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Számolni is alig tudó gyermekét kíséri az 
anya az óvoda felé. Megszólal a kicsi: 

- Édesanya, úgy várom a 
karácsonyt – hányat is kell 
aludnunk karácsonyig? 

- Kicsikém – szól az anya – 
hány ujjad van a kezeden? 

- Öt – mondja a gyermek. – 
No, akkor még ötöt kell aludni 
és eljön a kis Jézus, elhozza a 
karácsonyfát meg az ajándékait 
számodra. 
Ősi vágy, ősi várakozás szó-

lal meg a kisgyermek ajkán. Ta-
lálkozni Istennel! Ki tudná 
megmondani, hány százezer 
éve él az ember a földön? Mon-
danak még többet is. Hosszú 
időszakon keresztül az emberek várták, szünet 
nélkül várták Isten megjelenését a földön. Idő-
számításunk előtt 2000 évvel a választott nép 
többször is kapott ígéretet az eljövendő Meg-
váltóról. A próféták tartották éberségben a 
Messiás várását. Mikeás próféta megjövendöl-
te, hogy az Üdvözítő Betlehemben születik. 
Végül már oly buzgó volt az áhítatuk és kö-
nyörgésük, hogy az egeket kérték: Harmatoz-
zák az egek és nyíljék meg a föld, teremje meg 
a Megváltót. Igen, mert akit szeretünk, azzal 
együtt akarunk lenni, látni szeretnénk, és halla-
ni szavát. 

Időszámításunk kezdetén, az Augustus csá-
szár által elrendelt népszámlálás alkalmával 

megadatott az emberiségnek a 
nagy esemény: Isten fia Jézus 
Krisztus eljött közénk! 
Betlehemi pásztorok virrasztot-
tak nyájaik mellett. Egyszerre 
csak állt előttünk az Úr angya-
la és így szólt: „Ne féljetek, 
mert nagy örömet adok tudtul 
nektek. Megszületett a Meg-
váltótok, Krisztus, az Úr, Dá-
vid városában. Ez lesz a jel: 
találjatok egy jászolba fektetett 
bepólyált gyermeket.” Azután 
angyalok sokasága dicsőítette 
énekével az Istent. 
Mit cselekedtek a pásztorok a 

boldogító hír után? Talán nem tévedek, ha azt 
mondom: biztatták egymást, mint ahogyan a 
kunszigeti pásztorjátékban szereplő gyerme-
kek: 

„Menjünk a kis Jézuskához, 
keressük fel Őtet, 
Vigyünk neki ajándékot, 
vigyük el szívünket! 
Vigyünk neki kis báránykát, 
édes friss tejecskét! 
Az Úr Jézus drága neve  
tőlünk dicsértessék!” 
(folytatás a 2. oldalon) 
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Milyen boldogok lehettek a pásztorok, hogy 
elsők lehettek, akik szemtől szembe láthatták Is-
ten Fiát, Jézust. Milyen boldogok lehettek Palesz-
tina lakói, akik akkor éltek, amikor az Isteni Üd-
vözítő 3 évi tanítói tevékenysége során bejárta a 
Szentföld falvait, városait. Csodákat művelt, bete-
geket gyógyított, tanított. Meghozta az igaz hit 
világát! 

És mit tanított Jézus? Mily szerencse, hogy oly 
sok mindent lejegyeztek, leírtak belőle a Szent 
Lélek sugallatára az evangélisták, az apostolok 
leveleikben mint szem és fültanúk. Amit Krisztus 
tanított, azt adja elénk az egyház minden vasár-
nap és ünnepnapon. Mit üzen nekünk az egyház 
karácsony ünnepén? Szent Pál fogalmazza meg 
nekünk ezt az üzenetet: eljött mindnyájunkhoz 
jóságos üdvözítőnk. Szakítsunk az istentelenség-
gel! Higgyünk az Istenben! Éljünk és cseleked-
jünk hitünk szerint! 

