XIX. évfolyam 7. szám
2007. október 20.

1956-ra emlékezünk
“Töltsön el benneteket a hit,
és olyan hit a jövőben, ami engem is eltölt, és olyan hidegvér
és józanság, amire ma mindenkinek szüksége van.”
Ezekkel a szavakkal zárta
a Parlament erkélyén mondott beszédét Nagy Imre,
Magyarország miniszterelnöke 1956. október 23-án
este.
Az 1956-os forradalom
Magyarország népének a
diktatúra elleni forradalma
és a szovjet megszállás ellen
folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti
diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és
a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én.
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista
pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre
leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres
felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok
visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett.
(folytatás a 2. oldalon)
Programajánló
2. oldal
Idősek világnapján Idősbarát Önkormányzat Díj3. oldal
Bemutatkozik az új tantestület
4. oldal
Óvodai hírek
6. oldal
Szüreti nap Kunszigeten
7. oldal

Jelen számunkban örvendetes
hírül adhatunk számot azoknak,
akik esetleg még más forrásból
nem értesültek róla: kategóriájában Kunsziget lett az Idősbarát Önkormányzat Díj nyertese Magyarországon 2007-ben.
Megemlékezünk két cikkel is az
1956-os eseményekről, a címoldalon túl Végh Ferenc írását is olvashatják a 10-11. oldalakon. Szalai
Pál Szovjet hadifogságban című
sorozatát is folytatjuk.
Kunsziget küldöttsége testvérfalunkban tett látogatást szeptemberben.
Beszámolunk a Kunszigeten rendezett megyei nyugdíjas anekdota– és mesemondó versenyről, valamint a hagyományos szüreti napról is.
Megkezdődött a tanév az oktatási intézményekben, néhány programjukról be is számolnak az újságban.
A hasznos információk, felhívások, közlemények sem hiányozhatnak.
Zajlik a sportélet is, ám sikerekről
alig tudunk beszámolni a sportoldalon - a sikerek főként a fiatalok
labdarúgó csapataihoz köthetők:
az U21-es csapat az utolsó néhány
meccset leszámítva jól játszik, a
serdülők pedig még soha nem álltak ilyen jól,

A plébánia hírei
Szovjet hadifogságban V.
1956: Magyarország helyett Szuez
Erdélyi kirándulás
Sporthírek

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA NOVEMBER 17-ÉN JELENIK MEG.

8. oldal
9. oldal
10-11. oldal
12-13. oldal
16. oldal
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November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország
semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a
magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet
csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt
ország több napon át folytatott szabadságharca így végül
elbukott.
1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A forradalom leverését
követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989 óta a
forradalom kitörésének napja, október 23. nemzeti ünnep
Magyarországon.

Tisztelettel meghívjuk
Kunsziget lakosságát
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Programajánló
Október 23. 16.00
ünnepség az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére a Kultúrházban.
November 2. 17.00
Hősök napi szentmise a templomban, utána ünnepi megemlékezés és
koszorúzás katonai tiszteletadással a
templom előtti téren
November 5. 16.00
Előadás a nyugdíjas klubban—a
gyógynövényekről a Kultúrházban
November 7. 17.00
Okosan, józanul szeretni—
előadások a Kultúrházban. Előadó:
Veiszné Korbely Éva kineziológus,
NLP terapeuta, egészségfejlesztő,
mentálhigiénikus életmódtanácsadó
November 10.
óvodás bál a vendéglőben

2007. október 23-án
16 órára

November 17. 15.00
Idősek napja a Kultúrházban, utána
baráti beszélgetés a vendéglőben
November 30.
óvodás olimpia a sportcsarnokban

