 2009. február 26-án
csütörtökön 8-10 óráig,
és 27-én, pénteken 13-17 óráig
várjuk a Kultúrházban.
Köszönjük mindazoknak, akik anyagi lehetőségeikhez mérten segítik a bajba jutott kislányt és családját.

Fotó: Krizsán Csaba (Kisalföld)
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Partnerre vár a posta
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A szolgáltatás biztonsága, színvonala megmarad; a postai szolgáltatásokért, a Postapartner munkájáért a Magyar Posta felel. A partnerek által végzett szolgáltatások díja azonos a
Magyar Posta áraival.
A posta mindaddig változatlan feltételekkel üzemel, amíg sikeres pályázat keretében át
nem tudják adni a működtetést a helyi postapartnernek. Attól tehát nem kell félni, hogy
esetleg sikeres pályázat híján postai szolgáltatás nélkül marad községünk.
A pályázat három fordulós, időtartama várhatóan egy év.
Az elmúlt évtizedek alatt bebizonyosodott,

hogy Kunszigeten mind a lakosság számára,
mind a vállalkozások és az ipari üzemek mindennapi munkavégzéséhez, ügyintézéséhez
elengedhetetlen a postai szolgáltatás. A postára szükség van, a jelenlegi 8 órás nyitva tartással és a kézbesítés feladatának folyamatos
ellátásával. A postai szolgáltatás mindannyiunknak fontos, ezért lényeges, hogy a Kunszigeten működő vállalkozások fontolják meg
a postapartner programhoz való csatlakozás
lehetőséget.
Mivel a szolgáltatás ellátására önkormányzat is pályázhat, Kunsziget Község Képviselőtestülete foglalkozott a kérdéssel, és a pályázat
beadása mellett döntött.

AKTUÁLIS - 5. OLDAL

Az adó 1%-ával
Kunszigetért
Kérjük, segítsék a Kunszigeten működő,
kunszigetiekért tevékenykedő civil szervezetek munkáját azzal, hogy 2008. évi keresetük
után fizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át
helyi civil szervezetnek ajánlják fel!
„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány
Adószám: 18535174-1-08
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete
Adószám: 18986044-1-08
Kunsziget Község Polgárőrsége
Adószám: 18536508-1-08
Kunsziget Sportegyesület
Adószám: 19881409-1-08
Kunszigeti Sporthorgász Egyesület
Adószám: 19906007-1-08
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület
Adószám: 18533268-1-08
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány
Adószám: 18536357-1-08
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület
Adószám: 18983292-1-08

Változás csak a posta működési kereteiben lesz, várhatóan változatlan marad a szolgáltatások köre, azok ára és a posta nyitvatartás ideje is. Fotó: Bábics Norbert

A KTV műsora
Hétfő
17:00 Emlékezés az urivi áttörés hőseire 2009
17:35 KA 27 - Iskolai farsang 1998
18:55 Kunszigeti Híradó 2009. február 28.
19:07 Tolcsvay Béla estje 2008
20:23 Március 15-i ünnepély 2008
21:04 KA 46 - Az écsi pávakör 1995
21:51 Tűzoltóbemutató a SICK családi napján
2008
21:55 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Kedd
17:00 2008: A Biblia Éve: Győri papköltők
18:11 30 éves az óvoda Kunszigeten 2008
18:58 Kunszigeti Híradó 2009. február 28.
19:10 Idősek napja 2008
20:49 KA 30 - Óvodai farsang 1996
21:20 KA 40 - Borverseny 2001
21:42 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Szerda
17:00 Óvodai farsang 2009
17:34 KA 37 - Borverseny Kunszigeten 1993

19:01 Kunszigeti Híradó 2009. február 28.
19:13 Voki-kupa 2008
20:06 Polgárőrnap 2008
21:05 Október 6. az iskolában 2008
21:19 Balett az óvodában 2008
22:00 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Csütörtök
17:00 Majális Kunszigeten 2008 - 3. rész
18:08 KA 38 - Előadás a Máltai Szeretetszolgálatról 1993
18:59 Kunszigeti Híradó 2009. február 28.
19:11 Nyugdíjas mesemondó verseny 2008
20:20 Tilai Lajos Emléktorna 2008
20:59 KA 35 - Iskolai mesemondó verseny
2001
21:43 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Péntek
17:00 KA 31 - Iskolai farsang 2000
18:30 Emlékezés az urivi áttörés hőseire 2009
19:05 Kunszigeti Híradó 2009. február 28.
19:17 Iskolai farsang 2009
20:44 A kő marad… - Wass Albert-est 2008
21:41 Mozdulj az egészségedért! 2008 II.

Kunszigeti Teke Egyesület
Adószám: 18971703-1-08
21:46 Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett 2007
21:55 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Szombat
17:00 KA 29 - Iskolai farsang 1996
18:11 Tíz éves Kunsziget Polgárőrsége 2008
19:08 Kunszigeti Híradó 2009. február 28.
19:20 Mozdulj az egészségedért! 2008 I.
19:25 KA 07 - Iskolai farsang 1994
21:40 Mozdulj az egészségedért! 2008 IV.
21:44 Műsorzárás, 22 órától Képújság
Vasárnap
17:00 KA 06 - Óvodai farsang 1994
18:03 Iskolai farsang 2008
19:07 Kunszigeti Híradó 2009. február 28.
19:19 Iskolai farsang 2009
20:46 Mozdulj az egészségedért! 2008 III.
20:56 Nyílt napok az óvodában 2008
21:23 Farsangi délután a nyugdíjas klubban
2008
21:49 Műsorzárás, 22 órától Képújság
A délutáni műsorokat a következő nap délelőttjén 10 órától megismételjük.
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Óvodai hírek

Hóember épül az
óvoda udvarán.

