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Arcainkról és álarcainkról 
A farsang évente visszatérő 

időszak, amelyben önfeledten, a 
vigasságnak, az örömnek próbá-
lunk élni. Tudatosan, vagy néha 
kevésbé tudatosan, a bennünk 
munkáló vágyainkat szeretnénk 
ilyenkor - a vízkereszttől húsha-
gyó keddig tartó napokban - meg-
valósulva látni. 

A bálok, a mulatságok, a vigas-
ság mellett - a farsang gondolat-
körébe tartozik önmagunk felsza-
badultabb megmutatásának, de 
némileg elrejtésének is a vágya. 
Farsangi mulatságaink tartozéka 

a jelmez és az álarc, melyeknek 
mágikus erőt tulajdonítunk. 

Ugyanakkor a jelmez meg is 
véd. Abban a pillanatban nem ér 
a nevem, és akit a jelmez megmu-
tat, annak a nevében cselekszem. 
Tetteimért nem én felelek, hanem 
az, akinek látszani akarok. Vise-
lünk-e álarcot a hétköznapi élet-
ben? Vagy pedig egyszerűen csak 
arcaink vannak, amelyek mind 
rólunk szólnak, és a helyzeteknek 
megfelelően képessé tesznek arra, 
hogy a másik emberrel kapcsolat-
ba lépjünk? A különböző helyze-

tekben másként viselkedünk. 
Előfordul azonban, hogy hét-

köznapi álarcaink kifejezetten a 
másik megtévesztésére szolgál-
nak. Például amikor valaminek a 
látszatát akarom kelteni, tudva, 
hogy az tőlem teljesen idegen, de 
hogy megfeleljek a környezet el-
várásainak magamra öltöm. A 
hétköznapi életben az álarc kifeje-
zetten veszélyes. Rádermedhet az 
ember arcára, és akkor a személy 
elveszti a kapcsolatát belső lénye-
gével. Mert hiszen az ember sze-
mélyisége legmélyéből meríti ön-
magát, azt juttatja érvényre a kü-
lönböző élethelyzetekben. Ennek 
pedig az a feltétele, hogy a meg-
mutatott arcaink valóban hoz-
zánk tartozzanak. 

Nehezen nézünk szembe ön-
magunkkal. Nem könnyű elfo-
gadni önmagunkat és korlátain-
kat. Senki sem tökéletes születése pil-
lanatában, de a személyiségünket va-
lamiképpen ki kell bontakoztatnunk, 
meg kell valósítanunk, fel kell fedez-
nünk a magunk talentumait, és a ta-
lentumainkat kamatoztatni kellene. 

Az, hogy el tudjuk-e fogadni ön-
magunkat, teljesen attól függ, hogy 
milyen az Istennel való kapcsolatunk. 
(Folytatás a 2. oldalon) 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Aktuális 2008. 1. szám 

2 

(Folytatás az 1. oldalról). Tud-
juk-e olyan szemmel nézni magun-
kat, mint ahogyan a Teremtő, Elfo-
gadó és Szerető Isten tud minket 
nézni. Ahogy ő itt és most elfogad 
engem a korlátaimmal, a lehetősége-
immel, a pillanatnyilag megvaló-
suló önmagammal, vagyis ami-
lyen vagyok. Képes vagyok-e én 
ezt a szeretetet úgy viszonozni, 
hogy szeretettel elfogadom magam, 
mint a kibontakozás lehetőségét? 

Visszatérve a farsanghoz, sőt 
már előre tekintve a közelgő 
böjtre is, érdemes önismeret cél-
jából elgondolkodni azon, milye-
nek is a mi vágyott jelmezeink, 
vágyott arcaink? Milyenek azok 
a jelmezek, amelyeket soha nem 
vennénk fel? Milyenek azok az 
álarcok, azok az arcaink, amelye-
ket soha senkinek nem szeret-
nénk megmutatni? Mert akár 
azokkal a jelmezekkel és arcok-
kal szembesülünk, amelyek az 
ideált képviselik számunkra, 

Február 9. szombat 15.00: Isko-
lai farsang a Sportcsarnokban 

Február 10. vasárnap: Látoga-
tás az Öttevényi Nyugdíjas Klub 
farsangi rendezvényére (Sziget 
Gyöngye Nyugdíjas Klub) 

Február 14. csütörtök 18.00: 
Varga Tibor történész előadása  a 
Kultúrházban (Kunszigeti Polgári 
Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület) 

Február 16. szombat 18.00: 
Horgászbál a Kis-Duna Vendéglő-
ben 

Február 18. hétfő 16.00: 2008: A 
Biblia éve – előadás a Kultúrház-
ban (Sziget Gyöngye Nyugdíjas 
Klub) 

Március 3. hétfő 16.00: Kecskés 
Rózsa költői estje (Sziget Gyöngye 
Nyugdíjas Klub) 

Programok akár pedig azokkal, amelyeket 
semmiféleképpen nem akarunk 
magunkra ölteni, mind a kettő 
rólunk szól. 

Hamar elmúlik a hangos vi-
gasság időszaka. Utána egy sok-
kal csendesebb idő következik, 
amelyben az igazi ideálkép felé 
vezető úton az önvizsgálat sok 
értékes információt adhat szá-
munkra. Nekünk, keresztény 
embereknek nagyon nagy aján-
dékunk van: Jézus Krisztus, aki 
Megváltó, ugyanakkor egy teljes 
értékű emberi életet is élt elénk. 
Ő keresztény örömünk és remé-
nyünk forrása. 

Nem az ő életét kell megvaló-
sítanunk, hanem a miénket, és 
önmagunkból a saját talentuma-
ink szerint kell kidolgoznunk 
egy életen át ennek a Krisztus-
arcnak a ránk eső vonását.  