a Kultúrházba,

hogy együtt emlékezzünk
az 1956-os
forradalom és szabadságharc
kirobbanásának 51.
és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 18.
évfordulóján.
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Köszönet
Szeretnék köszönetet mondani
Kunsziget összes lakójának, hogy
támogattak e szomorú és nehéz
helyzetben. Nagyon megható volt
számomra, hogy ennyien eljöttek
és segítséget nyújtottak, hiszen
alig ismernek bennünket.
Köszönöm mindnyájuknak!
TISZTELETTEL: TILAI LÁSZLÓNÉ
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Önkormányzati hírek
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Idősek világnapján Idősbarát Önkormányzat Díj
Köszöntöm Önöket, falunk idősödő állampol- les, szerető gondoskodás. Generációk együtt élése,
gárait az Idősek világnapján.
egymás segítése, családok, közösségek, civil szerveRendkívüli megzetek munkája.
tiszteltetés
jutott
Napjainkban legfonfalunk
számára
tosabb a segítő gon2007. szeptember
doskodás, melyet a
27-én, amikor Buházi segítségnyújtás
dapesten a Parlakeretében is megold
mentben vehettem
önkormányzatunk.
át az Idősbarát ÖnBíró Andrásné szokormányzat díjat,
ciális gondozó több
melynek elnyerésémint egy évtizede
re az Önkormányszívvel-lélekkel,
zati és Területfejvégzi munkáját. A
lesztési MinisztériHEFOP
pályázati
um és a Szociális és
támogatásának keMunkaügyi
Miretében segíti őt
nisztériumba adott
Kranyecz
Imréné
Lamperth
Mónika
miniszter
adta
át
az
Idősbarát
Önkormánybe önkormányzaGizike és Takács
zat
Díjat
jelképező
táblát
Lendvai
Ivánnénak,
Kunsziget
poltunk pályázatot.
Gabriella. Ők azok,
gármesterének. Fotó: www.szmm.gov.hu
Számot adtunk
akik nap mint nap
azon tevékenységeinkről, melyeket generációk találkoznak idős, gondozásra szoruló emberekkel.
együttesen végeznek azért, hogy falunk tisztes Segíti őket a jelzőrendszer, így családtagjaik
kort megért polgárai méltóan, szeretetben, gon- „nyugodtan” dolgozhatnak.
doskodásban éljenek.
Nagyon fontos az egyesületek életében betöltött
Az idősbarát Önkormányzat Díjban minden szerepe az időskorosztálynak, köszönöm, hogy fiaembertársunk munkája ott van, melyet ezúton is talabb tagjainknak, hogy értük is dolgoznak.
köszönünk.
Az Idősbarát Önkormányzat-díjjal járó 1 millió
De gondolnunk kell azokra az intézkedéseinkre Ft-os támogatás felhasználásával szeretnénk segíteis, amelyek itt tartják a fiatalokat, biztosítják fa- ni falunk lakosságát; kérjük javaslataikat.
lunk lakosságának a szolgáltatások magas színvoHiszen a fiatalság mulandó, ma kell azért tennalát. Az idősügy nemcsak a tisztes kort megért, nünk, hogy várjon ránk is egy tisztes idős kor.
munkában elfáradt emberekkel való méltóságteLENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Bursa Hungarica
Önkormányzatunk 1999 óta támogatja Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjjal a felsőfokú
oktatási intézményekben tanuló vagy tanulmányaikat ott folytatni szándékozókat - érettségi előtt állókat. Évente 12-18 főt támogatunk havonta 25003000 Ft-tal. A ösztöndíj célja a fiatalok és családjaik
segítése, a XXI. század elvárásainak megfelelő tudásszint elérése, megfelelés a munkaerő-piaci elvárásoknak és a helyi ipari üzemekben való munkavállalás előkészítése. Kunsziget Község Képviselő-