- FARKAS FERENCNÉ, VEZETŐ ÓVÓNŐ „Hull a hó, hull a hó...” Az óvodások nagyon
örültek a hidegnek és a frissen esett hónak. A
karácsonyi ünnepek után kezdetét vette a farsang időszaka, melyre hagyományos maszkabálon az óvodában is jelmezbe bújtak az óvodások.
Hideg idővel köszöntött be az újév, de ez a
hideg időjárás remek alkalmat teremtett, hogy
óvodásaink megismerkedjenek a tél szépségeivel. Nagycsoportosaink csúszkáltak a jégen,
az óvoda udvarán kicsi és nagy hóembert,
hóvárat épített. Jó hangulatú hógolyócsatáktól
és vidám szánkózástól volt hangos az óvoda
udvara.
2009. február 6-án, pénteken rendeztük
hagyományos farsangi jelmezbálunkat óvodánkban. A szülők segítségével minden kis

Gladiátor
és űrhajós
a farsangon.

óvodás jelmezbe bújt ezen a napon. A délelőtt
jó hangulatban telt, sok játékkal, vidám tánccal. A farsangról videofelvétel készült, mely
későbbiekben a KTV Kunsziget műsorán tekinthető meg. Sok fotó örökítette meg az ötle-

tes jelmezes felvonulást, a képek megtekinthetőek Kunsziget honlapján, a www.kunsziget.
hu oldalon.
Köszönjük a szülőknek, hogy sok édességgel hozzájárultak a délelőtt jó hangulatához.

Részletek az iskola I. féléves beszámolójából
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az egyik jelentős változás az iskola összlétszámának szinte folyamatos emelkedése.

A 2007 szeptemberi induláskor
meglévő 84 fős létszámunk jelenleg
96 főnél tart. A vidéki tanulóink
száma immáron eléri a 27 főt.
Pedagógus személyi állományunk is változott: az egyik kolléganő szülési szabadságát
tölti, helyette új elsős osztályfőnök kezdte meg
munkáját szeptemberben. Az óraadó tanárok
száma a tavalyi egy főről négyre nőtt: a fizika, ének-zene, rajz, biológia és kémia órákat
óraadó tanárok látják el. A változásnak részben jogszabályi oka van: a nem szakrendszerű
oktatás beindulása az 5. évfolyamon, illetve a
szakos ellátottság javítása. Továbbra is biztosított a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő ellátása, igaz, a korábbi időszakhoz képest
kevesebb az ellátandó tanuló, mert többeket

tavaly év elején visszaminősítettek.
Örvendetes a változás a technikai eszközök
terén is. Karácsonyra a szülői munkaközösségtől kaptunk két számítógépet, s két CD
lejátszót. Az önkormányzat támogatása révén
egy új multifunkciós eszközzel gazdagodtunk,
a digitális másoló nagymértékben megkönynyíti a munkánkat. Az eszközzel szkennelni és
nyomtatni is tudunk. Nagyon szépen köszönjük a támogató segítséget!
A fenntartótól kaptunk a tanári munkához
számítógépeket, laptopot, valamint egy interaktív táblát. Ezeket a tanórára való felkészülésben és tanórán is használjuk. Sok segítséget
kaptunk Horváth Attila vállalkozótól is.
Az elmúlt félévben a feszített munkatempó
ellenére igyekeztünk részt venni hagyományos programokon részt vettünk és a szervezésükben is részt vállaltunk. Így a Polgárőr
nap, a Szüreti nap, az Idősek napja, illetve a
nemzeti ünnepek rendezvényein is szerepeltek diákjaink. Az idén is megrendeztük a ta-

valy elindított „Vocational Kupát”. Idén nagy
küzdelemben harmadik helyen végeztünk.
A hagyományos iskolai rendezvényeket
is megtartottuk: így a Halloveen- és a Mikulás-bulit, a karácsonyi műsort, s az Adventi
vásárt. Decemberben múzeumi programon
voltunk (írás a 7. oldalon). Sikerült elindítani
az úszásoktatást a harmadik és negyedik osztályos gyerekeknek. Beindult a szalontánc és
az átszervezett néptánc.
Az iskolai farsangra lelkesen készült az iskola apraja-nagyja, tavaly is ez volt az egyik
legnagyobb szabású iskolai rendezvény. A
Szülői Munkaközösség támogatásával idén is
sikerült jó programot megvalósítani.
Február 9-én idén már második alkalommal rendeztünk körzeti matematikaversenyt.
A versenyre a környék négy iskolájából 41
tanuló érkezett, tudásukat 6 kategóriában
mérték össze. A kisbajcsi tanulók voltak a
legeredményesebbek, de minden résztvevő
tanuló korának és tudásának megfelelő, jó
teljesítményről és felkészültségről tett tanúbizonyságot.

Iskolánk tanulói közül kiemelkedő
helyezést ért el Nagy Dániel és Papp
Klaudia harmadik osztályos, Kondor Valter ötödik osztályos, valamint Zágoni Szabó Katinka és Luka
Dániel nyolcadik osztályos tanulók.

A nemrég lezárult első félév tájékoztató adatai.

