
A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA MÁRCIUS 31-ÉN JELENIK MEG. 

159 évvel ezelőtt tört ki a márci-159 évvel ezelőtt tört ki a márci-
uussii ifjak által kirobbantott forrada- ifjak által kirobbantott forrada-
lom. Erről olvashatnak újságunk el-lom. Erről olvashatnak újságunk el-
ső három oldalán.ső három oldalán.  

Márciusban is több rendezvény Márciusban is több rendezvény 
várja az érdeklődőket a faluban, várja az érdeklődőket a faluban, 
ezek főként március utolsó hétvé-ezek főként március utolsó hétvé-
géjén lesznek. géjén lesznek.   

Szalai Pál hadifogságban eltöl-Szalai Pál hadifogságban eltöl-
tött évekre emlékszik vissza. Az tött évekre emlékszik vissza. Az 
előző számunkban elkezdett soro-előző számunkban elkezdett soro-
zat folytatódik.zat folytatódik.  

Iskolánk új büszkesége az isko-Iskolánk új büszkesége az isko-
lagaléria, melyről az iskola hírei kö-lagaléria, melyről az iskola hírei kö-
zött olvashatnak. Ugyanitt szép si-zött olvashatnak. Ugyanitt szép si-
kerekről is beszámolhatunk.kerekről is beszámolhatunk.  

Februárban ünnepelte megala-Februárban ünnepelte megala-
kulásának 15. évfordulóját a Nyug-kulásának 15. évfordulóját a Nyug-
díjas Klub. Ebből az alkalomból ün-díjas Klub. Ebből az alkalomból ün-
nepséget és kiállítást rendeztek. A nepséget és kiállítást rendeztek. A 
kiállítás még március közepéig kiállítás még március közepéig 
megtekinthető.megtekinthető.  

Újabb sportágban indul amatőr Újabb sportágban indul amatőr 
helyi bajnokság: ezúttal a tenisze-helyi bajnokság: ezúttal a tenisze-
zők mérik össze tudásukat. A rész-zők mérik össze tudásukat. A rész-
letekről a 9. oldalon olvashatnak.letekről a 9. oldalon olvashatnak.  

Véget ért Véget ért -- méghozzá rendkívül  méghozzá rendkívül 
sikeres eredménnyel sikeres eredménnyel -- a megyei I.  a megyei I. 
osztályú tekebajnokság alapszaka-osztályú tekebajnokság alapszaka-
sza: csapatunk a második helyen sza: csapatunk a második helyen 
végzett. A rájátszásban folytatják végzett. A rájátszásban folytatják 
rövidesen.rövidesen.  

Elkezdődött a focibajnokság, az Elkezdődött a focibajnokság, az 
első fordulóban Máriakálnokon első fordulóban Máriakálnokon 
csak az ificsapat tudott nyerni.csak az ificsapat tudott nyerni.  

Iskolai hírek 6. oldal 
15 éves a Nyugdíjas Klub 6-7. oldal 
1% Kunszigetért 8-9. oldal 
I. „Sziget” Teniszkupa 9. oldal 
Sporthírek és sportműsor 10 oldal 

XIX. évfolyam 2. szám 

2007. március 13. 

 

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? 

1848-ban a forradom vihara friss tavaszi szélként száguldott végig 
Európán. A februárban, Párizsban kitört felkelés híre szétrepült és sok 
országban lángra kapott a forradalom parazsa. A nép megunta az ural-
kodók önkényét. Az elégedetlenség, mint dinamit, szikrára várt, hogy 
népharagként robbanjon. 

A magyarok is megelégelték a Habsburg császár-királyok uralmát. 
Az első Habsburg 1437-ben Albert király néven lépett a magyar trónra; 
azóta eltelt 400 év, a magyarok nem győztek elég adót fizetni, és elég 
katonát adni az őket ellenségként kezelő hatalom számára. Itt is febru-
árban kezdődött. A pozsonyi országgyűlést megnyitó királyi leiratra 
Kossuth felirati javaslattal válaszolt. Ez volt az első elégedetlen meg-
nyilatkozás a magyarok részéről. A Pozsonyból jövő hírek lázba hozták 
Pest-Buda radikális fiatalságát. Az ifjak a pesti Pilvax-kávéházban par-
lamentet alakítottak. Elhatározták, a párizsi reform-bankett mintájára, 
március 14-én népgyűlést tartanak, hogy a fellázadt tömegek nyomást 
gyakoroljanak a Pozsonyban ülésezőkre. A délután 2 órára hirdetett 
népgyűlés előtt tömegek álltak az forradalmár ifjak Ellenzéki Köre 
előtt.  (Folytatás a 2. oldalon) 

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? 1-3. oldal 
Márciusi rendezvények 4. oldal 
Köszönet 4. oldal 
Felhívás—60 éves a Kunsziget SE 4. oldal 
Szovjet hadifogságban II. 5. oldal 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Március 15. 2007. 2. szám 

2 

Fényes Elek megnyitotta a népgyűlést, Irinyi Dániel 
ismertette a politikai helyzetet, beszámolt a külföldi 
mozgalmakról és követelte: a magyar nép vegye kezébe 
jövője irányítását. 

Ezért 12 pontba foglalták a követeléseiket, hogy azt 
felterjesszék a már 13 éve magyar királyként uralkodó 
Ferdinánd elé. 

1848. március 14-én délután 5 órakor még békés a 
nép. Ekkor egy ifjú rohant be, felugrott egy asztalra és 
ezt kiabálta: 

- Uraim! Most jöttem a bécsi hajóval. A pozsonyi ifjú-
ság küldötte vagyok. Rendkívüli hírt hoztam. Bécsben 
kitört a forradalom! Metternich miniszterelnököt meg-
buktatta nép. Már a bécsiek is barikádokat emelnek és 
fegyverkeznek!... 

A döbbent csendbe egy újabb hang zúgott bele: - Íme, 
a forradalom förgetege már itt zúg a közeli szomszé-
dunkban! És mi tétovázunk? Nem! Cselekedni fogunk! - 
harsogta a lángoló tekintetű ifjú költő, Petőfi Sándor. 
Izzóvá vált a hangulat... 

Vajda János becsukta a Pilvax-kávéház ajtaját és így 
szólt: - Uraim! Innen Önök addig ki nem mennek, amíg 
nem határoznak! - Ez hatott. Az ifjak gyorsan elhatároz-
ták: 

Másnap az egyetemisták bevonásával tűntető mene-
tet szerveznek, majd átírták az addigi békés szövegű 12 
pontot. Éj fél is elmúlt, mire szétoszlottak és hazamen-
tek a forradalmár fiatalok. 

1848. március 15. szerda. Alig pirkadt, máris gyüle-
keztek az ifjak. Az éjszaka átjavított 12 pontot kézzel 
írott plakátokként kifüggesztették a sarkokra, hogy a 
korán kelők elolvashassák. Nyirkos, télvégi idő volt, ha-
vas eső esett. Ennek ellenére hamar szerterepült a hír: az 
ifjúság újabb tettekre készül. Jókai Mór felolvasta az át-
írt 12 pontot, Petőfi Sándor pedig először szavalta el a 
két napja költött, és éjjel még átjavított Nemzeti dalt. A 
Talpra, magyar! oly gyújtó hatással volt a jelenlevőkre, 
hogy a közelében állók vállukra kapták Petőfit, és kia-
bálták: 

- Menjünk az egyetemre, hívjuk csatlakozásra a hall-
gatókat! - Egy nemzeti lobogót követve elindultak. 
Előbb az orvos- és a mérnökjelöltek, aztán a jogász és a 
bölcsészhallgatók is csatlakoztak hozzájuk. A Landerer 
és Heckenast nyomdájánál követelték: nyomtassák ki a 
12 pontot és a Nemzeti dalt. 

 A nyomdatulajdonos a kötelező cenzúra engedé-
lyét kérte. Meghökkentek a fiatalok, csak a nyomdász 
nem jött zavarba. Odasúgta Irinyinek: - Foglaljanak le 
egy sajtógépet… 

Irinyi rátette kézét egy gépre és kijelentette: - Ezt saj-
tót a nép nevében lefoglaljuk, követeljük kézirataink ki-
nyomtatását! 