Sík Sándor papköltő „Hiszek” című versében 
oly szépen megfogalmazza az ő hitét. Kívánom, 
hogy 2002. Karácsonya előtt szívleljük meg gon-
dolatait és tegyük magunkévá érzéseit: 

 

Hiszek 
 

Hallják meg hívők és hitetlenek, 
Élet-halálra szóló eskümet. 
A szív bősége zug fel ajkamon, 
Az kényszerít a Krisztust vallanom. 
Hiszek és hitem súlyos és kemény, 
Nem tünde tan, nem pille vélemény. 
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán, 
Igen és nem, kereken, magyarán. 
Semmi csűrés és semmi csavarás, 
Inyeskedés és köntörfalazás: 
Hiszem és vallom, szeretem és élem, 
Amit az egyház hinni ád elében. 
Ebben a hitben élek és halok: 
Katolikus vagyok. 
 
Minden kedves kunszigeti hívemnek boldog 

karácsonyt kívánok! 
ÉRSEK SÁNDOR 

TB. KANONOK 

Az Általános Iskola 6. osztályos  
tanulóinak nyomatai. 
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2002 Karácsonyán 

Tisztelt Ünnepvárók! Községünk lakossága; itt-
hon és távol élő kunszigetiek! 

Karácsony előestéjén meleg szeretettel köszön-
töm Önöket. Közeledik az ünnep, amely a megbéké-
lés, a szeretet, a béke, az emberi együvé tarozás ün-
nepe. 

Vajon sikerült-e mindent megteremtenünk, ami 
boldoggá teszi ünnepünket? Hatalmába kerít-e ben-
nünket az a jól eső, boldogító érzés, melyet szeretet-
nek neveznek? Mi kell ma mindehhez? Pénz, idő? 
Nem igazán. 

Nem az éjjel-nappal nyitvatartó üzletekre gondo-
lok, ahol nap nap után megvehetjük, amit szeret-
nénk, de megvehetjük azt is, amire nincs is igazán 
szükségünk. 

Miért? – Csak azért, hogy elhitessük önmagunk-
kal: a bolti áru boldogságot, szeretetet, meghitt csa-
ládi boldogságot adhat. 

Higgyék el, nem ezen múlik. Nem azon, hogy 
fáradtan várjuk a karácsony estéjét, és a „csomagon” 
kívül nem tudunk mit adni igazán – tiszta szívből, 
emberi érzésként. 

A karácsonyt nem lehet díszcsomagolásba bur-
kolt csomaggal letudni, amelyet udvariasan ajándék-
nak is nevezhetünk. 

Ha azt hisszük, hogy igen, nagyon tévedünk. A 
karácsony nem áru, a karácsony igaz, mely érzések 

ünnepe.  
Gyermekkorom karácsonyára gondolok. Vártuk 

a testvéreimmel, vártuk nagyon. Szüleink mindig 
fehér karácsonyról beszéltek, mint csodáról. És 
előtte való este esni kezdett a hó. Szép karácsony 
volt, nagy pelyhű, fehér karácsony. Vártuk a kará-
csonyfát, találgattuk az ajándékokat, és titkon ké-
szítettük a legdrágább kincsünket, a mi ajándékun-
kat. És eljött az este. Pontosan december 24-én Ne-
héz volt a várakozás utolsó órája, de ettől lett még 
szebb az este.  

Még a mai napon is érezzük a csodát. Azt, ami a 
lelkünkbe száll, ami kimondhatatlan, az összetarto-
zás, a szeretet boldogító érzését. Szeretteinkre gon-
dolunk, akik a világ más táján, az ország más ré-
szén ünnepelnek, nélkülünk és mégis velünk. Egy 
kicsi csodát magukkal vittek, tőlünk, belőlünk. 
Mindenki maga teremti meg az ünnepét, s ha saját 
magával megbékélt, csodát tud tenni környezeté-
ben, szeretteikkel megosztva a csodát, boldogságot, 
árasztva maga körül.  