testülete 2008 évre ismételten csatlakozott a támogatási rendszerhez, melynek feltétele a támogatás önkormányzati részének biztosítása (ez a teljes összeg
1/3-a); a megyei önkormányzat és az Oktatási Minisztérium egészíti ki a fennmaradó 2/3-os részt. A
hallgatói támogatás így elérheti akár a 10 000 Ft-ot
is. Pályázatot a Képviselőtestület az elmúlt években
nem utasított el.
A pályázat beadási határideje 2007. október 31.
A pályázatokat a polgármesteri hivatalban kell benyújtani. Részletek és a pályázati dokumentáció a
polgármesteri hivatalban kérhető és a
www.kunsziget.hu oldalon letölthető.
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hangsúlyt fektessünk, mert a sport egészségre, kiegyensúlyozottságra, egymás megbecsülésére nevel. Célom, hogy a mai gyerekek számára érték legyen a tudás és az
mert, hogy jelenlegi iskola viharos előzegészség egyaránt.
mények után lett e nagy közösség tagja.
Lajtai Éva - 2005-ben végeztem a NYME
Nem könnyű feladat egy iskolát újból
indítani és jó szintű iskolává alakítani, de Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskomindent megteszünk ennek érdekében. lán, mint tanító. Két éven át dolgoztam
Sok–sok tervünk van, azonban legfonto- Mezőörsön a Weöres Sándor Általános
sabb az eredményes iskolai oktatás feltét- Iskolában. Jelenleg a helyi iskola negyedieleinek megteremtése, s folyamatos bizto- kes osztályfőnöke vagyok, s a kézműves
sítása, ezért minden más feladat csak ez szakkört és a felső tagozatban vizuális képután következhet. A kompetencia alapú zést tartok. Örülök, hogy munkámat taníoktatás bevezetését, s módszertani meg- tóként folytathatom, s a gyerekek között
újulást tűztem ki célként magunk elé, lehetek, mert fontosnak tartom, hogy tanítamelyhez meg kell teremtenünk a tárgyi suk, segítsük őket, másrészt nagyon szerefeltételeket is. Kérem, segítsenek bennün- tem a munkámat.
ket javaslataikkal, ötleteikkel, vagy akár
Sulyok Edina - A 8. osztályosoknak vakívánságaik megfogalmazásával is, hogy gyok az osztályfőnöke, és a felső tagozatoeredményes jól működő iskolát tudjunk soknak tanítom a magyar nyelv- és irodaldiákjainknak biztosítani!
mat. Aki még nem ismer, röviden magam-

Bemutatkozik az új tantestület
Kunszigeti iskolában 2007. szeptember 1-től az oktatás közoktatási megállapodás útján feladatátadással történik. A
képviselőtestület és az önkormányzat a
nyáron folyamatos egyeztetéssel, állandó odafigyeléssel dolgozott azon, hogy
2007. szeptember 1-től zökkenőmentesen minden igényt kielégítően, a Nemzeti Alaptantervben, a Közoktatási Törvényben, és a Helyi Pedagógiai programban foglaltak szerint kezdődjön az
oktatás.
Az átszervezéshez tartozó jogi teendőket lefolytattuk, ügyvédi, munkaügyi
jogászok szakvéleménye alapján.
Törvényben előírt kötelezettségünknek eleget tettünk, az iskola volt pedagógusai számára 17 millió Ft végkielégítést fizettünk, melynek visszaigénylésére pályázatot adtunk be. A távozó tantestület munkáját köszönjük.
Az új tantestület ezúton mutatkozik
be Önöknek, a munkájukhoz sok sikert
kívánunk.
LENDVAI IVÁNNÉ
Endrődy József - A rábapordányi
általános iskolában dolgoztam tizenkilenc évig, ebből az utolsó 10 évben az
iskola igazgatói teendőit is elláttam.
Volt iskolámat is a Vocational Academy
Alapítvány működteti 2007. szeptember
1-től, s Nagy Ottó Elnök Úr kérte, hogy
a kunszigeti iskola vezetői feladatát
lássam el. Eredetileg történelemnépművelés szakot végeztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskolán, majd ugyanitt pár évvel később elvégeztem a technika kiegészítő
szakot is. Mindig érdekelt a számítástechnika, így elvégeztem az alap- közép
majd felsőfokú számítógépes tanfolyamokat. Az igazgatói munkához előírt
szakvizsgámat a győri ACSJ Tanítóképző Főiskolán tettem le, s lettem közoktatási- és iskolai minőségbiztosítási szakértő. Minden nap Rábapordányból járok
Kunszigetre dolgozni, nős vagyok, egy
fiam és egy lányom van. Hobbim az
iskola: minden oktatással kapcsolatos
dolog érdekel, különösen a számítógép
alkalmazása az iskolai oktatásban, az
iskolai mérés-értékelés, a Dalton–terv,
digitális tananyagok, képességfejlesztés
stb. Szeretném, ha Kunszigeten is mielőbb beindulna a Vocational Academy
teljes oktatási rendszere, amely természetesen új kihívást jelent nemcsak nekem, hanem kollégáimnak is. Közis-