- Az erőszaknak nem állhatok ellen - mondta 
Landerer mosolyogva, és kinyomattatta mind a két do-

kumentumot. 
 

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET? 
Legyen béke, szabadság és egyetértés Egyenlőség, szabadság, 
testvériség. 
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. 2. Fele-
lős minisztériumot Buda-Pesten. 
3. Évenkénti országgyűlést Pesten. 
4. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. 
5. Nemzeti őrsereget. 
6. Közös teherviselést. 
7. Az úrbéri terhek megszüntetését. 
8. Esküdtszéket, képviseletet - egyenlőség alapján. 
9. Nemzeti bankot. 
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra; magyar kato-
náinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. 
11. A politikai státusfoglyok bocsátassanak szabadon. 
12. Kívánjuk az uniót Erdéllyel. 

 
A nyomdai munka 3/4 óra alatt elkészült. Irinyi 

március 15-én délelőtt, vagy inkább déli féltizenkettő-
kor összekapva az első friss példányokat, kirohant az 
utcára és ilyen szöveget kiabálva osztogatta a 12 pont 
nyomtatványát: 

- Nagy nap ez a magyarok történetében! Itt van a 
sajtószabadság első példánya, a néphatalom első műve. 
Bármi szabadsága lészen is egykor a magyarnak, e di-
csőség mindig megmarad. A sajtószabadságot magunk 
vívtuk ki! 

Ekkor Petőfi is meglobogtatta a Talpra, magyar! fris-
sen nyomott példányát, és elszavalta a Nemzeti dalt. A 
forradalmár szöveg gyújtó hatása akkor hangzott fel 
először. Könnyezett és kacagott a nép. Ekkor újra meg-
indult a tömeg, vitték a friss nyomdatermékeket és el-
helyezték azokat a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárá-
ban. Ezalatt a múzeumkertet ellepő tömeg ismét Pető-
fit és a Nemzeti Dal elszavalását követelte. A költő ki-
állt a múzeumi lépcsők bal oldali párkányára és harso-
gott a Talpra, magyar! - A nép tombolt, ujjongott elra-
gadtatásában. 

Mi történt ezután? Március 18-án, mire a pesti ifjú-
ság elindult Pozsonyba, hogy az országgyűlésnek átad-
ja a 12 pontos követelést, a trónját féltő V. Ferdinánd 
király már kiadta pátensét a felelős magyar minisztéri-
um kinevezéséről. Március 17-én Ferdinánd király en-
gedélyezte a Batthyány Lajos miniszterelnökké kineve-
zését. Március 23-án összeállított első magyar felelős 
kormány névsorát a király április 7-én hagyta jóvá. Az 
utolsó magyar rendi országgyűlést 1848. április 11-én - 
a felelős magyar minisztérium kinevezésének kihirdeté-
se után - a király feloszlatta. A magyarok boldogban 
úszva készültek az önálló Magyarország kormányzatá-
nak megszervezésére. 

Ezalatt Bécsben a Habsburg-dinasztia elkezdte a ma-
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gyar vívmányok visszavonását. Fellázították a Kárpát-
medencében élő nemzetiségeket. Április 6-ra a horvá-
tok Zágrábba; a tót egyházi vezetők május 10-re 
Liptószentmiklósra, a szerb főpapok május 13-ra Karló-
cára, Saguna román püspök pedig május 13-ra 
Balázsfalvára hívta össze a lázadókat. 

Elkezdődtek a véres pogromok a nemzetiségek szá-
mára szabadságot szerző, a jobbágyságot és nemesi ki-
váltságokat eltörlő magyarok ellen. A magyar nemesek 
önként lemondtak előjogaikról; ellenben a jobbágyok, 
zsellérek földet, szabad költözködési jogot kaptak. 

Magyarország államalkotó nemesei között számará-
nyuknak megfelelően képviseltették magukat a nemze-
tiséghez tartozók. Fel sem merült az otthon németül, 
tótul, ruszinul, oláhul, szerbül, horvátul, stb. beszélő, 
magyar nemesekben, hogy lemondjanak az előjogaik-
ról. Magyar nemesekként tanulhattak felsőbb iskolák-
ban, bármely helyi, járási, megyei, országos, vagy nem-
zetközi méltósághoz ugyanúgy hozzájuthattak, mint a 
született magyarok (a bécsi császári udvar hivatalnokai, 
vagy diplomatái lehettek). A magyarok nem vártak há-
lát, de arra sem számítottak, hogy a nemzetiségek gyil-
kolni, rabolni kezdenek. 

Erre már a békés magyaroknak is tenniük kellett va-
lamit. A királyra nem számíthattak, mert a legbelsőbb 
udvari körök (kamarilla) fegyveresen segítették a fellá-
zított nemzetiségieket. Más lehetőség nem lévén, önvé-
delemre szólították fel a népet a császár-király által le-
gitimmé tett, majd a forradalmi tömegek által választott 
vezető. Az önvédelem megszervezése igen sok időbe 
telt, hiszen a szabadságharc gyakorlatilag csak 1848. 
szeptember 29-én, a pákozdi csatával kezdődött. 

 
A magyar néphez! 
A szabadság harcának népharcnak kell lennie. Ak-

kor a nép legyőzhetetlen. Az ellenség kijelentette: a ma-
gyar nemzetet ki akarja törölni az élő nemzetek sorából. 
Ezen istentelen szándékát végrehajtandó, minden ol-
dalról megtámadta hazánkat s felbujtogatta nemzetünk 
ellen a vad szenvedélyek rabló vágyait. Azt gondolta, 
hogy a sokoldalú támadásával véderőket megosztja, és 
seregeivel betört hazánkba. Honvédségünk elszánt vi-
tézséggel ellenállt. Azt gondoltuk: szabadságharcát a 
magyar maga fogj a megvívni. 

Az elnyomók azonban nemcsak maguk indultak elle-
nünk: a felbujtogatott nemzetiségek mellett, még az 
orosz cár mérhetetlenül nagy hadserege is megindult a 
magyarok ellen. A forradalmi kormány megtette, ami 
erejéből tellett, és ami a kötelességéhez tartozott. Most 
tegye meg a nép is a magáét önmagáért, a szegény, a 
szorongatott hazáért. 

Keljenek fel a népnek ezrei, alakuljanak mindenütt 
önkéntes mozgó csapatok. Ne várjon senki parancsot. 
Akinek szíve e hazáért dobog, vegye magához barátait, 
szomszédait, és segítsen védeni a hazát. Keljen fel a nép! 

Erre a felhívásra felkelt a Kisalföld népe is... 
 
1848-as vívmányok 
Az 1848 kora tavaszán a Pozsonyban zajló ország-

gyűlés alsóháza a demokratikus reformokat követelő 
feliratot -Kossuth Lajos javaslatára - március 3-én elfo-
gadta; a főrendiház azonban sem megszavazni nem 
akarta, sem elutasítani nem merte. Tíznapos huzavona 
után - miközben a főrendek a bécsi udvarhoz futottak 
tanácsért - a március 13-án kitört bécsi forradalom és 
Metternich főkancellár, s gróf Apponyi magyar kancel-
lár bukása miatti ijedtükben - március 14-én mégis meg-
szavazták a rendi kiváltságok és a jobbágyi elnyomások 
eltörlését, valamint a felelős magyar kormányt követelő 
felirati javaslatot. Másnap küldöttség vitte az ország-
gyűlés feliratát Bécsbe. A király, kétnapos vita után, 
március 17-én aláírta azt a legfelsőbb leiratot, amelyben 
felhatalmazza a nádort gróf Batthyány Lajos miniszter-
elnökké való kinevezésére, s meghagyta, hogy a minisz-
terelnök terjessze a király elé a magyar miniszterek név-
sorát, jóváhagyás végett. Tehát mire a pest-budai és az 
egyetemi ifjúsági küldöttség 1848. március 18-án elin-
dult Pozsonyba, hogy megvigye az országgyűlésnek a 
nemzet 12 pontos kívánságait, a trónját féltő V. Ferdi-
nánd király már kibocsátotta pátensét a magyar minisz-
térium kinevezéséről. Pár nap múlva a király a szavát 
megszegve megkísérelte azt, hogy az alakulóban levő 
magyar kormány hatáskörét - a hadügyi és a pénzügyi 
tárca megvonásával - korlátozza. A kitört népharagtól 
megrémült király visszakozott, s így csak április 7-én 
nevezte ki az első magyar kormányt. 