„Bár az idő meg nem áll soha, 
a világ folyton-folyvást változik, 
a karácsony áldása időtlen időkig 
megmarad a béke, az öröm és a 
szeretet ígéretének.” 
Őszintén kívánom, így legyen. Legyen erejük, 

kitartásuk, egészségük ennek megteremtéséhez. 
LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 



Testvérfalui kapcsolat Nyárádgálfalvával 

Kunsziget Község Polgárőrsége ezúton 
mond köszönetet mindenkinek, aki a 
SZJA-ja 1%-ának felajánlásával anyagilag 
is támogatta munkánkat. 

A jövőbeni támogatásukra is számítunk. 
KÖSZÖNETTEL: 

KUNSZIGET KÖZSÉG POLGÁRŐRSÉGE 

Szeredi Dorián Bálint  
november 29-én 

 

Varga Krisztina  
december 10-én 

 

Tóth Roland 
December 18--án 

Megérkeztünk 

Isten  
hozott  

benneteket! 
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2002. november harmadik hetének végén a 
romániai (Erdély) Nyárádgálfalva községből 
hivatalos küldöttség kereste fel falunkat Kará-
csony Károly polgármester és Tóth Ferenc 
jegyző vezetésével. 

Látogatásuk célja volt, hogy a két település 
között az egy évtizede élő kapcsolatot (1992 
Názmán Ildikó és Szalai Béláné) hivatalosan 
is megerősítse. 

A hivatalos megállapodás 2002. november 
23-án került aláírásra a Kultúrotthonban. 

Célja, hogy segítse a két község közötti 
kapcsolatot, a települések fejlődését, emberi 
kapcsolatok elmélyülését, a határon átnyúló 
pályázati lehetőségek kihasználását. 

Ezúton köszönöm minden családnak, akik 
segítettek a küldöttség fogadásában, vagy bár-
milyen módon hozzájárultak, hogy maradandó 
élménnyel térjenek haza vendégeink. 

LENDVAI IVÁNNÉ 
POLGÁRMESTER 

A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. tá-
jékoztatja Kunsziget lakosságát, hogy a já-
rattervüknek megfelelően 2002. december 
24-én, kedden és december 31-én, kedden is 
lesz szemétszállítás – a megszokott időben. 

Tájékoztató 

Kunsziget Község Önkormányzata építési 
telkeket alakított ki az Ady Endre utca elején a 
volt Répa-telepen. Az építési telkek jellemző 
adatai: 

Nagysága: 937 m2 
Közművesítés foka: teljes (ivóvíz, szennyvíz, 

földgáz, villamos energia) 
Ára: 2 millió Ft.  
Az ár tartalmazza a hálózatfejlesztési hozzá-

járulások összegét, mely alól kivétel a földgáz 
HFH (110 000 Ft) 

Érdeklődni a 06-30/226-97-30-as telefonszá-
mon lehet. 

LENDVAI IVÁNNÉ 
POLGÁRMESTER 

Építési telkek eladók 
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
 

 és eredményekben gazdag,  
boldog Új évet  

kívánok  
régi és új vásárlóimnak. 

 
 
 

Továbbra is várom Önöket! 
 
 

Mészáros László 
Használtcikk-kereskedő 
Öttevény, Petőfi S. u. 11. 

 

A hét elején megérkezett a hó. A gyerekek már alig 
várták, hogy újra elővehessék a szánkókat 



munkámat furulyatanárként 
kezdtem újra. Később a győri 
Mezőgazdasági Szakmunkáskép-
zőben tanítottam nyugdíjazáso-
mig. 

Máig honismereti és néprajzi 
ismeretterjesztő előadásokat tar-
tok a legkisebb közösségektől a 
tudományos konferenciákig. 

Kutatásaim eredményeit többszáz tanulmányban és tíz 
könyvben publikáltam. A feldolgozásra váró anyaghoz 
még egy élet kellene.” 