Gyurkovits Péterné - Helyi születésű
vagyok, itt élek családommal. 1994-ben
végeztem az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán általános tanító - könyvtár szakon. 3 évig Börcsön tanítottam,
mint napközis nevelő, később az elsősök
osztályfőnöke voltam. A gyermekeim
születése után nem tudtam a szakmámban elhelyezkedni. 2007-2008-as tanévet
kezdem a Vocational Academy-ben, a 2.
osztályosokat bízták rám. Örülök a lehetőségnek, hogy gyerekekkel foglalkozhatom, hiszem mindig erre készültem. A
gyerekeknek megbízható gyakorlatias
tudást szeretnék átadni, hogy később biztos alapokra építkezhessenek, mindezt
sok játékba bújtatva. Remélem hogy a
szülők bizalommal fordulnak hozzánk.
Hima Andrea - A győri Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolán végeztem,
2001-ben mint tanító-testnevelő. 2002 óta
napközis nevelőként dolgoztam egy
Győrhöz közeli általános iskolában. Ezekben az években tanítottam testnevelést is
az alsó tagozatban. Az elmúlt évek során
1-4. osztályos tanulóknak voltam a napközis nevelője, majd 5-8. osztályig tanulószobát vezettem. Ezalatt a pár év alatt
megismerhettem, megtapasztalhattam az
1-8. osztályos gyerekek viselkedését, fejlődését. A diákoknak tartottam kézilabda
szakkört, mivel én magam is általános
iskolás korom óta aktívan sportoltam,
2001-ig az ETO-ban kézilabdáztam. Jelenleg is közel áll hozzám a sport, labdarúgó
játékvezető és asszisztens vagyok. A 20072008-as tanévben Kunszigeten az általános iskola 3. osztályának osztályfőnöke
leszek. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek testi és szellemi fejlődésére nagy
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ról: Főiskolai tanulmányaimat a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán végeztem, magyartörténelem szakon. A főiskola után nem
tudtam a tanári pályán elhelyezkedni és
számomra egy ismeretlen világba cseppentem. Egy helyi rádióhoz kerültem, ahol
hírolvasó-hírszerkesztőként dolgoztam.
Három év után végre teljesült a vágyam,
Csorna mellett egy kis faluban Barbacson
okíthattam a gyerekeket. A 2007-2008-as
tanévtől az iskolában megszűnt a felső tagozat, így onnét jönnöm kellett. Így kerültem ide Kunszigetre, aminek nagyon örülök. Bízom benne, hogy a diákok és a szülők is elfogadnak.
Szalai-Danka Ildikó - Kunszigeten élek
2001 óta. Szeretek itt élni , szeretem a falu
nyugalmát, csendességét. Úgy érzem a faluban élő emberek is elfogadtak, aminek
nagyon örülök. Az angoltanári állásra azért
jelentkeztem, mert szeretek angolt tanítani
és főleg a gyerekek tanítása áll legközelebb
hozzám. Ráadásul helyben maradhatok, s
taníthatok. Az angol nyelvet Angliában
tanultam, ahol másfél évet éltem, majd a
Veszprémi Pannon Egyetem angol-angol
irodalom tanári szakán folytattam, s folytatom jelenleg is tanulmányaimat.
Szármes Eszter - A Kunszigeti tagiskola
német-testnevelés szakos tanárnője vagyok. Tanulmányaimat az Eötvös Lóránd
Tudomány Egyetemen végeztem. Sokat és
szívesen foglalkozok fiatalokkal, hiszen
évek óta viszek gyerekeket táboroztatni a
Balatonra, illetve Győr környékére. Nagyon szeretek sportolni, kedvenc sportjaim
közé tartozik a kosárlabda, az úszás és a
futás. Szeretném a gyereket a mozgás szeretetére nevelni, hogy miután kikerülnek
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az iskola falai közül, szívesen mozogjanak
továbbra is, illetve sportoljanak rendszeresen. A német nyelvet is nagyon fontosnak
tartom, a közelünkben levő német nyelvterületek miatt, ahol ennek a nyelvnek az
ismerete hasznos, és szeretném, ha a gyerekek is szívesen és örömmel tanulnák ezt a
nyelvet.