Reméljük, a következő években is hasonlóan eredményes versenyeknek adhatunk helyet
iskolánk falai között.
Szeretném kollégáim nevében is megköszönni azt a támogatást, bíztatást és segítséget, melyet eddig kaptunk. Úgy érzem, minden gondunk és problémánk ellenére az első
tanévünk eredményes és sikeres volt.
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ISKOLA-ÓVODA - 7. OLDAL

Reneszánsz Év: A vaskakastól az apátságig
- LADÁNYI SZANDRA, 7. OSZT. TANULÓ A Reneszánsz Év programjai keretében a 6.
és 7. osztály Győrben és Pannonhalmán járt.
Decemberben tudtuk meg, hogy két osztály „ajándékként” elmehet kirándulni. Lelkesedve kérdezgettük osztályfőnökünket, Attila
bácsit erről. Elmondta, hogy a hatodik és a
hetedik együtt mennek kirándulni Győrbe és
Pannonhalmára, a Reneszánsz Év pályázaton
nyert támogatás keretében.
Izgatottan vártuk december 18-át. Reggel
nyolc órakor az iskolában gyülekeztünk, ahol
a lányok szendvicseket készítettek és üdítőt
osztottak. 9 órakor érkezett az iskolabusz. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk: esett
az eső és egész nap hideg, párás volt a levegő.
Győrbe a Xántus János Múzeumba mentünk, ahol már várt minket a csoportvezető. Korszakonként vezetett végig bennünket
a termeken: az őskori emlékekkel kezdtük,
majd a török korral fejeztük be. Teremről teremre haladva ismertük meg Győr és a megye
nevezetes régészeti és egyéb tárgyi emlékeit.
Sokat kérdeztünk, minden kérdésünkre
kaptunk választ. Részt vettünk játékos feladatokban, sőt királyi eskütételen is részt vettünk

egy képzeletbeli utazáson. Győr törökkori
idejéből fegyvereket, régi pénzeket, és a híres
vaskakas - mely Győr jelképévé vált- történetét ismerhettük meg. Ezt követően átsétáltunk
a Kazamatába, ahol római kori síremlékek, és
szobrok voltak. Sajnos nagyon hideg volt, így
nem sokat időztünk itt.
Pannonhalmán kiadós ebéd várt minket,
mely nagyon finom volt. Ezt követően a helyi
idegenvezetővel elindultunk az apátságba. Egy
előadóteremben elsőként egy kisfilmet néztünk meg a monostor életéről, majd egy makett segítségével az apátság történetét, kialakulást ismertük meg. Ez nagyon tetszett, mert
szétszedtük, összeraktuk a makettot, közben
jókat derültünk, ha nem sikerült valami.
A programot követően a ködös idő ellenére megnéztük a Vár környékét, a kerengőt,
a gótikus templomot, az altemplomot és a
könyvtárat. Megkerestük a Tihanyi Apátság
Alapítólevén a legrégebbi magyar szavakat,
kibetűztük Szent István monogramját is. Nagyon sok érdekeset láttunk, de legjobban a
könyvtár tetszett mindenkinek. Különösen a
kiállított kódex, a régi, nagyméretű földgömb,
a koronázási palást másolata, és a tükrös megvilágítás maradt meg mindenkiben.

Az apátság makettjét is összeraktuk.

Hazaindulás előtt egy tesztet is kitöltöttünk,
amely nem volt nehéz, csupán kérdésekre kellett válaszolnunk.
A rossz idő ellenére igazán jó hangulatban,
kellemesen telt a napunk. Örülünk, hogy részt
vehettünk a programon. Köszönjük szépen!

Operában voltunk
- PÁLI HAJNALKA, TANÍTÓ Budapestre, a Magyar Állami Operaházba
látogattunk február 1-jén, ahol megtekintettük
a Pomádé király új ruhája című gyermekoperát. Az előadás után a színpadon találkoztunk
a darabban szerepelő művészekkel, majd idegenvezető mutatta be az Operaház épületét.
Nagyon örülünk, hogy Kunszigeten minden korosztály érdeklődéssel fogadta ezt a lehetőséget. Reméljük, hogy ez a szép vasárnap
felejthetetlen élmény marad számukra.

Mesevetélkedő
- HIMA ANDREA, TANÍTÓ 2009. január 23-án rendeztük a Meseverseny 2. fordulóját alsó tagozatos diákjaink
számára. A versenyen hét csapatból sorrendben az O-kosok, az Üstökösök és az Ördögfiókák jutottak a 3. fordulóba. A nyolc meséből
álló játékos és érdekes feladatok nagy sikert
arattak a gyerekek körében.
Az első
helyen végzett
O-kosok.

Iskolánk felsős tanulói és tanárai január utolsó napján korcsolyázni mentek a győri műjégpályára. Közel két órát korcsolyáztunk, sokat nevettünk, jól éreztük magunkat és hál’ Isten balesetmentesen tértünk haza. Aznap délután még hócsatáztunk is egyet, mivel így január végére végre
megérkezett a várva várt hó a gyerekek legnagyobb örömére.