A további kutatásoknak, ismeretterjesztő előadásoknak 
betegsége vetett véget. Meggyengült egészsége miatt idén 
tavasszal már nem vehetett részt a munkásságát reprezen-
táló CD bemutatóján, de a hangfelvétel őrzi szavait, kelle-
mes hangját, felejthetetlen előadásmódját. 

Búcsúztatására december 13-án zsúfolásig megtelt a 
győri Szentlélek templom. Koporsójánál több falube-
linkkel együtt számtalan tisztelője rótta le kegyeletét. 

Gyászjelentésében Vas István: „A teremtőhöz” című 
verse szerepelt, megdöbbentően ideillő gondolatokkal: 

 

Köszönöm, hogy megteremtettél, 
Ó, Szeretet, és ide tettél, 
Hogy csillagok, ködök, hegyek 
Között ember legyek. 
 

Köszönöm, amit látok, 
A megteremtett világot, 
Hogy még a rossz sem céltalan, 
Mindennek jelentése van, 
 

És én is neked kincset-érő 
Egy vagyok, soha-visszatérő, 
S akár a férgek vagy a szentek, 
Valamit jelentek. 
 

Meghalok, semmit nem veszítek, 
Művedet meg nem semmisíted 
S a mennyben vagy a pokolban 
Az leszek, ami voltam. 
 

Szerencsésnek vallom magam, hogy tanítványa lehet-
tem, tudósként tisztelhettem, emberként szerethettem. 

SZALAINÉ HÉCZ TÜNDE 

 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak, akik 
Molnár Józsefné 

Virág Mária 
temetésén részt vettek, bánatunkban osztoz-
tak. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 
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Elment Timaffy László 

Szomorú hírt kaptunk: életének 87. évében elhunyt dr. 
Timaffy László tanár, néprajzkutató. A több évig tartó 
betegeskedés után advent csendjében békésen távozott 
közülünk, mi mégsem búcsúzunk tőle. Sokrétű és gazdag 
munkássága révén velünk marad lelkiekben és a könyvek 
lapjain egyaránt, habár ő maga elköszönt tőlünk. 

Kivételes egyéniség volt. A kunszigetiek közül töb-
beknek megadatott, hogy személyesen ismerjék. Aki hall-
gatta, különleges, „lélektől lélekig” szóló előadásait vagy 
tanítványa lehetett, tudja, hogy nemcsak üres szó: elfelej-
teni nem lehet, sem is szabad. Sokszor járt a falunkban. 
Néphagyományokat gyűjtött, bemutatta megjelent kötete-
it, s míg erővel bírta, rendszeresen részt vett a húsvét va-
sárnapjának hajnalán szokásos Jézuskeresésben. Hogy 
Kunszigetnek néprajzi értékei vannak, tőle tudjuk. Hogy 
a hagyományaink nemcsak letűnt korok érdekességei, 
hanem a jövőbe vezető utunk gyökerei, megtanultuk. 
Hogy szellemi kincsek birtokosának tudhatjuk falunkat, 
neki köszönhetjük. 

Nehéz, küzdelmes élete volt. Búcsúztatásán dr. Barsi 
Ernő, – a pályatárs és barát –, a tűzben megpróbált arany 
példázatát idézte a Jelenések könyvéből Laci bácsi életút-
jával kapcsolatban. 

Ő maga így vallott magáról 1996-ban, 80. születésnap-
ja kapcsán: 

„Mosonszentandráson születtem 1916. április 16-án. 
Családom Erdélyből származik, szüleim tanítók voltak. Az 
óvári piarista gimnáziumban érettségiztem, Budapesten a 
Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-földrajz 
szakán tanári diplomát szereztem. Bölcsészdoktorrá 
1939-ben avattak. A Közgazdaságtudományi Egyetem 
gazdaságföldrajzi szakát elvégezve a magyaróvári Mező-
gazdasági Főiskolán 1943-49-ig agrogeográfiát és 
agropedagógiát tanítottam. Itt megszerveztem a Széche-
nyi Népfőiskolát, melynek igazgatója voltam 1949-ig, fel-
oszlatásáig. Az Agrártudományi Egyetemmé fejlődött fő-
iskolát – ahol docensként dolgoztam – ugyanebben az 
évben megszüntették. 