VÉGH FERENC 

MEGHÍVÓ 
Kunsziget Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket  

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó ünnepségére,  
amelyet 2007. március 14-én, szerdán 18 órától rendez a Kultúrházban. 

Ünnepi műsort adnak a Kunszigeti Általános Iskola tanulói. 
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Megérkeztem 
 

Tóth Olívia Veronika 
 

Január 21-én 

Márciusi rendezvények 
Emlékezés a forradalomra 
Községünk március 14-én 18 órakor ünnepséget ren-

dez az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tisztele-
tére. Ünnepi műsort az általános iskola tanulói adnak. 

 

Egyházi adó 
Értesítjük Önöket, hogy az egyházközség képviselő-

testületének tagjai március 18-án vasárnap 14 órától gyűj-
tik az egyházi adót. Ennek mértéke keresőnként 4000 Ft, 
nyugdíjasoknak 2000 Ft. Támogatásukat ezúton is kö-
szönjük. 

 

Teke a Nyugdíjas Klubban 
Március 19-én a Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub tag-

jai közös tekézésen vesznek részt a Tekézőben. 
 

Nyílt napok és beiratkozás 
A Kunszigeti Általános Iskola rendkívüli nyílt napot 

tart a leendő első osztályosok és szülei, valamint azok 
számára, akiknek gyermekük még nem a Kunszigeti 
Általános Iskolába jár. A rendkívüli nyílt nap időpontja: 
március 21.  

A kunszigeti Tündérvár Óvoda nyílt napokat tart 
2007. március 27-én és 28-án a nagy-középső csoportban. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

2007. március 29-én csütörtökön 8-16 óráig és 30-án, pén-
teken 8-12 óráig beiratkozás lesz a Kunszigeti Általános 

60 éves a Kunsziget Sportegyesület 
 

Köszönjük az eddig rendelkezésre bocsátott képeket. 
 

Kedves Sportszerető Kunszigetiek, jelenlegi vagy volt Sport-
egyesületi tagok, vezetők! 
Az idei évben ünnepli a Kunsziget Sportegyesület megalapítá-
sának 60. évfordulóját. Köszönjük azoknak, akik az előző 
számban leadott felhívásunkra fényképeket bocsátottak ren-
delkezésünkre a Sportegyesület történetét felvonultató kiállí-
tás lebonyolításához. Szeretnénk azonban továbbra is azok 
segítségét kérni, akiknek még rendelkezésükre áll olyan fény-
kép (legyen az egy régi csapatkép, egy esemény fényképe 
stb.), leírás vagy bármilyen történet, emlék ami a Sportegye-
sülettel kapcsolatos és azt ideiglenesen a Sportegyesület ren-

delkezésére tudják bocsátani emel-
ve ezzel a kiállítás színvonalát 
akkor kérjük, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot Tóth Róberttel vagy 
Lendvai Ivánné Polgármester Asz-
szonnyal, vagy a sportpályán büfé-
ben Páli Istvánnal. Természetesen 
az emlékeket vissza fogjuk adni az 
esemény lebonyolítása után. 
Segítségüket előre is köszönjük, 
üdvözlettel: KUNSZIGET SE 

Felhívás 

Kedves meghívást kaptunk a dunaszentpáli óvodások-
tól, melyben 2007. március 10-re Gyermek Népijáték- 
és Tánctalálkozóra invitálták óvodásainkat. 10 ügyes 

kisgyermek képviselte óvodánkat: Csapó Tekla, Farkas 
Döniz, Finta Dóra, Jagadics Adrián, Kerczó Liza, 

Losonczi Pálma, Nagy Bálint, Pintér Krisztián,Mezei 
Milán, Vikidár Máté. A délelőtt jó hangulatban telt: a 

gyerekek megismerkedhettek a környező települések 
óvodásaival is. Képünkön a kunszigetiek szereplése 

látható. 
Szeretnénk köszönetet mondani Finta Istvánnak, aki a 

gyermekek utaztatásában segített. 

Iskolában. 
 

Bayer Zsolt előadása 
Március 30-án 18 órától a Kunszigeti Polgári Hagyo-

mányőrző és Kulturális Egyesület vendége lesz Bayer 
Zsolt újságíró. 

 

Krajcárlicit - BONUS 
A vetélkedő újabb játékára ezúttal több településről 

érkeznek csapatok. Várjuk újabb családi, baráti társasá-
gokat, egyesületi csapatok jelentkezését is a teleházba 
legkésőbb március 27-ig. A Krajcárlicit - BONUS idő-
pontja 2007. március 31., szombat 18.00 - helye: Kultúr-
ház.  

 

Virágvasárnapi Passió 
2007. április 1-jén a virágvasárnapi szentmisén a vi-

rágvasárnapi passiót a budapesti KAPOCS 
Kéttannyelvű Általános Iskola énekkara adja elő, orgo-
nán kísér: Hegedűs Szabolcs. A szentmisére mindenkit 
szeretettel vár a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és  
Kulturális Egyesület. 
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1946 nyarán feloszlatták a Brianszki lágert és így 
visszakerültünk Doroginára a nagy lágerbe. A helyi 
cukorgyárban dolgoztam több fogolytársammal 
együtt, mint vagonkirakó. A gyár 2 km-re volt a 
lágertől, egy régi, még a cár idejéből való több épü-
letből álló raktárban. A tábor többszörös drótkerí-
téssel volt bekerítve. A láger négy sarkán, őrtorony-
ban őrszemek golyószóróval  őr izték 
„nyugalmunkat”. A szökés szinte lehetetlen volt, 
még a munkahelyről is, mert ott is őriztek bennün-
ket, nem is beszélve a hatalmas távolságokról. A 
lágerben kb. 500-an lehettünk, többségben magya-
rok és németek, de voltak románok, sőt még japán 
foglyok is. A japánok teljesen elkülönítve egy má-
sik épületben voltak, és ők nem dolgoztak. A cu-
korgyáron kívül dolgoztak még a szovhozban 
(állami gazdaság), papírgyárban, építkezéseken és 
egyéb munkahelyeken. A fogolytáborban volt egy 
lazarett (betegszoba) orvosnő és 2 nesztra 
(ápolónő).  

3 havonta fertőtlenítették pufajka ruhánkat az 
élősködőktől, és míg a fertőtlenítés tartott, ezalatt 
szőrtelenítettek bennünket. A műveletet az ápoló-
nők végezték nem éppen éles borotvákkal. A ko-
paszra nyírás és a testünk összes szőrzetének eltá-
volítási művelete egyenlő volt egy injekció nélküli 
foghúzás fájdalmaival. 

Szeptemberben beindult a cukorgyárban a cu-
korgyártás. Új munkahelyem lett, 10 fogolytársam-
mal együtt kazánfűtő lettem. Itt három műszakban 
dolgoztam. A munka nehéz volt, de legalább meleg 
helyen dolgoztam és hozzájutattam a cukorrépá-
hoz. A répát megsütöttem a forró salakban és pó-
toltam vele a gyenge lágeri kosztot. A műszak vé-
geztével a lágerba is vittem be sült répát és eladtam 
kenyérért vagy mahorkáért (dohány). 

A lágerben emeletes fa priccseken aludtunk. Ta-
karónk a köpenyünk volt. Nyáron sokat szenved-
tünk a poloskáktól, a bolháktól. A faágyak repedé-
sei és a vakolatlan nádpalló mennyezet tele volt a 
vérszívókkal. A koszt itt is nagyon gyenge volt. 