A nyertes csapatok vesznek részt a február
végi körzeti elődöntőn.
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- BÁBICS NORBERT A Kunszigeti Hírmondóban 2009-bae rendre találkozhatnak majd ezzel a címmel: Sárguló lapok. Az elmúlt húsz esztendőre tekintünk
vissza, felidézve emlékezetes és azóta már szinte feledésbe merülő híreket is. A Sárguló lapok
között elsőként a januári számokból válogatunk.
A Kunszigeti Hírmondó első száma 1989
nyarán jelent meg a Zöld Mező Mezőgazdasági Termelőszövetkezet üzemi lapjaként, a
szerkesztő Rába László volt.
Az első januári szám tehát 1990-ben jelent
meg, még az emlékezetes zöld színű kartonborítóval. Az első téma természetesen a téesz
vezetőségi üléséről szóló beszámoló volt - egy
üzemi lapnál ez magától értetődő. A másik
fontos téma a politikai változásokhoz kapcsolódott: a kisgazdák kunszigeti tagtoborzásáról,
a Hazafias Választási Koalíció irányelveiről, az
MSZP-ről és a KDNP-ről is lehetett olvasni.
A Hírmondó ekkor nemcsak kunszigeti újság
volt, hanem abdai is, ezért olvasható a lapban
az Abda történetéről szóló írás, melyet Fűzfa
Ottó írt. Az újságban viccek, cukorbetegeknek szóló recept és rejtvény is volt.
1993-ban az impresszumban az szerepel,
hogy az újság a téesz és a helyi önkormányzat
lapja. Abdai hírek már nincsenek a Hírmondóban, helyiek annál inkább. Az első oldalon
kezdődő cikk az éves költségvetésről szól,
amelyben kiemelkedő beruházás a tornacsarnok építése. Burányi Erzsébet jegyző elmondta, hogy a beruházás „20,1 millió forint, ebből
a központi támogatás összege 8,5 millió.”
Egy másik - akkor még csak tervezett fejlesztésről is olvashattunk: 18,5 millió fo-

Az épülő tornacsarnokról
az 1993 januári
Hírmondó közölte
ezt a fotót.

rintos támogatással tervezték megépíteni a
Bolgányi-híd és Kunsziget közötti utat. A volt
ÁFÉSZ épület (ismertebb nevén Hangya) és
a korábbi buszmegálló lebontására készült az
önkormányzat a falu központjának szebbé tételének céljából.
„Kunsziget Község Önkormányzatának lehetősége nyílt arra, hogy a falu határában, a
kertészettel szemben (a Káposztáskertekben)
német beruházóval alkatrészgyártó üzemet
létesítsünk. Az üzem lehetőséget ad arra, hogy
1994 végétől eleinte 10 fő, majd később 60 fő
részére az első időszakban munkahelyet biztosítson. (...)Az üzem építésének feltétele, hogy az
Önkormányzat földterülettel rendelkezzen. A
szükséges földterületet jogilag csak a részaránytulajdonosi területből lehet biztosítani, mivel
a községben még nincs jóváhagyott földalap.
Az üzem megépítésének lehetőségéhez ezért az
Önök segítségét kérjük” - olvasható az újságban szintén a ’94-es újságban. Az említett beruházás megvalósult AGS néven. Ma az üzem
a Federal Mogul nevet viseli és többszáz embernek ad munkalehetőséget.
Az 1997-es Hírmondó címoldalán arról
olvashatunk, hogy 80. születésnapján, 40 éves
kunszigeti munkássága elismeréseképpen
díszpolgári címet kapott Érsek Sándor kanonok, Kunsziget plébánosa.
1999-ben az előző év decemberében átadott
Egészségházról olvashattunk.
A temetői kopjafa átadásáról a 2000 januári
Hírmondó számolt be. Az újságban először
1995-ben olvashattunk az elhurcolt leventék-

ről. Rájuk emlékezünk ’95 januárja óta minden évben - 2000 óta a kopjafánál. A 2000-es
januári szám egy teljes oldalt szentelt az akkoriban virágzó női focinak is (a Terán akkor az
NB II. harmadik helyén várta a tavaszt).
2002-ben sok fotóval számolt be a Hírmondó arról, hogy a Harmónia Művészeti Iskola
néptánccsoportjai Kunszigeten tartották féléves vizsgájukat a Kultúrházban. Ugyanekkor lett egy éves a citeraegyüttes, akik ebből
az alkalomból emlékezetes koncertet adtak.
2002-ben volt az is, amikor korcsolyapályát
sikerült kialakítani az akkor még nem műfűvel borított grundon. A környező községekből
is sokan jöttek Kunszigetre korcsolyázni.
S ha már mozgás: 2005-ban Kovácsné Molnár Csilla írását olvashattuk arról, hogy mit
kell tennie annak, aki újévkor azt fogadta meg,
hogy egészségesebben akar élni (és persze ezt
a pezsgő hatásának elmúlta után is komolyan
gondolta).
A 2006-os januári számban bemutattunk
két kunszigetit, akikre büszkék lehetünk.
Csiszár Imre matematika-fizika szakos tanár
Szegeden, akit 2001-ben az Év tanárának választottak. A másik büszkeségünk az akkor 16
éves Simigla Edina volt, aki ekkor tartotta élete első kiállítását.
2007 januárjában olvashattunk egy mesét
az akkor ötödik osztályos Gyurkovits Veronikától. Az újság hasábjain keresztül vettünk
búcsút fájó szívvel Stoller Istvántól, akinek
számtalanszor olvashattuk írásait a Kunszigeti
Hírmondóban.
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Auschwitz: az emberiség pokla III. rész
- SÁGI PÁLNÉ Sági Pálné Singer Katóként Kunszigeten
született. Családjukkal a második világháború
idején Szanyba költöztek. 1982-ben írta le emlékeit Auschwiztról, a családja és saját sorsáról
és a megmeneküléséről. A Kunszigeti Hírmondó az ő visszaemlékezését közli.
Auschwitzban osztályozták az embereket
és onnan munkára szállították őket gyárakba, ahol viszonylag emberibb körülmények
voltak. Sajnos, hozzám mostoha volt a sors.
5 hétig maradtam Auschwitzban. Aztán 4500
társammal együtt vagonokban 3 napig utaztattak a közeli Keleti-tengerhez, ahol bunkereket kellett ásnunk. Egy nagypajtában laktunk, szalmán aludtunk, takarónk nem volt,
kb. ezren. Naponta egyszer kaptunk enni.
Alattunk a szalma inkább trágya volt. Mindenki megfázott, sokan elpusztultak. Volt egy
olyan betegség, hogy megdagadt a homlok, a
szem környéke, és aki ezt megkapta, másnap
már halott volt.