Életem e nehéz szakaszában favágó, kéntor, bolti el-
adó, segédmunkás voltam, hogy eltarthassam ötfős csalá-
domat. 

1956 után börtönévek következtek, utána pedagógusi 

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik 
Özv. Varga Balázsné 

Stoller Magdolna 
temetésén részt vettek, mély gyászunkban velünk voltak. 
Külön köszönetet mondunk a Zöld Mező Mezőgazdasági 
Szövetkezet irodájának dolgozóinak, a fejőház dolgozói-
nak és a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD  



mézessütésnek is. Összetett feladat volt a vessző-
ből készült betlehem fonása, benépesítése. Az itt 
készült tárgyak mellett büszkén vittük a vásárra 
énekkarunk két régebbi CD-jét. Sajnos a nagymise 
végén érkezők már egy „kifosztott” boltot láthattak 
csak, mert az árukészlet zöme egy röpke óra alatt 
elfogyott. A befektetett 30 000 Ft több mint duplá-
ja lett a bevétel, amelyből- a szülői munkaközös-
ség további segítségével egy korszerű televíziót 
vásárolhatunk. De az igazi nyereség azoké, akik 
egy-egy ötletet, szakmai fogást ellesve otthon, csa-
ládi körben is próbára teszik tudásukat, maguk is 
kézműveskedve várják a karácsonyt. 

Nehéz lenne felsorolni, hogy ki mindenki segí-
tette a munkánkat. Erről a helyről is köszönjük a 
segítséget Kovács Anitának, Tánczos Jánosnak, 
Börzsei Arnoldnak, Szalai Ferencnek és mind-
azoknak, akik munkát vállaltak a siker érdekében. 
Bár még messze van, de biztosan mondhatom: jö-
vőre újabb ötletekkel, hasonló lelkesedéssel készü-
lünk. Tárgyaink pedig, amelyeket szeretettel készí-
tettünk, sok lakásban lesznek jelen a fény születé-
sének ünnepén. 

DUBI ÁRPÁD 

Egy kedves hagyományt elevenített fel advent 
első vasárnapján a kunszigeti iskola közössége. 
Emlékezhetnek az itt végzett tanulók és szüleik 
arra, hogy karácsony közeledtével mindig egy ki-
csit más lett a rajz- és technikaórák hangulata; az 
ünnepet kézműves tevékenységekkel vártuk. Emlé-
kezhetnek arra is, hogy tanáraikkal ilyentájt koszo-
rúkat kötöttek, karácsonyi mézeseket sütöttek. 

Az idei évben egy egész héten, minden délután 
szorgoskodhattak tanulóink, hogy apró ajándéktár-
gyaikkal megjelenhessenek az adventi vásáron. Az 
említett hagyomány felelevenítésén kívül több cé-
lunk is volt ezzel. Elsősorban olyan szabadidős 
programot biztosítottunk tanulóinknak, amely segít 
megélni a legszentebb ünnepünk várását. Másod-
sorban a manuális tevékenységekkel – amelyek 
fejlesztése fontos célkitűzésünk – közelebb hozhat-
tuk a gyermekek szüleit, falunk lakóit az iskolá-
hoz. Tanárnak és szülőnek egyaránt siker egy-egy 
szép tárgy, gyertya, tűzzománc elkészítése. Termé-
szetesen a várt bevétel is motivált bennünket.  

Az említett hét minden napján több foglalkozás 
közül választhattak tanulóink. Gyönyörű cserépha-
rangok, zselégyertyák, tűzzománcok készültek, de 
nagy sikere volt a gipszkép készítésnek, 
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Adventi vásár a Kunszigeti Általános Iskolában 



2002. november 30-án adventi koszorúkötést 
szerveztünk az óvodában. Az érdeklődők karácso-
nyi dekorációkat készíthettek Jursicsné Varga And-
rea virágkötő segítségével. Köszönjük a kellékek 
beszerzésében nyújtott segítségét és szakmai támo-
gatását.  