Ha megcsináltuk a kiszabott normát, akkor kap-
tunk 60 dkg nehéz fekete kenyeret, egy tányér kor-
pa vagy csalán levest, 10 dkg kását (hajdina vagy 
köles) és 1 evőkanál cukrot. Napi kétszeri étkezés 
volt, a műszaktól függően. Noha cukorgyárban 
dolgoztam, de a kész cukrot nem láttam, mert a 

Szovjet hadifogságban II. 
végterméket fegyveres őrök őrizték. Akik a szabad-
ban dolgoztak -20 fok alatt nem mentek ki dolgoz-
ni. A gyárban érintkezhettünk civilekkel, és ők 
mindig mondogatták, hogy miért nem megyünk 
haza, mert nekik azt mondták, és azt írta a Pravda 
(újság), hogy mi önként jöttünk segíteni a háborús 
romokat eltakarítani, cserébe azért, hogy felszaba-
dítottak bennünket a fasiszták alól. Megmagyaráz-
tuk nekik, hogy mi nem önként jöttünk dolgozni, 
mi hadifoglyok vagyunk, és hazamennénk, ha en-
gednének. Mondogatták, hogy azért olyan rossza 
az élelmezés náluk, mert mi esszük meg az ő ke-
nyerüket. A legnehezebb munkákat a nők végez-
ték.  A férfiak zöme katona volt. Rengeteg volt a 
hadirokkant. A nők dolgoztak a gyárakban, a vas-
úton, az építkezéseken, sőt még bányában is dol-
goztak. A lakosság nagy része még úgy sem élt, 
mint a foglyok. Azért mondták, hogy menjük, haza, 
akkor nekik talán több jut. Volt rá eset, hogy tőlünk 
kértek egy darab kenyeret. A foglyok között voltak 
olyanok, akik eladták a levesüket vagy a kását do-
hányért. Ők nem biztos, hogy túlélték a fogságot. 
Én sosem adtam el, inkább vettem kenyeret sült ré-
páért. Húst egész fogságom alatt nem ettem, mert 
nem kaptunk. A lágerben a betegszoba mindig tele 
volt. A rühesek külön szobában voltak, mert ragá-
lyos volt. Ez nagyon csúnya és kellemetlen beteg-
ség, amit a rühatkák okoznak. A test tele van visz-
ketős gócokkal, olyannyira, hogy véresre vakarták 
és kisebesedett. A doroginai temetőben külön elkü-
lönítve volt a foglyok sírhelye. A temetést, az el-
hantolást a foglyokkal végeztették, deszka koporsó-
ban. Magam is sokszor részt vettem temetéseken, 
ilyenkor egy-egy miatyánkot elmondtuk bajtársa-
ink sírja felett, akik örök álmukat alusszák a 
doroginai temetőben, akiket idehaza a szeretteik 
vártak. 1946 nyarán írhattunk először haza, két és 
fél év alatt összesen 12 levelet írtam és 20 levelet 
kaptam hazulról. Haza is hoztam az összes levelet. 
Természetesen csak pár sort lehetett írni. Hogy 
merre vagyunk, azt írhattuk meg, csak tábori szá-
munk volt. Az 1947-es évben már Kurszkba kerül-
tem lágerbe. Itt 20 ezren voltunk.  

A következőkben a hazatérésről szeretnék írni. A 
boldogságról, mikor Brassónál átléptük az ezeréves 
határt, és Erdélybe érkeztünk. 

SZALAI PÁL, VOLT HADIFOGOLY 
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Bemutatkoznak Kunsziget oktatási intézményei 
Tündérvár Óvoda 
Óvodánk 2 csoportos. Bár sok érv 
szól a vegyes életkorú csoportok 
szervezése mellett, nevelőtestületünk 
úgy döntött, hogy kisközépső és 
nagy-középsőcsoportokat alakítunk 
ki. Az óvodában működő gyermek-
csoportok életét két-két óvónő irá-
nyítja - (Farkas Ferencné, Frank 
Gyuláné, Horváth Árpádné és Né-
meth Attiláné). A párok együtt ter-
veznek, a feladatokat megosztva, 
összehangoltan dolgoznak. Pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlatukat egyezte-
tik. Ezért szükséges a csoportonkénti két óra átfedési idő. 
Az óvónők munkáját csoportonként egy-egy dajka segíti (Gál Csabáné és 
Gondárné Horváth Rita) . Egyéb teendőik mellett részt vesznek a közösségi élet, 
és az egészséges életmód szokásainak alakításaiban. A nevelőtestület tagjai vala-
mennyien felelősséget vállalnak a közösen kitűzött célok-és feladatok megvaló-
sulásáért. Döntéshozatalban nyílt véleménnyel segítik a gyermekek érdekét leg-
jobban szolgáló megoldás kialakítását. Szakmai munkaközösségünk évenként 
más-más tevékenységforma, nevelési terület elemzését, értékelését, fejlesztését 
tűzi ki célul. Az óvodában folyó munkát az óvodavezető koordinálja, irányítja 
pedagógiai, tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdálkodási, közéleti, menedzselési 
feladatainak ellátása során. Biztosítja a jól megszervezett munkát, a fejlesztéshez 
szükséges feltételeket. Az alapító okiratban foglaltak szerint intézményünk az 
óvodai nevelés szakfeladat mellett szervezett étkeztetést is biztosít az óvodások-
nak, a helyi általános iskola tanulóinak és az itt dolgozó felnőtteknek. Az ezzel 
járó teendőket - bevásárlás, ételkészítés (tízórai, uzsonna), mosogatás, HACCP 
rendszer működtetése- a konyhai kisegítő végzi (Mezeiné Sipos Szilvia). 
 
Kiemelt nevelési területek 
• Családias légkör 
• Elsődleges a játék 
• A természet közvetlen megisme-

rése, közvetlen tapasztalatszerzés 
• Anyanyelvi nevelés, egyénre sza-

bott, differenciált fejlesztési ter-
vek alapján 

• Testnevelés, mozgás a szabadban; 
sportolási lehetőség 

 
A Tündérvár Óvoda szolgáltatásai 
• A szülői igényekhez igazodó nyitva tartás (nyáron is) 
• Bőséges, egészséges étkeztetés, a gyermekek kívánságainak figyelembe véte-

lével 
• Kedvezményes térítési díjak 
• Iskolatej program keretében minden nap tejtermék fogyasztásának biztosítása 
• Ingyenes logopédiai ellátás 
• Részvétel kistérségi találkozókon 
• Délutáni sportlehetőségek biztosí-

tása, úszásoktatás szervezése 
• Hagyományok ápolása, néptánc-

oktatás 
• Nemzeti ünnepek, jeles napok 
• Színházlátogatások szervezése 
• Jó kapcsolat az iskola pedagógu-

saival, zökkenőmentes átmenet az 
iskolai oktatásba 

• Ismerkedés a számítástechnikával 
• Nyelvoktatás előkészítése az iskola pedagógusaival 

Kunszigeti Általános Iskola 
11 tantermes, szaktantermekkel, számítógépteremmel, 
gazdag könyvtárral felszerelt iskolánkban ebben a tan-
évben 106 diák tanul, ami kiváló lehetőséget nyújt a 
családias légkörben rejlő lehetőségek maximális ki-
használására. 
Egyszemélyes, svéd iskolabútorokkal felszerelt osztá-
lyokban, tiszta, barátságos, kellemes környezetben fo-
gadjuk a hozzánk érkező kis- és nagydiákokat. 

 
A nyelvtanításról 
Intézményünkben emelt szintű németnyelvoktatás fo-
lyik: a felső tagozatosok heti 5 órában intenzív formá-
ban tanulják a nyelvet, mellette tehetséggondozó szak-
körön mélyítik, gazdagítják, specializálják ismereteiket, 
és itt készülnek fel a különböző szintű nyelvi verse-
nyekre is. 
Az angol nyelvet fakultáció keretében oktatjuk. Ezt a 
lehetőséget az igazán tehetséges gyermekek számára 
biztosítjuk, azoknak, akiknek nem okoz aránytalan ter-
het a második idegen nyelv tanulása. 