 
SZALAI SÁNDORNÉ (FORRÁS: 

UJEMBER.KATOLIKUS.HU) 

Egyházi adó 
Értesítjük Önöket, hogy az egy-

házközség képviselőtestületének 
tagjai február 24-án vasárnap és 
március 2-án vasárnap délután gyűj-
tik az egyházi adót. Ennek mértéke 
keresőnként 4000 Ft, nyugdíjasok-
nak 2000 Ft. Támogatásukat ez-
úton is köszönjük. 

 
Delikát-játszótér 
A Tündérvár Óvoda révén 

Kunsziget is kapcsolódik a Főz-
zünk együtt játszóteret! játékhoz. 
A Delikát8 vonalkódjait beküldő 
települések között játszóteret sor-
solnak ki, sőt, a település lélekszá-
ma alapján a legtöbb vonalkódot 
beküldő település is játszóteret 
kap ajándékba. Kunszigeten a vo-
nalkódokat a Tündérvár Óvodá-
ban gyűjtik. 

Hírek 
A Nyugdíjas Klub köszöni 
A klub tagjai köszönetet mon-

danak Lendvai Ivánné polgármes-
ternek a nyugdíjas klub második 
féléves névnapi és évzáró ünnep-
ségének megszervezésében nyúj-
tott segítségéért és a meglepetése-
kért. Egyidejűleg köszönik az 
egész éves munkáját, amelyet a 
nyugdíjas klubért végzett.  

 
Kábeltévés internet 
A Vitech Uno Kft. Kunszigeten 

2008 tavaszán tervezi bevezetni az 
internetszolgáltatást a kábelteleví-
ziós hálózatán. A szolgáltatás 
1024/128 és 512/128 kbit/s sáv-
szélességen történik, korlátlan el-
érés mellett. Kérdéseivel keresse 
ügyfélszolgálatukat a 96/426-375 
vagy 96/424-585-es telefonszám-
okon. 

„Együtt-egymásért” 
HEFOP projekt keretében 2007-ben 

indult a Társadalmi Egyesületek Szövet-
sége, Kunsziget Község Önkormányzata 
és közel 20 önkormányzat részvételével 
14 hónapos szociális ápoló OKJ-s kép-
zés. Az Európai Unió 77,6 millió forintos 
támogatásával, 35 fő szerezte meg a szo-
ciális ápolói végzettséget, hogy házi se-
gítségnyújtás keretében legyenek gondo-
zott embertársaink segítségére. 

Falunkban 22 fő ellátását végzi 1994 
óta Bíró Andrásné, Kati. Hivatástudattal 
végzett, lelkiismeretes munkáját köszön-
jük. A képzés ideje alatt munkáját segí-
tette és gyakorlatot szerzett  Kranyecz 
Imréné és Takács Gabriella, így most 
már hárman gondozzák beteg, egyedül 
élő embertársainkat. 2008. január 31-én 
ünnepélyes keretek között kapták meg 
oklevelüket, sikeres vizsgájukhoz gratu-
lálok. 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 



A pályázat beadását a növekvő 
gyermeklétszám, és a kompetencia ala-
pú oktatás-nevelés indokolja. Az esély-
egyenlőség, a speciális szolgáltatások 
biztosítása. 

A pályázathoz szükséges tanulmány 
tervet az  É-munkacsoport készítette, 
mely remekül illeszkedik „kis házas” 
csoportszobáival, a falusias környezet-
hez, belső udvarai a gyermeki szemé-
lyiség sokoldalú fejlődését szolgálják. A 
tervek a polgármesteri hivatalban meg-
tekinthetők. 

 
A NYDOP 2007/5.3/2F kódjelű 

„Közoktatási Infrastruktúra és Szolgál-
tatás Fejlesztés” című pályázatra Kun-
sziget Község Önkormányzata mint az 
iskolaépület tulajdonosa, a Vocational 
Academy közösen az iskola épületé-
nek korszerűsítésére dolgozta ki pá-
lyázatát.  

A felújítás összköltségvetése: 
47.394.636 

Tartalma: nyílászárók cseréje, fűtés 
korszerűsítése, homlokzatfestés, hőszi-
getelés, iskolabútorok, világítás korsze-
rűsítése 

Sikeres pályázat esetén elnyerhető 
maximális támogatás 90%, kb. 43 millió 
forint, önrész 4,7 millió forint. 

 
A Nyugat-Dunántúli Operatív prog-

ram – 2007. 2.2.1. / 2F kódjelű pályáza-
tára a Kunszigeti Római Katolikus Egy-
házközség, és Kunsziget Község Ön-
k o r m á n y z a t a  k ö z ö s e n 
(konzorciumban) adta be pályázatát. 

Cél: Épített és kulturális örökség 
védelme. A történelmi és kulturális ér-
ékek fenntartható hasznosítása. 
„Egyházi hagyományok ápolásához 
kapcsolódó turisztikai programok hely-
színéül szolgáló műemlékek és műem-
léki környezetben lévő egyházi épüle-
tek felújítása” című pályázat tartalma: 
Római katolikus templom külső-belső 
felújítása, Római katolikus plébánia 
külső felújítása – „nyitottkonyha-
múzeum” 

Zarándok-, kulturális- és turisztikai 
közösségi tér kialakítása 

A pályázati kiírásnak a fenti tarta-
lom felelt meg. 

A pályázat előkészítése során az 

Tisztelt Állampolgárok! 
 
Európai Uniós tagállamok, így or-

szágunk fejlődésére is az Új Magyaror-
szág Nemzeti fejlesztési Tervben foglal-
tak alapján kiírt pályázatok adnak lehe-
tőséget. 