 
Az idén is meglátogatott minket a jóságos Miku-

lás. A gyermekek izgatottan várták 2002. december 
5-én az érkezését. Minden óvodás kisgyerek kapott 
ajándékot puttonyából. A gyermekek dallal és vers-
sel köszönték meg a jóságos Mikulás ajándékát és 
megígérték, hogy ezentúl még jobban viselkednek. 
Óvodásaink hosszasan integettek a Mikulás hintója 
után. Képeink az óvodában készültek. 

 
Csillogó gyermekszemek nézték a karácsonyfát 

óvodánkban 2002. december 17-én, amikor megpil-
lantották. Örömmel vették birtokukba az új játéko-
kat, dallal és verssel köszöntötték a karácsonyfát. A 
nap befejezéseként nemzetközi keresztény karácso-
nyi ajándékcsomag-akció magyarországi képvisele-
tében a Hajnalcsillag Alapítvány közreműködésé-
vel Lehotcky József és felesége hozott minden óvo-
dás számára ajándékot. Más országbeli gyermekek 
nagy szeretettel állították össze a csomagokat, hogy 
ezek révén fejezzék ki szeretetüket. Ez nem más, 
mint egy személyes ajándék egy gyermektől egy 
másik országban élő gyermek számára. Hálásak 
vagyunk azért a szeretetért, ami erre indította őket.  

 
Óvodánkban a karácsonyi ünnepély 2002. de-

cember 22-én, vasárnap 16 órai kezdettel a kis-
középső, 16.30-kor a nagy-középső csoportban 
lesz. Mindenkit szeretettel várunk. 

TÜNDÉRVÁR ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE 
 

Köszönetnyilvánítás 
 
Ezúton mondunk köszönetet a kunszigeti óvodá-

sok és az óvoda dolgozói nevében: 
Gál Csabának és Kopacsek Antalnak, hogy a 

Mikulás-ünnepélyt emlékezetessé tették. 
Szalai Zoltánnak, hogy fenyőfák felajánlásával 

az önkormányzat segítségére volt az intézmények 
karácsonyának méltó megünneplésében. 

Óvodai hírek 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Óvoda 2002. december 
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Minden kedves közreműködőnek köszönöm, 
hogy a szerkesztőség munkáját valamilyen szinten 
segítették. Köszönetet mondunk azoknak a gyere-
keknek is, akik nélkül ez az újság sem juthatott vol-
na el Önökhöz.  

Továbbra is várjuk az újságot színesítő, informá-
ló írásokat. 

Karácsony közeleg! Hideg, fagyos hajnalokra 
ébredünk, lélekben azonban ünnepre készülünk. A 
várakozás varázsa megérint mindannyiunkat. Gon-
dolatban raktározzunk ezekből a boldog pillanatok-
ból, hogy a hétköznapokon is tudjunk jók lenni, s ne 
csak három napig tartson a csoda.  

Kívánok Önöknek a szerkesztőség nevében ál-
dott, szép karácsonyt és örömökben gazdag, békés 
boldog újesztendőt. 

SZALAI SÁNDOR 

2002. december Karácsony KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
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Köszöntő Visszapillantás 2002-re 

Egy újabb évet hagyunk magunk mögött. 
2002 mindenkinek mást hozott, vannak azon-
ban események, amelyekre talán mindannyian 
emlékezünk. Az elmúlt év emlékezetes törté-
néseiből készült képes összefoglalót láthatják 
ezen az oldalon. 