A magyar nyelv és irodalom és a matematika tár-
gyak kondicionálásáról 
Azon diákjaink számára, akik ezt igénylik, vagy a szak-
tanárok véleménye szerint erre szükségük van, magyar-
ból és matematikából nyújtunk plusz órákat óratervi 
keretben – ezzel megszilárdítjuk ismereteiket és segít-
jük őket abban, hogy a tanulásban folyamatosan képe-
sek legyenek lépést tartani társaikkal. 
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Az informatikaoktatásról 
Az informatika tantárgyat a kötelezőnél magasabb óraszámban, cso-
portbontásban, tehát maximum 6-8 fős csoportokban oktatjuk a leg-
korszerűbb technikával, szélessávú internet használat lehetőségével 
számítógépes termünkben és a TELEHÁZ-ban. A rendkívül fontos 
tárgyat két szaktanár gondozza. 
 

A hagyományőrzés, a népi kultúra elemeinek ápolása 
Tanulóink identitástudatának kialakításában fontos szerepet játszik a 
helyi és a regionális néphagyományok ismerete, a népi kultúra ha-
gyományainak életben tartása. Múltunk ismerete, az évszakok válta-
kozásához, benne a paraszti munkák sorához, a jeles napokhoz, 
vagy az emberi élet sorsfordulóihoz kapcsolódó profán és szakrális 
események, ünnepek felidézése, a hagyományok aktív ápolása szer-
ves része az iskolai munkának. 
 

Néptánc 
Intézményünkben három korcsoportban folyik néptáncoktatás. 
Munkájuk magas színvonalát jelzi kiváló minősítésük, a különböző 
helyi és térségi táncversenyeken elért rangos eredményeik. Leg-
újabb beruházásunk éppen egy minden igényt kielégítő próbaterem 
kialakítása iskolánk pincéjében. 
 

Vizuális műhely 
Iskolánk művésztanára 
vezetésével több mint más-
fél évtizede sikerrel műkö-
dik és rendkívül népszerű 
diákjaink körében is a vi-
zuális művészetek szakkör, 
ahol a legkülönfélébb tech-
nikákkal ismerkedhetnek 
az érdeklődők az akvarell-
től az agyagozásig, a tűz-
zománcozástól a makett-
készítésig, a rajzolástól a kisplasztikák megformálásáig. 
Legközelebbi tervünk a vizuális kultúra népszerűsítése érdekében 
iskolagaléria létrehozása. 
 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, speciális fejlesztés 
Tanulóink a bemutatottakon kívül számos egyéb szakköri lehetőség 
közül választhatnak érdeklődési körüknek, irányultságuknak, tehet-
ségüknek megfelelően. 
Azok a diákjaink, akiknek hangképzésben, beszédtechnikában, az 
olvasás-írás zökkenőmentes elsajátításában, egyáltalán az érési fo-
lyamatuk támogatásában segítségre van szükségük, vagy például 
korrekciót igénylő hanyag tartást, gerincproblémát észlelünk náluk, 
logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő közreműködésével 
délutánonként a megfelelő szakellátást igénybe vehetik. 
 

Napközi otthoni ellátás, az iskola nyitva tartása 
Minden napközi otthoni ellátást igénylő szülő gyermeke számára 
tudunk férőhelyet és az igényekhez igazodó ellátást biztosítani. Az 
étkezési térítési díjak nagy részét a fenntartó önkormányzat átvállal-
ja, ezzel is jelentős segítséget nyújtva az iskolánkban tanuló gyer-
mekek szülei számára. 
Intézményünk nyitva tartása maximálisan igazodik a mindenkori 
igényekhez, az Önök munkarendjéhez: ha szükséges, reggeli ügye-
letet szervezünk akár már 6 órától, és gazdag programokat kínálunk 
tanulóinknak rugalmas időkeretben – szükség esetén 18 óráig is. 
 

Tanulmányi versenyek, versenyeredmények 
Tehetséges diákjainkkal folyamatosan jelen vagyunk a térség tanul-
mányi versenyein, és hagyományosan magunk is rendezünk a kör-
nyező iskolák körében egyre népszerűbbé váló tanulmányi versenyt 
szövegértésből, valamint német nyelv és matematika tantárgyakból. 
 
 
 

Beiskolázás, továbbtanulási mutatók, irányultságok 
Az elmúlt 5 év átlagában elmondható, hogy diákjaink mintegy 80 
%-a érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait. Ezen be-
lül gimnáziumban tanul 25 %, szakközépiskolában 55 %. A szakis-
kolában tanulni igyekvők aránya nem haladja meg a 20 %-ot. 
Volt tanítványaink képesek megőrizni általános iskolai tanulmányi 
eredményeiket, helyt állnak a középiskolákban – elvíve a Kunszigeti 
Általános Iskola jó hírét, az itt végzett munka minőségét. 
 

A szabadidő hasznos eltöltésének legnépszerűbb színtere 
A szabad délutánok, a hétvégék egy részének hasznos eltöltésére, 
ismeretszerzésre és bővítésre, de értékes szórakozásra is kiváló al-
kalmat teremt a TELEHÁZ, mely széles sávú internethasználattal, 
informatikus folyamatos jelenlétével segíti az érdeklődőket. 
 

Közösségi programok, kirándulások 
Tanulóink számára osztály-, tagozat- és iskolai keretben is 
tematikusan megtervezett közös programokat, klubdélutánokat, ki-
rándulásokat, túrákat, színház- és múzeumlátogatásokat, erdei isko-
lát, táborokat, országjárást, a Győr infrastruktúráját kihasználó leg-
változatosabb szórakoztató kikapcsolódásokat szervezünk. 
A közösségi programok szerves részei a nyári táborok, melyeket 
önkormányzati segítséggel, a szülők/diákok igényei alapján – ha egy 
mód van rá, pályázati pénzösszegekkel is támogatva – szervezünk. 
 

Sportolási lehetőségek, a diáksport támogatása 
A sportlétesítmények és a település természeti környezete a sporto-
lási lehetőségek gazdag tárházát biztosítja az itt élők és iskolánk 
számára. 
600 négyzetméteres tornacsarnok, teke-, tenisz-, futball- és kézilab-
dapálya, műfüves pálya, télen korcsolyapálya, nyáron a környező 
tavak és a Duna állnak a sportolni vagy egészséges életmódot foly-
tatni vágyók rendelkezésére – és ez a paletta hamarosan kiegészül a 

termálfalu nyújtotta új 
dimenziókkal… 
 

Az iskola szerepe a falu 
kulturális életében 
Meghatározó szerepet 
vállalunk a falu kulturális 
életének alakításában. 
Állami és közösségi ünne-
peken, a település életével 
összeforrott jeles alkalma-
kon irodalmi összeállítá-
sokkal, színdarabokkal, 
énekkel, tánccal igyek-

szünk gazdagítani, színesíteni a helyi életet. 
 

A tanári kar 
Végezetül bemutatkozunk azoknak, akik nem kunszigetiként veszik 
kezükbe a lapot: 
Bábics Norbert (informatikatanár, TELEHÁZ-vezető), Dubi Árpád
(matematika-rajz szakos tanár,a Képzőművészeti Egyetemen szerez-
te legmagasabb iskolai végzettségét), Dubiné Molnár Éva (magyar-
orosz szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, napközivezető), 
Horváthné Molnár Ildikó (német nyelvi szaktanító, tanárjelölt, a 
német nyelvtanár szakot végzi), Kovács Ottóné (tanító,biológia sza-
kos tanár), Nagyné Békefi Gabriella (matematika-fizika, számítás-
technika szakos tanár), Radicsné Csőre Andrea (tanító, ének szakos 
tanár), Rákosi Péterné (tanító, fejlesztő pedagógus, magyar szakos 
tanár, szakvizsgázott pedagógus), Stankovics Antal (tanító, 
gyógytestnevelő, szakvizsgázott pedagógus), Stankovicsné Szabó 
Zsuzsa  (tanító, néptáncoktató), Szalainé Hécz Tünde (magyar-
könyvtár, történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus), 
Szűcsné Venesz Irén (tanító, könyvtáros), Balogh Ferenc (földrajz-
testnevelés szakos tanár, közoktatási vezető iskolaigazgató) 
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15 éves a Nyugdíjas Klub 
Tisztelt ünneplők, kedves vendégeink! 
A mai napon a kultúrotthon termébe lépve kelle-

mes környezet: színes kép fogadott mindnyájunkat: 
egy szemet gyönyörködtető, figyelemfelkeltő kiállí-
tás formájában. 