2007-2013 között jelentős – pályáza-
ton elnyerhető – anyagi forrás szolgál-
hatja a vidék  fejlődését, így községün-
két is. Az önkormányzatok alulfinan-
szírozottsága, a normatívák folyamatos 
csökkenése miatt, a beruházások csak 
pályázati forrásból valósíthatóak meg, 
a pályázat sikere és az önrész biztosítá-
sa után. Az elmúlt évtizedben is falunk 
fejlődését ez szolgálta. Az évente be-
nyújtott pályázatok száma 50 - 60 db 
volt. 

Ily módon megvalósult beruházása-
ink közül az alábbiakat emelném ki: 

Tornacsarnok építés és tetőcseréje, 
Játszóterek: Gyermekekért 2000 és 
Gyermekekért 2006, Teleház 2000, Mű-
füves pálya, Orvosi rendelő építése, 
Esztétikus falukép kialakítása, Szent 
Antal kápolna felújítása, Kerékpárút 
építése 

Mivel ez az egyetlen út a fejlődés-
ben, ezért önkormányzatunk munkáját 
az elmúlt két hónapban a pályázatok 
írása, egyeztetése és előkészítése jelle-
mezte. Kérem, engedjék meg, hogy rö-
vid összefoglalóval tájékoztassam Önö-
ket a beadott pályázatainkról. 

„A Nyugat- Dunántúli Operatív 
Program keretében a Közoktatási Intéz-
mények Infrastrukturális Fejlesztése” 
címen kiírt pályázatra önkormányza-
tunk két pályázatot adott be. 

1. „3 foglalkoztatós Tündérvár 
Óvoda és tálalókonyha építése” 

Cél: Korszerű, minden igényt kielé-
gítő, speciális foglalkoztató termekkel 
ellátott óvoda építése. 

Mikrotérségi tudásközpont kialakí-
tása, a 3-16 éves korig nevelő intéz-
ményhálózatba. 

A projekt  (beruházás) összköltsége 
178.665.020 Ft, pályázaton elnyerhető 
maximum támogatás: 149.485.200 Ft 

Sikeres pályázat esetén az óvoda 
2010-re készül el a  Kossuth tér – Pol-
gármesteri Hivatal – tornacsarnok mel-
letti téren. 

egyházközség és az önkormányzat több 
alkalommal tervezők, hatóságok jelen-
létében egyeztetett, miután kialakult a 
végső tartalom. A tervek, költségveté-
sek elkészültek. A projekt összköltsége 
126 millió forint.  Sikeres pályázat ese-
tén elnyerhető támogatás 107 millió 
forint. 

 
A Nyugat-Dunántúli Operatív prog-

ram – 2007. 2.2.1. / 2F kódszámú c 
komponens újabb pályázati lehetőséget 
kínált „Tájegységi öko- és aktív turiszti-
kai programok fejlesztése” 28 település, 
köztük falunk is adott be pályázatot a 
SZITE és HVI (Mosonmagyaróvár) 
gesztorságával. 

„Gyalog, vízen, két keréken fedezd 
fel a vadregényes szigetközt” címmel 
úszóstég a Mosoni – Dunán, pihenő-
hely, faluközpontba utcabútorok, ká-
polna melletti terület kihasználása 
„vízgyűjtőhely rekultivációja” (esetén 
játszótér) szerepel a programban. Össz-
költségvetése 28 millió forint, támoga-
tás lehetősége 85%. 

A fenti pályázatok kétfordulósak, 
ami szerint az első fordulóban eldől, 
további részletes kidolgozásra van-e 
lehetőségünk, ha igen, azt fél éven be-
lül kell megtennünk. 

Beadott pályázataink összköltségve-
tése 379 millió forint, nem kis összeg. 
Bízom benne, hogy sikerül és köszö-
nöm mindazok munkáját, akik elkészí-
tésében, előkészítésében segítettek. 

 
A LEADER+ programban a helyi 

tervezés szakasza kezdődött. Önkor-
mányzatunk közel 35 kérdőívcsomagot 
küldött helyi vállalkozóknak, civil szer-
vezeteknek, amiből 15 érkezett vissza. 
Célunk volt lehetőséget adni, hogy az 
elképzelt fejlesztés bekerüljön a helyi 
fejlesztési tervbe, hiszen csak így pá-
lyázható. A Rábcatorok- Sokoró- Pan-
nonhalma- Tét térségben várható, pá-
lyázható összeg 2013-ig 4 milliárd fo-
rint. Tennünk kell érte hogy közsé-
günkbe is jusson vállalkozókkal, civi-
lekkel közösen. A projektötletek febru-
ár 20-ig adhatók be. 

 
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik felejthetetlen halot-
tunk 

Fekete Tibor 
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték és mély gyászunk-
ban osztoztak. Köszönjük Winkler Zsolt 
plébános úr szép búcsúbeszédét, Pol-
gármester asszony segítőkészségét és a 
Nyugdíjas Klub énekkarának szép 
éneklését, valamit Jursicsné Andinak és 
Annuskának a szép koszorúkat. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Köszönetnyilvánítás 
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A Kunszigeten december 28-án ren-
dezett véradáson szép számmal jelen-
tek meg véradók, hogy vért adjanak, 
ezzel is segítve beteg embertársaikat. 
Szeretnénk megköszönni Szalai 
Rudolfné, Lendvai Imre, Börzseiné Varga 
Judit, Börzsei László, Virág Margit, Szalai 
Gábor, Hajczingerné Gondár Szilvia, 
Hajczinger Ferenc, Gondár Gábor, Ramm 
Zoltán, Farkas Tamás, Finta István, 
Gondár István, Kuller Lajos, Bíró Vince, 
Szalai Árpád, Pusztai Zsolt, Szalai-Danka 
Ildikó, Szücs Tiborné, Tilai Imréné, Gál 
Csaba, Nagy Gábor, Nagy Gáborné, Szabó 
Ferenc, Kovács Lilla, Stankovics Antal, 
Varga Ernő, Szalai Sándor, Volner József, 
Szalai Márk, Wenesz Tibor, Wenesz  Esz-
ter, Farkas Ferenc, Varga Balázs,Varga 
Balázsné, Lovászi Zsoltné, Bangha Ri-
chárd, Tilai Péter, Keller András, Tóth Ba-
lázs, Erdélyi Alajos, Finczicki Tamás, Csa-
pó Helga, Tánczos Zoltán, Rigó Judit, 
Rebenek Balázs, és Finczicki Ádám önzet-
len segítségét.  