Augusztusban megépült teljes hosszában a Kertes 
utca, megtörtént a telkek közművesítése 

Bár az eső elmosta az októberi 
szüreti felvonulást, a tánc a Kultú-
rotthonban nagyon hangulatos volt 

Remek családi kikapcsolódást 
hozott a júliusi Dunaparti Fesztivál 

Júniusban fejeződött be a Szent 
Antal kápolna felújítása 

Júliusban ünnepelte megalakulá-
sának 10. évét a Nyugdíjas Klub 

A Mosoni-Duna márciusban és 
augusztusban alaposan megáradt 

Az iskola számos rendezvénye 
közül egy: a Mikulás-buli 



A boldogság egyetlen akadálya a valóság.  
A jövőben az a legjobb, hogy csak egynapi adagokban 
jön.  
Az egyetlen dolog, amit az életemben elértem, a kilincs 
volt.  
Az élet előttem áll, és nem látok tőle semmit.  
Az életem egy film, melynek nem túl jó a szereposztása 
és ráadásul a sztoriját sem értem.  
Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.  
Az optimista az, aki szerint a jövő bizonytalan.  
Ha úgy érzed, senkit sem érdekel élsz-e vagy halsz-e, 
próbáld meg kihagyni a havi gázszámlát.  
Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszt-
hető, ha eleget töprengünk rajta.  
Több ezer telefonszámot tudok fejből, csak azt nem 
tudom, melyik kié.  
Van egy igazi túlélő késem. Túlélte az apámat és a 
nagyapámat is.  

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Az év utolsó oldala 2002. december 
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1) Mire használja a flexet?  
a) A mit? 0 pont  
b) Csiszolás, vágás. 5 pont  
c) Csiszolás, vágás, kenyérszeletelés, konzervnyitás, 
fogkő eltávolítás, manikűr-pedikűr, barkónyírás. 10 
pont  
 
2) Mit tesz, ha csöpög a csap?  
a) Pánikba esem és szerelõt hívok. 0 pont  
b) Elzárom. 5 pont  
c) Leflexelem a sarokszelepet, majd hogy megtalál-
jam a rejtett hibát, villanyvésővel végigbontom a fal-
ban a vízvezeték csövet, alkatrészeire szedem a boj-
lert, markolóval kibontom a ház vízbekötését, végül 
kihívom a szerelőt, aki elzárja a csapot. 10 pont  
 
3) Mit tesz, ha könyvespolcra van szüksége?  
a) Inkább kidobom a könyveket. 0 pont  
b) Lemérem a rendelkezésre álló helyet és ennek 
alapján vásárolok egyet. 5 pont  
c) Kivágom a kertben legvastagabb tujákat, majd a 
cseresznyefát, méretreflexelem, lesmirglizem, majd 
az első kudarc után új alapanyag után nézek; a tető-
gerendák felfűrészelését követően megkeresem hoz-
zátartozóim a ház romjai alatt. 10 pont  
 
4) Mit tenne, ha egy pajtában tartanák fogva, ahol 
van egy gázpalack, egy kanna benzin, valamint 
egy zsák szög és őrzői magára hagyják?  
a) Nem dohányoznék. 0 pont  
b) Kisétálnék az ajtón. 5 pont  
c) Beleraknám a szöget a benzineskannába, és ezt az 
egészet a gázpalackra erősíteném, és amikor jönnek a 
fogvatartók, meggyújtanám, ha lenne gyufám. 10 
pont  
 
Értékelés:  
0 pont Ön abszolút nem barkácsoló típus. De önből 
élnek azok a szolgáltató hiénák, akik egy gyújtóláng 
begyújtásáért 15000 forintos kiszállási díjat, 6000 
forintos anyagköltséget és 23000 ezer forintos mun-
kadíjat számolnak fel.  
5-35 pont Ön átlagos műszaki érzékkel rendelkezik.  
40 pont Önben rendkívül erős barkácshajlam munkál, 
ne adja fel, egy éjjeliszekrény többet ér, mint a hü-
velyk, a mutató és a gyűrűs ujja!  

A 2001. decemberi Kunszigeti Hírmondóban az 
utolsó oldal a bolondozásé, a vidámságé volt. 
Nem lesz ez másként az idei záróoldallal sem. 

Az élet és a jövő 

Barkácsteszt 