Ezek a kézimunkák, képek, alkotások - önma-
gukért beszélnek: közösségünk életét, sokoldalú te-
vékenységét példázzák. Ha végighaladunk a para-
vánok és a tárlók mellett - látható, hogy az elmúlt 
időszak közös munkája nem volt hiábavaló: nagyon 
sok helyi értékkel gazdagodtunk. 

Örömmel tölt el az a tudat, hogy az a nemes 
szándék, mellyel 15 évvel ezelőtt társaimmal: 
Lendvai Ivánné óvodavezetővel - ma polgármester 
asszonyunkkal - és Tóth Andrásné tanítónővel önte-
vékeny formában létrehoztuk klubunkat - célhoz 
ért, termő talajra talált. Kezdeményezésünket néhai 
Tilai Lajos polgármester úr lelkesen támogatta. 

Klubunk tevékenysége az eltelt időszak alatt a 
falunk szellemi életét formálta, gazdagította, mivel 

Köszönjük Fazekas Miklósnak a farsangi bál szín-
vonalas zeneszolgáltatását. Köszönjük a Zöld Mező 
Mezőgazdasági Szövetkezet vezetőségének, és elnö-
kének felajánlását, amellyel hozzájárultak a bál sike-
réhez, valamint köszönjük a szövetkezet dolgozói-
nak az iskola előtti rács helyreállítását. 

 
A győrújfalui iskola rajzversenyt rendezett alsó 

tagozatos tanulók számára 2007. február 14-én. Isko-
lánkat a rajzszakkör háromtagú csapata képviselte. 
A helyszínen készített alkotásukat értékelő zsűri 
Csehi Blanka ötletes munkájáért harmadik helyezést 
adott. 

A Zrínyi matematika versenyen, ahol az első 100 
versenyzőt jegyzik, Dubi András 9. helyezést, Hor-
váth Franciska 35. helyezést ért el (felk. tan.: Nagyné 
Békefi Gabriella); ugyanitt Molnár Zsuzsanna 40. 
lett (felk. Tan.:D Dubi Árpád). 

Regionális meseismerő versenyen Novits Zsófia 
második helyezést ért el (felk. tan.: Rákosi Péterné). 
Az elért szép eredményekhez szívből gratulálunk! 

 
Iskolánk mesemondó versenyt rendezett az alsó 

tagozatos tanulók számára március 12-én. Kilenc 
gyermek - Dubi Anna, Józsa Veronika, Nagy Dániel, 
Szalai Áron, Szalai Bálint, Szalai Luca, Szalai Rebe-
ka, Szalai Szilvia és Szalai Viola meséit örömmel 
hallgatta a zsűri és a közönség is. A mesélés örömét 
mindannyiuktól megkaptuk, közülük a három leg-

egyetlen civil szervezetként a falu közművelődését is felvál-
lalta. Közösségünk ereje - az összetartáson kívül - az idős 
kornak megfelelő élettapasztalatban, a hagyományőrzésben 
és abban az egyéni tehetségben rejlik - amire mindannyian 
büszkék vagyunk. 

A legfontosabb tényt ne feledjük: a társtalanság, az egye-
düllét feloldását szolgálhattuk és szolgáljuk egy olyan kor-
ban, melyet Dr. Erdélyi Zsuzsanna, neves néprajztudós így 
jellemez: „amikor az emberi lélek úgy porzik, mint a sivatag.” 

Kéthetente tartjuk foglalkozásainkat, ebben a kellemes 
környezetben. Taglétszámunk 122 fő volt, melyből ma 62 fő 
a rendszeres klublátogató. 27 társunkat elveszítettük - ma is 
fájó a hiányuk. Programjaink sokszínűek. Előadásaink nyi-
tottak kezdetektől fogva a falu lakosai számára is. 

Meghívottaink között találjuk faluban élő, vagy innen 
elszármazott személyek mellett megyénk, országunk híres-
ségeit is. Értékes előadásukkal több esetben ők adtak ötletet 
és bíztatást klubtagjainknak a néprajzi gyűjtéshez, és a pá-
lyázatíráshoz, erre buzdítva őket. Kiemelkedő szerepe volt 
ebben neves néprajztudósainknak: Dr. Timaffy Lászlónak, 

Iskolai hírek ügyesebb tanulót díjaztuk: sorrendben Dubi Annát 1. díjjal, 
Szalai Lucát 2. díjjal és Szalai Violát 3. díjjal. A Ménfőcsanakon 
áprilisban megrendezésre kerülő versenyen Dubi Anna képvi-
seli majd iskolánkat - sok sikert kívánunk neki azon a verse-
nyen is. 

 
Az iskola bejárati folyosóján eddig is megtekinthették az 

intézményünkbe látogatók egy-egy jól sikerült képzőművészeti 
alkotást. De mi vol-
na, ha ez a hely több 
lenne ennél, és igazi 
galériává válna? Ezt 
a gondolatot tett kö-
vette és ma már 
nagy táblák fogadják 
az iskolába érkező-
ket, ahol az eddigi-
eknél több festmény, 
ceruzarajz, nyomat 
és még számtalan 
más technikával ké-
szült alkotás fogadja 

az iskolánkba érkezőket. Itt található még a WWW-fal, amely 
hasznos és érdekes webhelyeket ajánl mindenkinek, valamint 
az „Erre jártunk, ezt csináltunk” - tabló, amely az iskolánk éle-
tével kapcsolatos eseményeket eleveníti fel képekben. Ezt egé-
szíti ki rövidesen az „Akikre büszkék vagyunk”-fal, ide azok a 
tanulóink kerülnek, akik tanulmányi–, sport-, vagy művészeti 
megmérettetéseken iskolánk hírnevét öregbítették. 

Mindenkit szeretettel várunk az iskolánk megújult bejáratá-
nál! 

A KUNSZIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 



Dr. Barsi Ernőnek, dr. Lanczendorfer Zsuzsannának és 
Balázs Líviának. Honismereti pályázatok győzteseiként, 
életrajzíróként több tagunk jeleskedett megyei, városi és 
országos és helyi szinten. 

Ügyes háziasszonyainkat Pető István mesterszakács 
ételreceptek leírására ösztönözte - melyek közlésben a 
megyei napilapban: a Kisalföldben és annak szakács-
könyv ében is megjelentek. 

Évente több alkalommal kerül sor tehetségeink bemu-
tatkozására. 

Hagyományos far-
sangi műsorunkon tár-
saink a mesélés, anek-
dotázás, kabaréjelene-
tek, zene, tánc műfajá-
ban jeleskednek. 

Versmondóink fa-
lunkban az állami és 
egyházi ünnepek, 
megemlékezések állan-
dó szereplői. Számos 
megyei és városi sza-
valóverseny győztese-
it, okleveleseit üdvö-
zölhetjük körünkben - 
mindez a teremben is 
látható. 

Énekkarunk 1994-
ben alakult Gerencsér 
Károly tanár úr vezeté-
sével. Ma Karsai Klára 
előadóművész a kó-
rusvezetőnk, énekta-
nárnőnk - két éve tanít 
bennünket - igényesen 
készítve fel a szereplé-
sekre. Sok jelentős 
rendezvényen vettünk 
már eddig részt, így 
legutóbb országos 
szintű versenyen Bu-
dapesten, amelyen 
kiváló eredményt ér-
tünk el. Örömmel tölt 
el bennünket az a tu-
dat, hogy karácsonyi 
témájú hangkazettával 
és CD-vel rendelkezünk - közösen az iskola énekkarával. 
Állandó szereplői vagyunk a falunkban rendezett az ál-
lami és nemzeti ünnepeknek az egyházi ünnepeknek, 
esküvőknek és a temetéseknek. 