MAGYAR VÖRÖSKERESZT  
HELYI SZERVEZETE 

Köszönet a  
véradóknak Az alábbi egyesületek azzal a kéréssel fordulnak 

Önökhöz, hogy segítsék munkájuk a 2005. évi keresetük 
személyi jövedelemadójának 1%-ával. 

 
„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány 
Adószám: 18535174-1-08 
Bankszámlaszám: 59000033-10230734- 
00000000 
 
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány 
Adószám: 18536357-1-08 
 
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 
Adószám: 18533268-1-08 
 
Kunsziget Község Polgárőrsége 
Adószám: 18536508-1-08 
 
Kunszigeti Teke Egyesület 
Adószám: 18971703-1-08 
 
Kunsziget Sportegyesület 
Adószám: 19881409-1-08 
 
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
Adószám: 18986044-1-08 

1% - Kunszigetért 

Február 1-jén rendezte farsangját a Tündérvár Óvoda. Az ese-
ményről készült filmet a KTV Kunsziget műsorán, a képeket a 

www.kunsziget.hu oldalon tekinthetik meg. 
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Iskolai hírek 
Körzeti matematikaverseny a 

kunszigeti iskolában 
2008. január 16-án matematikaver-

seny került megrendezésre iskolánk-
ban. A versenyre a vártnál jóval több, 
112 tanuló jelentkezett, melynek na-
gyon örültünk. A tanulók a környék 
12 különböző iskolájából érkeztek és 
mérték össze tudásukat 6 kategóriá-
ban. 

A 12 iskola közül Kisbajcs tanulói 
voltak a legeredményesebbek, de 
minden résztvevő korának és tudásá-
nak megfelelő, jó teljesítményről és 
felkészültségről tett tanúbizonyságot. 

Iskolánk tanulói közül kiemelkedő 
helyezést ért el Börzsei Krisztina ötö-
dik osztályos, Szalai Ildikó, és 
Ramm Krisztián hatodik osztályos 
tanulók. 

Reményeink szerint a következő 
években is hasonlóan eredményes 
versenyeknek adhatunk helyet isko-

lánk falai között. 
Az iskola féléves működéséről 
A nyáron történt nagy változás 

után úgy érzem hamar belerázódott 
mindenki az új tanév ritmusába. A 
gyerekek és a pedagógus kollégák is 
hamar felvették az új iskola ritmusát, 
s meglepően gyorsan megszokták az 
„új rendszert”.  84 tanuló kezdete el 
tanulmányait, ebből 10 tanuló más 
településről jár iskolánkba. 

A fiatal tantestület a tantermek, a 
könyvtár, a szertár átszervezésével 
kezdte a tevékenységét, illetve az új 
órarend kialakításával. Az iskolaott-
honos rendszer, valamint az angol 
nyelv bevezetése miatt teljesen más 
órarendre volt szükség, mint amit 
korábban megszoktunk. A tankönyv-
rendelés sem volt egyszerű, mert a 
létszámok változása miatt többször 
kellett pótrendeléssel élni.  Az étke-
zők száma is duplája a korábbinak, 
valószínűleg az iskolaotthonos rend-
szer miatt, szinte minden szülő 

igényli a helyben étkezést gyermeké-
nek, ezért az ebédlőt, s vele a kiszol-
gálórendszert át kellett alakítani. 

A régi hagyományok megtartása 
mellett igyekeztünk új programokat 
is megszervezni, bár még messze 
nem tudtunk e téren kibontakozni. A 
régi iskolavezetés által megpályázott 
programok közül a Polgárőrnapot, s 
a körzeti matematikaversenyt emel-
ném ki. Volt szakmai napunk, kerék-
pártúránk, Halloween Party-nk, az 
óvodával közös bábelőadásunk, Mi-
kulás bulink, s Kunsziget adott he-
lyet az I. Vocational Academy fut-
ballkupának is, ahol nagy csatában a 
másodikak lettünk. A régi, megszo-
kott programokat is szeretnénk meg-
tartani, így természetes, hogy tanít-
ványaink szerepeltek a Hősök Nap-
ján, a Szüreti napon, Idősek napján, 
az október 23-i ünnepségen. Iskolai 
szinten megtartottuk az okt. 6-i mű-
sort, megszerveztük az adventi vá-
sárt, s a karácsonyi műsorunkat is. 

 Ezek a programok fontosak, az 
oktatást sikerrel egészítik ki, ám 
mégis másodlagosak, mert az iskola 
legfontosabb tevékenysége az oktatás 
volt, és marad! 

Szeretnék megnyugtatni minden-
kit, a sajtóban megjelent cikkek és a 
híresztelések ellenére a kunszigeti 
iskola helyzete stabil, működése za-
vartalan. Kollégáimmal már a követ-
kező hónapok, sőt évek programjait 
tervezzük és készítjük elő. 

A félévi időszak értékelése nem 
lehet teljes az iskolai átlagok közlése 
nélkül, melyet az oldal alján láthat-
nak.   