Este lefeküdtünk, reggelre százával
maradtak fekve: egyetlen éjszaka
alatt meghaltak a betegségben.
Két soproni leánytestvér ott feküdt a közelemben. Mikor betegek lettek, elmondták
nekem, hogy te fiatal vagy, reményed van a
megmenekülésre. Sopronban elfalazva vannak ékszereik, értékeik, közölték az utca nevét
és a házszámot. De én nevüket is, címüket is
elfelejtettem, a brómtól tompa voltam, ceruzám, papírom sem volt. Reggelre meghaltak.
Két kis barátnőm is meghalt, csak ketten maradtunk dunántúliak. Csatlakozott hozzánk
két Szabolcs megyei és egy ungvári kislány,
akik hazajöttek, de nem tudom, a sors merre
sodorta őket.
Tizedelések voltak, mikor este mentünk be
a munkából, minden tizediket agyonlőtték.
Egyáltalán nem féltünk a haláltól, sőt vártuk,
hogy vége legyen a szenvedéseknek. Közben
ősz lett, jött a tél: cipőnk, ruhánk nem volt. A
4500-ból 2000-re csökkent számunk.
Közeledtek a szovjet csapatok. 1945. január
27-én minket tovább hajtottak. Két hetes gyaloglás után egy erdőbe értünk. Az úton semmi élelem nem volt; azt ettük, amit a földeken
találtunk: elvermelt répa vagy krumpli, vagy
amit kinn hagytak a földeken. Ha falvakon
mentünk keresztül, a lakosság adott élelmet.
Ukrán SS katonák voltak mellettünk, akik elárulták népüket, hazájukat. Féltek is a szovjet
hadseregtől. Ezek sokkal gonoszabbak voltak
a németeknél. A szovjet hadsereg közeledtét
éjszaka hallottuk, távoli fegyverropogások
hangját, de fogvatartóink állandóan vittek
csak bennünket tovább. Sajnos még sok mindenre volt idejük.

Megérkeztünk. Az erődben barakkokba
telepítettek bennünket. Összesen kétezren
lehettünk. Egy barakkba 50-60-an laktunk. A
földön aludtunk.
Mindennap egy tisztáson 10x10 méter alapterületű 4 méter mély gödröket kellett kiásni,
naponta 5 darabot. Február közepén egy este
jöttek az SS katonák, belökték puskájukkal a
barakk ajtaját. Azt mondták, hogy reggel megyünk tovább. Ki akar az ambulanciára menni? - kérdezték. Ott kaphatunk ruhát, cipőt.
Nyolc ember mehet. Én is a 8 közé jelentkezem. Előzménye az volt, - mielőtt a hazugsággal beállítottak - azon a reggelen mindenkinek 50 métert kellet futnia. Aki tudott futni,
jobb oldalra állt, aki nem, azt balra lökték. A
jobbos csoportot - velem együtt - elvitték az
erdőbe és egész nap csak séta volt. Hallottuk
a puskaropogást, vártuk, hogy közelednek a
felszabadítóink. Sajnos, nem így történt. Szörnyű éjszakát éltem át. Aznap este, az ambulancia helyett engem 8 társnőmmel együtt elvittek arra a helyre, ahol kiástuk az 5 db 10x10
méteres gödröt. A reggel bal oldalra került kb.
1000 társnőnk hullája volt ott. Végelgyengültek, futni, de járni sem tudtak. Őket lelőtték.
Az volt a parancs, hogy őket rakjuk a gödörbe
és temessük el. Borzalmas érzés volt. Reggel
még velünk voltak, várták a felszabadítókat,
reméltek és hittek, de nem érték meg azt a
napot. Nem teljesült álmuk, hogy találkoznak
családjukkal. Brutális módon meggyilkolták
őket.
Volt velem egy velem egykorú Resines
Magda ungvári kislány. Perfekt beszélt oroszul. Mivel ukrán SS katonák voltak velünk,
megértette, mit beszélnek addig, míg mi borzalmas munkánkat könnyek nélkül végezzük.
Folyton kiabáltak: Los, los! - Gyorsan, gyorsan! - Magda - súgtam oda - búcsúzzunk el
egymástól, mert azt beszélik, hogyha végzünk,
minket is lelőnek. Mivel a barakkban még van
1000 nő, ha mi hazamegyünk, elmondjuk nekik, mi történt? - Magdának támadt az az ötlete, hogy gyorsan odament az SS katonákhoz,
letérdelt előttük és oroszul könyörgött nekik,
hogy hagyják meg az életünket, mi nem fogjuk a barakkban elmondani senkinek. Így is
lett. Éjfél felé értünk vissza, nem szóltunk
senkinek. De mindenki sejtette, hogy hová
lett 1000 ember.
Másnap reggel: sorakozó, indulás. Egész
nap mentünk, falvakon keresztül, csak nem
tudtuk hová.