Sok lehetőséget biztosítanak számunkra a különböző 
társadalmi szervezetek a szereplésekre: így az Életet az 
Éveknek Nyugdíjas Szövetség, a Pannon Nyugdíjas Szö-

vetség, a Mozgássérültek megyei szervezete, Győr-
Moson-Sopron megye és Kunsziget Önkormányzata. 
Engedjék meg az itt jelenlévő szervezetek vezetőinek 
megköszönjem a lehetőséget a rendezvényeiken való 
részvételért. 

Örömmel veszünk részt klubtalálkozókon. Jó érzés 
most látni a körünkben megjelent velünk ünneplőket 
és azokat, akik lélekben. Most velünk ünnepelnek. 

Kirándulásaink nyomát térkép jelzi. Hazai barango-
lásunk országunk szép tájain eddig körülbelül negy-

ven alkalommal történt. 
Működésünk alapvető feltétele 
a tagdíjakon kívül mindaz az 
anyagi támogatás, melyet Kun-
sziget Önkormányzata biztosít 
számunkra. Jelen alkalommal 
szeretném tagjaink nevében 
megköszönni Lendvai Ivánné 
polgármesternek és az alkal-
munkon megjelent önkormány-
zati képviselőknek a gondosko-
dást és a sok segítséget. 
Anyagi forrásaink növelése ér-
dekében számos pályázatot 
nyújtottunk be az eddigiek fo-
lyamán - többnyire sikerrel. Ér-
tékes rendezvényeink, kirándu-
lásaink alapja volt mindaz a pá-
lyázati támogatás - amelyet me-
gyei és országos pályázati lehe-
tőségek nyújtottak. 
Engedjék meg, hogy a Sziget 
gyöngye Nyugdíjas Klub nevé-
ben köszönetemet fejezzem ki 
számos pályázatunk támogatá-
sáért Dr. Medgyasszay László 
országgyűlési képviselőnek, me-
gyei idősügyi tanácsnoknak - és 
a z  á l t a l a  l é t r e h o z o t t 
Medgyasszay Vince alapítvány-
nak. 
Végezetül szívből kívánom, 
hogy a Sziget Gyöngye Nyugdí-
jas Klubnak legyen méltó folyta-
tása, jövője. Az utánunk jövők-
nek Reményik Sándor Öröktü-
zének soraival üzenek: "Egy lán-

got adok, ápold, add tovább" 
Kunsziget, 2007. február 24. 

SZALAI BÉLÁNÉ 
A fenti beszéd elhangzott a február 24-én rendezett 

ünnepségen. A 15 éves jubileum alkalmából rendezett 
kiállítás még március közepéig megtekinthető a Kultúr-

házban. 
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Zenés műsorral zárult a köszöntők sora a február 
24-i ünnepen, ahol az elmúlt 15 év emlékeiből kiál-

lítást is készítettek a Nyugdíjas Klub tagjai. 



Megújul a kábeltévé 
Márciustól megújul a Kunszigeti Kábeltele-

vízió helyi adója. A képújság a honlappal 
szinkronban a legfrissebb híreket közli Önök-
kel és kibővül a hasznos információkat tartal-
mazó rész is.  

Mostantól nagyobb gyakorisággal jelentke-
zünk műsorokkal: ezek pontos kezdési idő-
pontját szintén közölni fogjuk a képújságon ke-
resztül is. 

BÁBICS NORBERT 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik  

Gondár Miklós 
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virá-
gait elhelyezték és mély gyászunkban  osztoz-
tak. Köszönjük a Nyugdíjas Klub énekkará-
nak a szép éneklését. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD  
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Az alábbi egyesületek azzal a kéréssel fordulnak 
Önökhöz, hogy segítsék munkájuk a 2006. évi keresetük 
személyi jövedelemadójának 1%-ával. 

 
„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány 
Adószám: 185352174-1-08 
Cím: Kunsziget, József A. u. 2. 
Bankszámlaszám: 59000033-10230734-00000000 
Kérjük felajánlásukat 
 a településfejlesztéshez, településrendezéshez, az 

épített és természetes környezet védelmével kapcso-
latos feladatok ellátásához, a község környezeti, ter-
mészeti és építészeti értékeinek megőrzéséhez, fej-
lesztéséhez, kiépítéséhez, a templom, a kápolna ál-
lagmegóvásának segítéséhez 

 az időskorúak gondozásának elősegítéséhez, a ké-
pességfejlesztéshez és az ismeretterjesztés feladatai-
nak ellátásához 

 a község hagyományainak ápolásához, a lakosság 
identitásának erősítéséhez 

 a település közművelődési tevékenységének erősíté-
séhez 

 a településen szerveződött egyesületek és azok mű-
ködésének támogatásához 

 a tehetséggondozás, a gyermek-, ifjúsági-, szabad-
idős és sporttevékenységek támogatásához, a sport-
létesítmények fejlesztéséhez, Kunsziget helytörténeti 
kiadványainak, a helyi kábeltelevízió-rendszernek és 
a helyi újságnak támogatásához. 

A „KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány közhasznú szer-
vezetként együttműködik az egyházzal, a gazdálkodó és 
társadalmi szervezetekkel, a vállalkozókkal, a lakosság-
gal, elfogadja azok erkölcsi és anyagi támogatását.  

 

Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány 
Adószám: 18536357-1-08 
Cím: Kunsziget, Fő u. 17. 
Fiatal, tehetséges sportolók támogatásához és az 

évente megrendezendő Tilai Lajos Emlékverseny támo-
gatásához kérjük felajánlásaikat. 

 

Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 
Adószám: 18533268-1-08 
Cím: Kunsziget, Kossuth tér 9. 
Az egyesület Kunsziget épített és természeti környe-

zetének ápolásához kéri felajánlásukat. 
 

Kunsziget Község Polgárőrsége 
Adószám: 18536508-1-08 
Cím: Kunsziget, Ifjúság u. 21. 
A település biztonsága, közrendje, élet– és vagyonvé-

delme érdekében kérjük támogatásukat. 

1% - Kunszigetért 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
édesanyám 

id. Kercsó Ferencné 
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virá-
gait elhelyezték és gyászunkban osztoztak. 
Külön köszönetet mondunk a Nyugdíjas Klub 
énekkarának a búcsúztató énekért. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD  

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik  

Stoller István 
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virá-
gait elhelyezték és mély gyászunkban velünk 
éreztek. Köszönjük az Önkormányzat segítsé-
gét. Külön köszönetet mondunk a Nyugdíjas 
Klub énekkarának. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD  
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Kunszigeti Teke Egyesület 
Adószám: 18971703-1-08  
Cím: Kunsziget, Kossuth tér 9. 
Célunk a teke népszerűsítse, a tekecsapat bajnokság-

ban való szereplésének biztosítása, fiatal versenyzők 
toborzása. Ehhez kérjük támogatásukat. 

 
 
Kérjük támogatásukat és egyben köszön-

jük azok felajánlásait, akik 2006. évi SZJA-
juk 1%-ával bennünket támogattak. 

 
 

KUNSZIGET CIVIL SZERVEZETEI 

A KUNSZIGETI UTÁNPÓTLÁS  
NEVELÉSÉRT 

Egy százalékkal az iskola, az óvoda és a 
serdülőcsapat sportszerfejlesztéséért 

 

Most Ön is segíthet úgy, hogy mindez Önnek 
semmibe sem kerül. 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 
Ismét eltelt egy év. Az előző évekhez hasonlóan 
idén is lehetőség van arra, hogy a fizetendő sze-
mélyi jövedelemadónk 1%-át felajánljuk vala-
mely társadalmi szervezet vagy alapítvány javá-
ra. Amennyiben a lehetőség ellenére Ön nem 
rendelkezik ezen összegről, akkor az adójának 
ez a bizonyos egy százaléka 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 egye-
sület részére felajánlott 2006-os évi SZJA 

1%-ából befolyt összeget teljes egészében a 
kunszigeti fiatalok sportra való nevelésének 

elősegítésére fordítja. 
Hogyan? Programunk szerint az Önök által a 
Kunsziget SE részére felajánlott SZJA 1%-át 

teljes egészében a kunszigeti iskola, az óvoda 
és serdülőcsapat sporteszközeinek, sportszerei-
nek fejlesztésére, megújítására ajánljuk fel. Ter-
mészetesen ennek részleteiről a projekt megva-
lósulásáról a későbbiekben beszámolunk a Hír-

mondó hasábjain is. 