ENDRŐDY JÓZSEF, IG. Matematikaverseny: Eredményhirdetésre várva. 
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Kedves olvasó!  
A Szovjet fogságban című foly-

tatólagos beszámolóm után, most 
egy újabb, szintén folytatólagos 
írással jelentkezem. Szükségesnek 
tartom, hogy a ma élő fiatalság-
nak, akiknek az iskolában nem 
volt szabad tanítani a Rákosi 
rendszer, a diktatúra magyaror-
szági szörnyűségeit és rémtetteit. 
Amit leírok, az színtiszta igazság, 
velem történt, szenvedő alanya 
voltam.  

Történelmünk egyik legsöté-
tebb korszaka nehezedett az or-
szágra és vette kezdetét 1948-ban. 
Az emberi szabadság a nullával 
volt egyenlő. A besúgók, spiclik 
tízezrei lepték el a munkahelye-
ket, az irodákat, még az iskolákat 
is. Aki nem úgy gondolkodott, 
mint a párt, meg volt bélyegezve, 
a rendszer ellensége, imperialista 
bérenc, a dolgozó nép ellensége 
volt. Figyelték, ki hallgatta a Sza-
bad-Európa rádiót, mert az az im-
perialisták szócsöve volt. Megtel-
tek a börtönök politikai foglyok-
kal, megkezdődött a nekik nem 
tetsző emberek deportálása, a ki-
telepítése.  

Különösen a városi jómódú 
polgárság esett áldozatul ezen in-
tézkedéseknek. Miután államosí-
tották házukat, üzletüket, az Al-
földre, különösen a hortobágyi 
állati gazdaságokba vitték őket, 
ott dolgoztak és juh-akolokban 
laktak.  

A parasztság körében megkez-
dődött a kolhozosítás, különösen 
a volt uradalmak helyén, a volt 
cselédséggel. A még egyénileg 
gazdálkodó parasztságra súlyos 
terheket róttak. Szinte teljesíthe-
tetlen beszolgáltatás és padlás-
söprés volt a büntetésük. Politikai 

téren tetőfokára hágott a falusi 
osztályharc. A 25 hold és 350 AK 
(aranykorona ) feletti földbirto-
kosokat kulákká nyilvánították. 
Ha nem tudták a kötelező súlyos 
beszolgáltatásokat teljesíteni, 
megbüntették, sok esetben bör-
tönbüntetést kaptak. Még faluhe-
lyen is sorba kellett állni a kenyé-
rért, sütni nem igen tudtak, mert 
a búzát mind elvitték.  

Ilyen állapotok mellett kö-
szöntött ránk az 1951-es eszten-
dő. Ugyanis 1951 szept. 5-én ka-
tonai behívót kaptam (egyedül a 
faluban), hogy szeptember 6-án 
reggel 8 órára jelentkezzem 
Győrben a Teleki utcában lévő 
vagongyári művelődési otthon-
ban és 1 napi élelmet vigyek ma-
gammal. Alig, hogy megjöttem a 
szovjet fogságból, máris katonai 
szolgálatra hívtak 27 évesen. Na-
gyon gyanús érzéseim voltak és 
sajnos a gyanúm igaznak bizo-
nyult. Szeptember 6-án eleget té-
ve a behívóparancsnak, a meg-
adott helyre mentem. Ott már 
vagy 300-an várakoztak a nagy-
teremben. Zömmel kulákok fiai, 
volt horthysta katonatisztek, jobb 
falusi jegyzők, sőt kispapok is. 
Őszerintük a nép ellenségei: az 
ajtóban ávósok  álltak géppisz-
tollyal a nyakukban és már őriz-
tek bennünket. Ismerőssel csak 
az öttevényi Mohl Jóskával, az 
öttevényi malmos fiával találkoz-
tam. 8 órakor bezárták a terem 
ajtaját és egy ávós tiszt felszólí-
tott bennünket, hogy a vécébe is 
engedélyt kell kérnünk. Felolvas-
ta BM rendeletét, hogy mi a nép 
és a rendszer ellenségei és impe-
rialista ügynökök és bérencek 
vagyunk és, mint ilyeneket kény-
szermunka-táborba, kényszer-

munkára deportálnak bennün-
ket. Akiknek a nevét olvassák, a 
terem mellett lévő kisebb helyi-
ségbe menjenek. Akiknek a ne-
vét nem olvassák, maradjanak a 
nagyteremben. Az ávós száza-
dos olvasta a neveket. Mivel az 
sz betű az ABC vége felé van, 
izgatottan vártam a nevemet, de 
nem olvasta, pedig már végig-
ment az ábécén. Ezután durva 
hangon kijelentette, hogy akik-
nek a nevét nem olvasta, azok 
osztályidegenek, klerikálisok, a 
dolgozó nép ellenségei, ezért 
kényszermunka-táborba visznek 
bennünket, de nem mondta 
hogy hova. Képzelheti az olvasó, 
hogy mit éreztünk, éreztem akik 
a nagyteremben maradtunk és 
akiknek a nevét nem olvasta. 
Összeszorult a szívem. Lehet, 
hogy újra a Szovjetunióba visz-
nek? Ezekből minden kikerül!  

Lehettünk vagy 150-en akik-
nek a nevét nem olvasták. Akik-
nek a nevét olvasták, egyelőre 
hazamehettek, majd sorakoztat-
tak bennünket és géppisztolyos 
ávósok kíséretében elindultunk 
az állomásra, majd a Pest felé 
induló vonat utolsó, részünkre 
fenntartott 3 kocsijába felszállí-
tottak, majd lezárták a kocsik 
ajtaját. És elindult velünk a vo-
nat, számunkra ismeretlenbe. 
Minden kocsiban négy ávós őr-
zött bennünket, hogy lehúzva a 
vonat ablakát, azon keresztül 
nehogy megszökjünk a robogó 
vonatból. Az őrzőinktől hiába 
kértük, hogy árulják el hová 
visznek bennünket, nem árulták 
el, azt mondták, hogy ők sem 
tudják.  