Cipőnk nem volt, rossz rongyokat
kötöttünk a lábainkra, és úgy meneteltünk. A lába majdnem mindenkinek elfagyott.
Mai napig sem tudom, hogy volt olyan erős
szervezetem, hogy azt kibírtam. Igaz, az ízü-

leti fájdalmak most már jelentkeznek. Néha
dobtak a házakból valami élelmet, kenyeret,
krumplit. Ha egy krumplit kaptunk, az már
öröm volt, és azt is megosztottam Manci barátnőmmel. 38 év telt el azóta, és mai napig
is, ha krumplit főzök, egyet félre teszek és azt
hidegen fogyasztom el.
Nehezen lehetett vízhez jutni. Ha sikerült
szerezni, nem tudtuk, megigyuk-e vagy megmosakodjunk vele. Soha nem felejtem el a
következő kis epizódot: Körülbelül egy liter
vízhez jutottunk. Kérdeztem Mancitól, hogy
most mit csináljunk? Megmossuk az arcunkat, vagy megigyuk? Manci erre azt mondta:
De Kató, hisz a múlt héten mosakodtunk!
Ilyen körülmények között nehéz volt embernek maradni. Én azt büszkén elmondhatom,
le is írhatom, hogy az maradtam mindvégig.
A sok szerencsétlenségben is igyekeztem segíteni a másikon.
Azon a területen sok volt az üres falu, a németek elmenekültek. Ahova este értünk, üres
pajtába tereltek bennünket. Természetesen
változatlanul tizedeltek: minden tizedik embert lelőtték.
Március elején mind több lovas kocsival,
karavánokkal találkoztunk. A kocsik tetejére
sátor volt szerelve.

Mentették a németek az életüket és
vagyonukat a felszabadító szovjetek
elől. Ők menekültek a szovjetek elől,
mi meg nagyon vártuk őket.
Őreink is érezték a végüket, egyre kevesebben voltak, de ez a kevés is gondoskodott
arról, hogy mi is mindig kevesebben legyünk.
Aki leült a fáradságtól vagy végelgyengüléstől,
azt már agyon is lőtték. Állandóan hallottuk
a puska ropogását, ha hátra néztünk, láttunk,
hogy már megint 2-3 ember meghalt. Manci
barátnőm leült, én felvettem, vittem egy darabig. De az erőm nekem is fogytán volt, hisz
28 kg voltam. Mikor ismét leült, megvertem,
jönnie kellett neki is. Ő azt mondta, hogy
tartsak ki, hiszen már a közelünkben vannak
a felszabadítók. Kértem, szedje össze minden
erejét, ő meg csak könyörgött, hogy hagyjam
meghalni.
1945. március 5-én már csak 270-en voltunk. Manci leült, de akkor vettük észre, hogy
nincsenek mellettünk az SS katonák, hála isten, elmenekültek, nem volt idejük agyonlőni
őt. Este egy pajtában szálltunk meg, de őreink
már nem voltak.
Hajnali 3 órakor éles puskaropogás hallatszott, akkor már tudtuk, hogy szabadok vagyunk. Szovjet katonák álltak a pajta előtt.
Örömujjongásunk sírásba ment át. Őreink
nagy részét elfogták a szovjet katonák, azonnal agyonlőtték őket. A korábban elmenekültek nagy részét is elfogták.
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Krumplis pogácsa
- BÍRÓ ISTVÁNNÉ Hozzávalók:
50 dkg héjában főtt krumpli
70 dkg liszt
1,5 dl tej
5 dkg élesztő
1 teáskanál kristálycukor
2 teáskanál só
30 dkg margarin
2 tojás
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1%-kal az oviolimpiáért
Egy százalékkal a kunszigeti fiatalok sportra való neveléséért: a kunszigeti serdülőcsapatért és az óvodás olimpia megrendezéséért.
Most Ön is segíthet úgy, hogy mindez Önnek semmibe sem kerül.

A krumplit megfőzzük, lehámozzuk. A
langyos tejbe beletesszük a cukrot és belemorzsoljuk az élesztőt. 25 dkg margarint a
krumplival még langyosan habosra keverünk,
hozzátesszük a megkelt élesztőt, a lisztet, a tojásokat és a sót. Jól összegyúrjuk és 40 percig
letakarva meleg helyen kelesztjük.
A megkelt tésztát kinyújtjuk, 2 cm vastagságúra sodorjuk, lekenjük az olvasztott margarinnal és összehajtogatjuk. Hajtogatás után
15 percig pihentetjük, aztán újból hajtogatjuk
és kenjük. A második hajtás után szaggatjuk
és sütjük. Tetejét tojással kenjük és sajtot szórunk rá.
Várjuk az Önök receptjeit is
személyesen a teleházban vagy
e-mailben a kunsziget@telehaz.hu címen!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ismét eltelt egy év. Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőség van arra, hogy a fizetendő személyi jövedelemadónk 1%-át felajánljuk valamely társadalmi szervezet vagy
alapítvány javára. Amennyiben a lehetőség
ellenére Ön nem rendelkezik ezen összegről,
akkor az adójának ez a bizonyos egy százalé-

ka is az „állami nagy kalapba” kerül! Miért ne
maradna ez a pénz Kunszigeten ha már egyszer lehetőség van rá?
A Sportegyesület úgy döntött, hogy az
egyesület részére felajánlott 2008-as évi SZJA
1%-ából befolyt összegből az Óvodás olimpia
megrendezését és a kunszigeti serdülőcsapat
működését kiemelten támogatja.
Amennyiben Ön is azt szeretné, ha az adója 1%-a helyben (Kunszigeten) maradjon és
szeretné ha ez az összeg egy igazán közhasznú célra - a helyi fiatalok - serdülőcsapat és
óvodások - sportolási minőségének javítására
kerüljön felhasználásra akkor ajánlja fel adója
1%-át a Kunsziget Sportegyesület javára.