Amennyiben Ön is azt szeretné, ha az adója 
1%-a Kunszigeten maradjon és ne a nagy ál-
lami kalapba kerüljön és szeretné ha ez az 
összeg egy igazán hasznos célra – a helyi 
fiatalok sportolási lehetőségeinek javítására - 
kerüljön felhasználásra, akkor ajánlja fel adó-
ja 1%-át a Kunsziget Sportegyesület javára, 
és a „Rendelkező nyilatkozatot” az alábbiak 
szerint töltse ki: 

 
Ha Ön saját maga készíti el adóbevallását, a kitöltött 

„Rendelkező nyilatkozatot” egy lezárt borítékban adóbevallá-
sával együtt juttassa el az adóhatóságnak! (Fontos: a borí-
tékra írja rá nevét, címét és adóazonosító jelét,és ne felejtse 
el jelölni az SZJA-bevallás „C” mezőjében a borítékba tett rendel-
kező nyilatkozat tényét sem) 

 
A Sportegyesület javára kitöltött „Rendelkező nyilatkozat” 

beszerezhető nyitva tartási idő alatt a Sport Büfében, a 
sportpályán is!! 

 
Köszönjük megtisztelő figyelmét, tisztelettel: 
 

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET  
ADÓSZÁMUNK: 19881409-1-08  

A Kunsziget Sportegyesület tenisz szakosztálya a 
2007-es évre teniszversenyt hirdet. A versenyszámok 
egyéni és páros versenyben kerülnek lebonyolításra, 
várhatóan május-június hónap folyamán. Nevezni 
egyéniben és párosban is lehet. Nevezési díj: egyéni 
versenyre 1.000 Ft/fő, a páros versenyre: 2.000 Ft/
pár. Nevezni lehet: Tóth Istvánnál, Tóth Róbertnál 
vagy a sportpályán Páli Istvánnál. A pontos verseny-
kiírás a versenyzők létszámától függően kerül meg-
határozásra. 

KUNSZIGET SE—TENISZ SZAKOSZTÁLY 

I. „Sziget” Teniszkupa 
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SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

2007. 03. 18. 
12.00 Dunasziget—Kunsziget (megyei II. 

osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkő-
zés)  

14.00 Dunasziget—Kunsziget (megyei II. 
osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés)  

 
2007. 03. 25. 
13.00 Mosonszolnok—Kunsziget (U19) 
15.00 Mosonszolnok—Kunsziget (m. II. o.) 
 
2007. 04. 01. 
13.00 Kunsziget—Győrújfalu (U19)  
15.00 Kunsziget—Győrújfalu (m. II. o.) 
 
Minden szurkolót szeretettel várunk! 

Sportműsor Máriakálnok visszavágott 
U-19-es bajnokság 

Máriakálnok -- Kunsziget 
2:3 (1:2) 

Gsz.: Széles I., Krausz Cs., 
Hécz A.  

 
Megyei II. o. 

Máriakálnok -- Kunsziget 
3:0 (1:0) 

Bár ígéretesen kezdtünk, 
sajnos ez hamar a visszájára 
fordult és a hazaiak jutottak 
el helyzetekig. A 20. percben 
egy szabadrúgás után a ti-
zenhatoson belül lefordult az 
egyik kálnoki támadó, lövése 
a hálóban kötött ki. A góltól 
csak még idegesebben ját-
szottunk, ám újabb komoly 
helyzetig nem jutottak a ha-

z a i a k  -  d e  m i  s e m . 
A második félidő elején egy 
felesleges szabálytalanság mi-
att emberhátrányba kerültünk, 
két perccel később jogos bünte-
tőhöz jutottak a hazaiak, amit 
ki is használtak. A 16. percben 
egy lefordulás után újabb gól 
született, a remekül eltalált lö-
vés a hosszú sarokban landolt, 
a nap legszebb hazai gólja volt 
ez. A mérkőzésutolsó tíz perce 
újra a miénk volt, azonban ez 
csak mezőnyfölényben mutat-
kozott meg, sajnos komolyabb 
helyzetig se jutottunk.  
Az őszi sima ötgólos győzel-
münkért bizony visszavágtak a 
kálnokiak. A tabellán jelenleg a 
12. helyen állunk.  

Január 5-től megkezdődött a felkészülés. Neveztünk a győri 
egyéni bajnokságon, amelyről megérkezett a helyezés sorrend-
je. A 19. helyen végzett Szalai B. 516 fa, 23. Farkas A. 513 fa, 30. 
Németh I. 496 fa, 34. Gutléber Z. 491 fa, 41. Virág P. 480 fa. Az 
eredmény is mutatja, hogy jól a középmezőnybe jutottak a csa-
pattársak, akárcsak a Vajda Jenő emlékversenyen, ahol 6 fő in-
dult, de a helyezésről nem érkezett leírás. 

 
Megyei I oszt. 
Február 4-én Győrújfalura mentünk. 
Győrújfalu-Kunsziget 3:5 (2226-2251 fa) 
Ld.: Farkas A. 404 fa, Németh I. 385 fa, Rebenek B. 380 fa.  
Ez a gyenge eredmény a rossz pályának köszönhető, de így 

is megvertük a hazaiakat. Ezzel a győzelemmel biztosítottuk a 
helyünket az első négy csapat között. Ugyanis 1-4-ig, és 5-8-ig a 
csapatok körmérkőzést játszanak. Ezt nevezik rájátszásnak. 

 
Február 11-én Győrladamér csapata jött hozzánk. Egy végig 

érdekes, izgalmas mérkőzésen győzött a csapatunk. Ezt kö-
szönhetjük a jó játéknak, s nem utolsósorban  a jó közönségnek, 
akik végigszurkolták az egész  meccset. Szeretnénk, ha tovább-
ra is megtisztelnének bennünket a jelenlétükkel. 

 
 

Folytatás a rájátszásban Kunsziget-Győrladamér 5:3 (2412-2348fa)  
Ld.: Rebenek B. 409 fa, Németh I. 409 fa, 

Gutléber Z. 403 fa. Ezzel az eredménnyel felju-
tottunk a 2. helyre, és hazai pályacsúcsot is dön-
töttünk. Remélem, hogy továbbra is ilyen jól ját-
szik a csapat, és ilyen jó meccseket láthat a kö-
zönség. 

 
Az NB III.-ból kiesett Mosonszentmiklós csa-

pata jött hozzánk. Egy gyengébb eredményen 
kívül nagyon jó teljesítményt nyújtott a csapat. 
A nagy létszámú közönség is élvezhette a játé-
kot. 

Kunsziget-Mosonszentmiklós 6:2 (2370-2352 
fa) 

Ld.: Farkas A. 421 fa, Németh I. 408 fa, 
Gutléber Z. 400 fa, Szalai B. 398 fa.  

Megköszönjük a nézősereg feledhetetlen 
szurkolását. Remélem, találkozunk a rájátszá-
soknál is. Külön megköszönöm a tartalék csapat 
játékosainak: Farkas Ferencnek és Nagy Ferenc-
nek a szurkolást. Nagyon jó lenne, ha a többi 
tartalék játékos is eljönne legalább az itthoni 
meccseinkre, mert itt sokat lehetne tanulni. A 
tartalék csapat vezetője Farkas Ferenc lett, sok 
sikert és jó eredményeket kívánunk nekik! 

GUTLÉBER ZOLTÁN  

Teke, me-
gyei I. o.: 

Labdarú-
gás, me-
gyei II. o.: 