Magunkba roskadva ültünk a 
fülke padjain, alig mertünk pár 

Kényszermunka-táborok a 2. világháború után 
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szót váltani egymással, mert még 
a mozdulatainkat is figyelték. 
Ilyen idegállapotban értünk a Ke-
leti pályaudvarra. Ott már zárt 
katonai teherautók vártak ránk 
és átszállítottak bennünket a 
Nyugatiba. Ott újra felszállítottak 
a személyvonat három utolsó 
üres kocsijába, természetes az 
őrség maradt, majd elindult ve-
lünk a vonat Kelet felé. Mindig 
figyeltem a nagyobb állomások 
nevét, hogy merre visznek ben-
nünket. Cegléd, Szolnok, Karcag, 
Debrecent is elhagytuk, majd 

Nyíregyháza következett. Ide 
már közel van Záhony, a szovjet-
magyar határ. A kocsiban ülő 
bajtársaim közül egyedül voltam, 
aki szovjet hadifogságban volt. 
Félelem töltött el, gondolva arra, 
hogy újra a Szovjetunióba visz-
nek.  

Mikor megállt a vonat, leszál-
lítottak bennünket és a sorakozó 
után, elindították a „nép ellensé-
geit” a  nyíregyházi laktanyába. 
Itt kaptunk régi, talán a sebesül-
tekről visszamaradt rongyos fol-
tos katonaruhát. Azt mondták 

gúnyosan, hogy ez lesz a kimenő-
ruhánk. Természetesen kime-
nőnk sose volt. Micsoda gonosz-
ság, micsoda megaláztatás azért 
mert apámnak 25 hold földje volt. 
Akik ezt a rendeletet hozták már 
kevesen élnek, de a fiaik, az uno-
káik ma már milliárdosok, több 
ezer hold földdel, gyárakkal, a 
magyar nép vagyonát elherdálva, 
mint az új szocialista kapitalisták 
élnek. Szegény Magyarország! 

(Folytatjuk) 
SZALAI PÁL, A MUNKATÁBOR 

LAKÓJA, VOLT POLITIKAI FOGOLY 

Január 12-én újra emlékez-
tünk. 

A kunszigeti temetőben álló 
kopjafa azoknak állít emléket, 
akik 1943-ban a második magyar 
hadsereg tagjaiként részt vettek 
abban az ütközetben, ahonnan 
borzasztó kevesen tértek csak ha-
za. 18 kunszigeti fiatal férfi ve-
szett oda az urivi áttörésnél. Az õ 
emlékükre gyújtottunk fáklyákat 
a kopjafánál. 

Kis csapatunkat nem először 
érte az a megtiszteltetés, hogy az 
emlékműsort mi állíthattuk ösz-
sze. Versekkel idéztük meg azt a 
rettenetes időt, amikor a paran-
csot -  még ha esztelen volt is - 
teljesíteni kellett. Tartani magu-
kat minden áron. Utólag már 
tudjuk, hogy feláldozták őket... A 
nyugdíjas klub énekkara énekek-
kel emlékezett, majd megkoszo-
rúztuk a kopjafát, amely sír híján 
jelképezi: a hősöknek emléke 
bennünk él. Felolvastuk a hősök 
névsorát is. 

Megdöbbentő volt hallani, 
hogy a legfiatalabbak 22 évesek 
voltak csupán, a legidősebb áldo-
zat is csak 41 évet élt. A megem-

lékezés el-elgondolkodtatott: mi 
lehetett az, amiért vállalták a 
szenvedést, a kilátástalan harcot, 
a csontig ható hideget? Csak a 
parancs? Vagy valami más is..? 
Talán annak reményében hagy-
ták el szülőfalujukat, hogy har-
colni mennek egy jobb világért, 
egy szebb jövőért... Talán még a 
haláluk pillanatában is hittek eb-
ben.  

Hogy a mai életünk az a világ-
e, amiért ők meghaltak, nem tud-
juk eldönteni. Mindössze annyit 
tehetünk, hogy úgy élünk, hogy 
ők “odafenn” mondhassák: érde-
mes volt. Ők - még ha nem is vol-
tak cserkészek - híven teljesítették 
kötelességeiket, melyekkel hazá-
juknak tartoztak. Emlékezzünk 
rájuk és minden hasonlóan tragi-
kus sorsú bajtársukra! 

 
BÁBICS NORBERT, 1705. SZ.  

SZENT LŐRINC CSERKÉSZCSAPAT  
(AZ ÍRÁS MEGJELENT A MORAJLÁS 2006. 

 FEBRUÁRI SZÁMÁBAN WWW.ROMERFLORIS.HU ) 

Akik híven teljesítették... 

A második cserkésztörvény:  
A cserkész híven teljesíti kötelessé-

geit, melyekkel Istennek, hazájának 
és embertársainak tartozik. 
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Vigyázat zsebesek! 
A zsebtolvajok a legügyesebb bű-

nözők közé tartoznak. Tudatosan ké-
szülnek cselekményeik elkövetésére. 
Gyakorolják a „zsebbe nyúlást”. Kere-
sik az alkalmat és kihasználják áldo-
zatai figyelmetlenségét. Többnyire 
csoportosan tevékenykednek, figyel-
ve, segítve egymást. Van, aki eltereli a 
figyelmünket, azzal, hogy ő akarja 
megvenni az általunk kiválasztott ter-
méket. A másik befurakodik elénk, 
vagy mellénk a buszon, hogy a tás-
kánkra, zsebünkre ne tudjunk figyel-
ni. A társa közben kiüríti zsebünket és 
az ellopott tárgya, észrevétlenül átad-
ja egy másik személynek. Természete-
sen az elkövetési trükköket sokáig 
lehetne sorolni. 