Kunsziget tekelázban
- TILAI ZOLTÁN Először 2005-ben rendezték meg az azóta
hagyományossá vált Sziget-Kupa tekebajnokságot. Idén 16 csapat vesz részt a versenyben a
bajnoki címért.
Jó hangulatú, izgalmas mérkőzéseket láthat
az, aki ezekben a hetekben a tekézőben jár.
Sportszerű küzdelem, lelkes buzdítás jellemzi
minden mérkőzést. A korábbi évek összeszokott csapatai mellett idén két női csapat vesz

Virág Attila a Lokomotiv HDi4 csapatának tagjaként . Fotó: Tilai Z.

részt a küzdelmekben, de új indulót is köszönthetünk, a Lánglovagok csapatát.
A mezőnyből kimagaslik idén a Tóth Trans
csapata (tavaly Sport büfé néven hozták el a
győztesnek járó trófeát) mely még nem talált
legyőzőre hét mérkőzés során, de a BöHöMök
csapata is 100 %-os 7 meccset követően. Valószínű, hogy az egymás elleni rangadón fog
eldőlni az idei bajnokság sorsa, de még a Fakó
és a T-Boy’s is odaérhet a dobogóra.
Eddig a legeredményesebb dobók a férfi-

aknál Kurucz Ferenc [Tóth Trans] 240,5 fás
átlaggal, őt követi Virág Péter [Múúúúú!]
(240,3) és Németh István [Lokomotiv HDi4]
(230,3). A legjobb női dobók: Frank Noémi
[Csinibabák] 209,8 fás átlaggal, Gintliné Szalai Anita [Sick-esek] (197,3) és Krausz Andrea
[Csinibabák] (192,9).
Ezúton is felhívnám mindenki figyelmét
arra, hogy a www.kunsziget.hu címen heti
rendszerességgel jelennek meg az eredmények az aktuális tabella és a következő heti
sorsolás.
A bajnokság állása február 22-én
1. Tóth Trans
7 mérk. 14 pont
2. BöHöMök
7
14
3. Fakó
7
12
4. Hörpi
8
12
5. T-Boy’s
7
10
6. Lokomotiv HDi4
8
10
7. Öreg golyók
6
8
8. Heves Jeges
7
8
9. Karám
8
7
10. Múúúúú
9
7
11. Tökös Tekések
7
6
12. Csinibabák
8
4
13. Lánglovagok
9
4
14. A Testület
8
2
15. Sick-esek
8
2
16. Kis Duna
7
0
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Új edzővel vág neki a Kunsziget a tavasznak
- BÁBICS NORBERT A tavaszi idénynek új edzővel vág neki a
Kunsziget SE. Szabó Attila szerint szenzációsak a körülmények Kunszigeten; a cél az, hogy
a csapataink elölrébb végezzenek, mint ahol
jelenleg állnak a bajnokságokban.
Széles Imre közel három évig volt edző
Kunszigeten, az első csapat mellett az ificsapatnak is edzője volt. Télen távozott a csapattól, utódja Szabó Attila lett. Az új edző is két
csapatnak lesz az edzője.
- Kérem, meséljen nekünk egy kicsit a labdarúgómúltjáról!
- 40 éves vagyok. Ha nem jön közbe egy
sajnálatos sérülés, talán még ma is játszanék.
Játszottam az ETO junior csapatában, a MÁVDAC-ban, a Győri Dózsában, Pápán és Csornán, de Ausztriában és Svájcban is fociztam.
Két és fél éve vagyok edző, Bábolnán az ificsapatnál edzősködtem, az utóbbi egy évben pedig
a nagycsapat edzője is én voltam. Nem lesz újdonság tehát, hogy két csapatot irányítok.
- Néhány hete érkezett Kunszigetre. Mik a
tapasztalatai eddig a pályáról, a létesítményről, a játékosokról?

Szabó Attila szerint
minden kunszigeti játékoson látszik, hogy szereti a
focit.

- A körülmények szenzációsak. Bábolnán
sem volt panasz erre, de Kunszigeten lelkesebbek a játékosok, magam is meglepődtem, hogy
milyen sokan járnak edzésre. Látszik mindenkin, hogy szereti a labdarúgást.
- Mennyire sikerült a játékosokat megismernie?
- A kunszigeti csapatok - az első csapat is és

Teke NB III.: Vereségek sorozatban
- GUTLÉBER ZOLTÁN Eredmények a teke NB III-ból és megyei
II.osztályból.
Első meccsünket technikai okok miatt Halásziba játszottuk.
Kunsziget-Halászi 1:7 (2277-2470 fa)
Ld. Fincziczki T. 401 fa
Az eredményekből kiderül, csak „golyóba”
rúghattunk volna. Még nincs veszve semmi:
edzés, edzés, edzés. Az elvárás minden dobónktól, hogy érje el a 410 fás átlagot.
Soproni Postás-Kunsziget 6:2
(2516-2350 fa)
Ld. Virág P. 474 fa, Farkas A. 428 fa.
Hazai pályán ilyen fákat kell dobni, s akkor
mi is győzhetünk. Az eredményt szépítette két
jó dobónk, Virág P. szédületes eredményt ért
el: 474 fája idegenben az eddigi csúcs, Gutléber Z. korábbi 445 fáját dobta felül. Farkas
A. 428 fát, Fincicki Z. 401 fát dobott, de ezzel
már nem voltunk pontfogók!
Kunsziget-Sopron Turrisz 2:6
(2358-2379 fa)
Ld. Fincziczki T. 436 fa, Németh I. 415 fa.
Nagyon szép eredményt ért el Fincziczki
Tamás, ekkor még volt esélyünk, de a végére
sajnos leeresztettünk. Hiányzik két 400 feletti
dobó.