Mit tehetünk? Hogyan védekez-
zünk? Fokozottan figyeljen értékeire, 
ha forgalmas helyen, sok ember kö-
zött tartózkodik. Táskánkat magunk 
előtt tartva, zárt állapotban vigyük. 
Külső zsebekbe értéket ne tegyünk. 
Pénztárcánkat belső zsebbe tegyük, 
hogy könnyen ellenőrizni tudjuk meg-
létét. Vásárláskor pénztárcáját, mobil-
telefonját soha ne tegye a kosárba, be-
vásárló kocsiba. 

Bevásárlóközpont, üzlet parkolójá-
ban legyen bizalmatlan a kéregető 

vagy pénzváltást ígérőkkel szemben. 
Ha gyanúsan viselkedő személyt 

észlel környezetében, ellenőrizze ér-
tékei meglétét. A tolvaj tettenérésekor 
hangosan kérjen segítséget (eladó, 
sofőr, biztonsági őr) és értesítse a 
rendőrséget a 107-es számon. 

Ne forduljon el, ha zseblopást lát, 
mert Ön is lehet sértett! 

 
Figyeljen autójára! 
A gépjárművek utasterében ha-

gyott értékek fokozott veszélynek 
vannak kitéve. Ezek a tárgyak csábít-
ják gépkocsi feltörésre szakosodott 
bűnözőket. Minden gépjárművezető 
válhat bűncselekmény áldozatává, ha 
elmulasztja a kellő körültekintést. 

Ne feledje, hogy alaklom szüli a 
tolvajt, de az alkalmat ne Ön teremtse 
meg! Javasoljuk, hogy az autóból a 
személyes iratait, a gépkocsi okmá-
nyait és minden értéket vegyen ma-
gához. A nagyobb értéktárgyakat te-
gye a gépkocsi csomagtartójába, bár 
az sem értékmegőrző. Így nem látha-
tó, ezért nem jelenthet csábítást a tol-
vajnak. Az elkövetők leginkább a ha-
nyagul hátrahagyott női táskákat, 
mobiltelefonokat tulajdonították el. 

Készpénzt, mobiltelefont, kézitás-
kát, fényképezőgépet, videokamerát 

semmilyen körülmények között ne 
hagyjon az utastérben vagy a kesz-
tyűtartóban, még akkor sem ha csak 
pár percre „ugrik be” valahova. Gép-
kocsi feltörés esetén ne nyúljon autó-
jához, haladéktalanul értesítse a 
Rendőrséget a 107-es segélyhívó tele-
fonszámon. 

Kérjük, minden esetben győződ-
jön meg arról, hogy járműve ablakai 
felhúzott állapotban legyenek, a gép-
kocsi ajtajait, csomagtartóját zárja be. 
A kormányzárt, kormánybilincset, 
légzsákzárat, sebességváltózárat, 
indításgátlót és a riasztó minden 
esetben használja. Autórádiója elő-
lapját a gépjárműben ne hagyja Au-
tóját lehetőség szerint szem előtt lé-
vő, kivilágított vagy őrzött parkolóba 
állítsa le. Éjszakára értéket a jármű-
ben ne hagyjon. 

Ne feledje, hogy az utastérben 
hagyott, vagy ott felejtett értékek el-
tulajdonítása a bűnözőknek csak pár 
másodpercig tart. Vigyázzon értékei-
re, egy kis odafigyeléssel sok bosszú-
ságtól kímélheti meg magát, jármű-
vét és pénztárcáját! 

Köszönjük megelőző, körültekin-
tő fáradozásukat: 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG GYŐR 
9024 Győr, Zrínyi utca 54. Tel.: 96/520-000 

A rendőrség felhívásai 
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Csütörtök  
10:00 KA 27 - Iskolai farsang 1998 
11:24 Óvodás olimpia 
12:05 Labdarúgó mérkőzés 
13:10 KA 31 - Iskolai farsang 2000 
14:39 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 KA 21 - Iskolai farsang 2003 
18:30 Farsangi délután a nyugdíjas klubban 2008 
19:02 Magyarságest 
19:50 Iskolai karácsonyi ünnepély 2007 
21:02 I. Sziget-rally 
21:45 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Péntek  
10:00 KA 21 - Iskolai farsang 2003 
11:30 Farsangi délután a nyugdíjas klubban 2008 
12:02 Magyarságest 
12:50 Iskolai karácsonyi ünnepély 2007 
14:02 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 KA 29 - Iskolai farsang 1996 
18:15 Óvodai karácsonyi ünnepély 2007 
18:54 A Kunsziget Nyugdíjas Klub Krónikája 
20:27 KA 18 - Iskolai farsang 1993 
22:00 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Szombat  
10:00 KA 29 - Iskolai farsang 1996 
11:15 Óvodai karácsonyi ünnepély 2007 
11:54 A Kunsziget Nyugdíjas Klub Krónikája 
13:27 KA 18 - Iskolai farsang 1993 
15:00 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 Adventi hangverseny 
18:06 Bemutató: Kunszigeti építészeti értékei 
19:08 Hősök napja 2007 
19:49 Óvodai farsang 2008 
20:24 KA 20 - AGS Avató 1995 
21:42 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Vasárnap  
10:00 Adventi hangverseny 
11:06 Bemutató: Kunszigeti építészeti értékei 
12:08 Hősök napja 2007 
12:49 Óvodai farsang 2008 
13:24 KA 20 - AGS Avató 1995 
14:42 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 Szüreti nap 2007 
18:03 Mozdulj az egészségedért! 
18:59 Egy iskola-egy polgárőr 
20:01 Idősek napja 2007 
21:38 Műsorzárás, 22 órától Képújság  

Hétfő  
10:00 Szüreti nap 2007 
11:03 Mozdulj az egészségedért! 
11:59 Egy iskola-egy polgárőr 
13:01 Idősek napja 2007 
14:38 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 KA 07 - Iskolai farsang 1994 
19:19 Nyugdíjas anekdota- és mesemondó verseny 
20:55 Betlehemes játék a templomban 
21:34 Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett 
21:42 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Kedd  
10:00 KA 07 - Iskolai farsang 1994 
12:19 Nyugdíjas anekdota- és mesemondó verseny 
13:55 Betlehemes játék a templomban 
14:34 Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett 
14:42 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 KA 06 - Óvodai farsang 1994 
18:07 Tűzoltóverseny 2007 
18:42 KA 30 - Óvodai farsang 1996 
19:17 Labdarúgó mérkőzés 
20:32 El Camino 
21:32 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Szerda  
10:00 KA 06 - Óvodai farsang 1994 
11:07 Tűzoltóverseny 2007 
11:42 KA 30 - Óvodai farsang 1996 
12:17 Labdarúgó mérkőzés 
13:32 El Camino 
14:32 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 KA 27 - Iskolai farsang 1998 
18:24 Óvodás olimpia 
19:05 Labdarúgó mérkőzés 
20:10 KA 31 - Iskolai farsang 2000 
21:39 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  

A KTV Kunsziget műsora február 5-től 
Az elkövetkezendő hetek műsora a farsang jegyé-

ben telik. Az idei év eseményeiről készült felvételek 
mellett a Kazettaarchívum műsorával felidézzük az 
1993-s, 1994-es, 1996-os, 1998-as, 2000-res és 2003-as 
farsangokat is. 

Új műsorként láthatják dr. Dubánn Dénes előadá-
sát keddenként 20.32-től, a Nyugdíjasok farsangi 
délutánját csütörtökönként 18.30-tól és az óvodai 
farsangot szombatonként 19.49-től. Az iskolások far-
sangjáról készítendő műsor február közepétől kerül 
adásba. 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Sport 2008. 1. szám 

Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com Web:http://www.kunsziget.hu  
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2.  Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30  

e-mail: polgarmester@kunsziget.hu Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736  
Készült a Kunszigeti Teleházban 440 példányban. Tel/fax: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu  

Technikai szerkesztés: Bábics Norbert Munkatárs: Tilai Zoltán 

A 12.fordulót hazai pályán 
játszottuk volna Moson-
szentmiklós csapatával, de 
áramszünet miatt a meccs el-
maradt, így nem tudtuk meg-
verni őket. De ami késik, az 
nem múlik! 

 
Megyei tartalék bajnokság 
Első meccsüket hazai pá-

lyán játszották a Kék Golyó 
csapatával. A jegyzőkönyvet 
sem én, sem a szövetség nem 
kapta meg, így egy pontot le-
vontak a csapattól. 

 
Nagy lendülettel folyik a 

falubajnokság 
Szép győzelmek, érdekes 

események voltak már eddig 
is a tekézőben; érdemes eljár-
ni a meccsekre. További jó 
szereplést kívánok a csapa-
toknak, sok jó szurkolást a 

Megkezdődtek a bajnokságok 
közönségnek! 

 
További hírek 
Megyeválogatottunk mind a 

női, mind a férfi csapata meg-
verte Vas megye válogatottját! 

Női: 6:0 (2094-1911 fa) 
Ld. Koppányiné (Csilla) 537 

fa, Schwarcz Klaudia 537 fa 
(nem elírás). 

Férfiak: 5:3 (3234-3228fa) 
Ld. Krityán I.560fa,Németh 

L.545fa. 
 
A Megyei öregfiúk egyéni 

bajnokságát Hántán rendezték 
meg. A 12. helyen Gutléber Zol-
tán végzett 392 fával.  

 
Bábolnán rendezték meg a 

megyei fiú-lány serdülő és ifjú-
sági verseny II. fordulóját. A 
második helyen Szalai Balázs 
végzett 460 fával.  

Teke NB III.: 

Márciusig felkészülés Labdarúgás 

A márciusi rajtig felkészülési 
mérkőzések sorát játssza a Kun-
sziget SE labdarúgó megyei II. 
osztályú és U21-es csapata. A 
tervezett mérkőzések a követke-
zők: 

 
2008. február 8. péntek 
Kunsziget-Dunaszentpál 
18.30 Megyei II. 
 
2008. február 10. vasárnap 
Kunsziget-Darnózseli 
13.00 U21 
15.00 Megye II.  

2008. február 17. vasárnap 
Kunsziget-Öttevény 
12.00 U21 
14.00 Megye II.  
 
2008. február 24. vasárnap 
Kunsziget-Győrzámoly 
12.00 U21 
14.00 Megye II.  
 
2008. március 2. vasárnap 
Kunsziget-Nagyszentjános 
12.00 U21 
14.00 Megye II.  

 
Február 15-én rendezik meg 

első alkalommal a kunszigeti 
iskolabajnokságot (péntek dél-
után két órától). Jó bemutatko-
zást, sok sikert a fiataloknak! 

 
Február 9-én 15 órakor kez-

dőd ik  a  K u nsz ig e t  - 
Máriakálnok NB III-as mérkő-
zés. Mindenkit szeretettel vá-
runk! 

További hazai meccsek idő-
pontja: március 2-án 14 órakor 
Úrkút, március 15-én 14 órakor 
Szany, április 5-én 14 órakor 
Kék Golyó, április 5-én 14 óra-
kor a Soproni Turris, csapatát 
fogadjuk.  

 
Várjuk a közönséget,a fiata-

lokat is! 
 

GUTLÉBER ZOLTÁN 