Bősárkány-Kunsziget 7:1 (2447-2214 fa)
Ld. Németh I. 393 fa.
Bősárkány otthonában vágott vissza az őszi
vereségért. Csonkán, betegen állt ki csapatunk: ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ilyen
fölényesen megvertek bennünket.
Megyei II.oszt.
Kék Golyó/B-Kunsziget/B 4:2
(1503-1421 fa)
Ld. Gacs G. 396 fa, Nagy F. 371 fa.
Kunsziget/B-Győrladamér/B 4:2
(1439-1423 fa)
Ld. Nagy F. 392 fa, Gacs G. 384 fa.
Az idei első győzelme volt ez a csapatnak,
csak így tovább!
Máriakálnok/B-Kunsziget/B 5:1
(1580-1474 fa)
Ld. Taufer P. 400 fa

Tekeprogram (NB III.)
Február 28. 16:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós
Március 7. 15:00 Máriakálnok - Kunsziget
Március 14. 16:00 Kunsziget - Szany
Március 21. 16:00 Jánossomorja - Kunsziget
Március 28. 16:00 Kunsziget - Úrkút

az ificsapat is - inkább játszós focit szeretnek
játszani. Nem sok ilyen csapat van a mezőnyben, máshol inkább bedarálják az ellenfelet.
- Milyen elvárások vannak a tavaszi idény
végére a csapatokkal szemben?
- Feljebb kell kerülni a tabellán. A nagyoknál
elég sűrű a mezőny, de minden lehetőséget meg
kell ragadnunk, nyernünk kell a meccseket. Az
ificsapatnál is ez a cél, ahol a csapatunk áll, onnan csak felfelé vezethet út.
- Az edző személyén kívül vannak más személyi változások a csapatnál?
- Vadász Pál Dunaszentpálra igazolt, Virág
Ádám pedig Gyirmóton folytatja a játékot.
Nagy lehetőség ez a számára, hiszen egy NB IIes csapathoz kerül. Új játékos is érkezett a csapathoz: Obertol Roland Nyúlról, rá elsősorban
balhátvéd poszton számítunk majd.
Az interjú elkészülte után egy másik játékos is érkezett a Kunsziget SE csapatához. A
kunszigeti Tilai Ákos korábban a Győri Dózsa
labdarúgója volt, az egyesület azonban viszszalépett a megyei II. osztályú bajnokságtól.
Tavasztól Tilai Ákos is a kunszigeti csapatot
erősíti.

Edzőmeccsek
- BÁBICS NORBERT A tervezett edzőmérkőzéseknek csak a felét
sikerült lejátszani, a meccsek - vélhetően - fontos tapasztalatokkal segítik a tavaszi bajnoki
felkészülést.
Kunsziget - Bőny 7-3 (U21)
Bőny ellen játszotta eddig egyetlen edzőmeccsét az U21-es csapatunk. Meglehetősen
tartalékos együttesünk gyengén kezdett, a
bőnyiek gyorsan háromgólos előnyre tettek
szert. Ezután összekapta magát a csapatunk
és nemhogy egyenlíteni tudtunk, de fordítottunk is, méghozzá nem is akármennyire: hét
gólt rúgtunk.
Kunsziget - Bőny 1-2
Első csapatunk Bőny ellen nem találta a helyét. Büntetőből szerzett gólt a vendégcsapat
a meccs elején. Többnyire a Kunsziget irányította a játékot, de komolyabb helyzetig nem
jutottunk el. Még az első félidőben tizenegyest
hibáztunk. A második félidőig kellett várni a
kunszigeti gólra: Takács Richárd lapos lövése
a kapus hibájából végül a hálóban kötött ki.
A vendégek újabb gólt lőttek nem sokkal később, amelyre már tudtunk válaszolni.
Kunsziget - Dunaszentpál 4-0
Gsz.: Stankovics Tamás 2, Fazekas Péter,
Kuti Péter
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Őzek - Fotó: Kovács Zsolt

Egy kis :)
Egy étteremben az egyik vendég állandóan
ugráltatja a pincért. Hol arra panaszkodik,
hogy melege van, kapcsolják feljebb a légkondit, hol meg arra, hogy fázik, és kapcsolják
lejjebb. Így megy ez öt percenként. A pincér
mindannyiszor türelmesen meghallgatja, bólint, majd elmegy. Látja ezt egy másik vendég,
és megkérdezi a pincértől:
- Mondja, miért nem rúgja ki azt az idegesítő embert?
- Ugyan, nem sok vizet zavar. Hisz nincs is
légkondink!
A kutyánk egyik hajnalban elkezdett ugatni
és felvert nem csak minket, de az egész szomszédságot. Másnap ugyanaz történt. Amikor
már negyedik egymást követő hajnalban kutyaugatásra ébredtünk, nem bírtam tovább és
kimentem megnézni, mit ugathat.
Legnagyobb megdöbbenésemre a szomszédot láttam a kerítésnél, amint kaviccsal dobálja szegény kutyát. Amikor felelősségre vontam
a megszeppent hajigálót, ezt válaszolta:
- Bocsánatot kérek, de nem bírtam kihagyni a lehetőséget. Az anyósom tegnap hajnalban azt mondta, ha még egyszer felveri őt a
kutya, elköltözik tőlünk...
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