Az elmúlt hét hónapról

Samodai Imre - Születésem óta Mosonszentmiklóson élek, csak egyetemi tanulmányaim idején költöztem Budapestre, de
a szívem mindig visszahúzott. Általános
iskolámat szülőfalumban, a középiskolát
pedig Győrben a Czuczor Gergely Bencés
Gimnáziumban végeztem. A Károli Gáspár
Református Egyetem Bölcsészettudományi
Karán szereztem történelem tanári diplomámat, és ugyanitt végeztem a kommunikáció szakot is. Tanulmányaimat befejezve
a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási
Központban egy évet taníthattam, és a
2007-es tanévet pedig már a Vocational
Academy kötelékében Kunszigeten kezdtem. Remélem, az új kihívások mellett rengeteg új élménnyel és tapasztalattal gazdagodhatok, amit örömmel adok át a gyermekeknek.
Stolcz Attila - Szombathelyen végeztem
a Berzsenyi Dániel Főiskolán háztartásökonómia-életvitel- matek szakon. Előző évben
Kaposvártól nem messze egy kis faluban
tanítottam. A hatodikosok osztályfőnöke
vagyok, és matematikát tanítok a felső tagozatosoknak. Technikát 6-8 osztályosoknak, fizikát hetedik-nyolcadikasoknak. Bízom benne, hogy sikerül a legtöbbet és a
legjobban megtanítanom diákjainknak.
Páli Hajnalka - Ebben az évben végeztem a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Karán tanító-magyar
szakon. Az elsősök osztályfőnöke vagyok,
valamint az éneket tanítom elsőtől nyolcadikig. Tanulmányaim és gyakorlatom során bizonyosságot szereztem arról, hogy ez
a szakma az én hivatásom. Szívesen foglalkozom gyerekekkel és öröm számomra,
hogy az ő szellemi, lelki épülésüket szolgálhatom.
Bognár Henrietta - Az Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolán végeztem
2006-ban tanítóként, természetismeret műveltségi szakon. Tavaly nem sikerült elhelyezkednem a tanítói pályán, ezért a vendéglátás területén dolgoztam közel egy
évet. Jelenleg az 5. osztályosok osztályfőnöke vagyok. A legkisebbeknek matematikát, 1-6. osztályosokig természetismeretet,
a 3. osztályosoknak rajz-technikát, az ötödikeseknek pedig technikát tanítok.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

2007. szeptember 28-én polgárőrnap volt az iskolánkban. A tanítás 12 órakor befejeződött, majd előadások következtek a rendőrség, tűzoltóság és a Megyei Polgárőr Szövetség közreműködésével. A délutáni programok az eredeti terv szerint a pályán kerültek volna megrendezésre, de sajnos az időjárás közbeszólt, így a sportcsarnokban és az iskolában folytak a versenyek az osztályok és csapatok között. Vendégünk volt e napon a mosonszentmiklósi általános iskola. Ezt a napot Stankovics Antal tanár úrnak köszönthetjük elsősorban, mivel az általa készített pályázat biztosította a programot. Továbbá szeretnénk köszönetet mondani Lendvai Ivánné polgármester asszonynak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetségnek, Győr
Megyei Jogú Város Tűzoltóságának és Polgárvédelmi Szervezetének, Kunsziget
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének, Kunsziget Község Polgárőrségének, Páli
István vállalkozónak a polgárőrnap sikeres lebonyolításáért, továbbá Horváth Krisztiánnak és Szalai Márknak a finom pörköltért.

2007. október 05-én megemlékeztünk az aradi vértanúkról az iskola új tánctermében. A 8. osztályosok szép, megható műsort adtak elő Sulyok Edina felkészítő tanárnő segítségével. Tanulóink a műsor alatt átérezhették, hogy miért is fontos ez a nap
a magyarok számára és, hogy mi az, amiért büszkék lehetünk a 13 aradi vértanúnkra. A műsor végén elhangzott minden egyes halálraítéltnek a kivégzés előtti utolsó
mondata.
A 2007 október 23-i ünnepségre műsorral készülnek a 7-8. osztályosaink.
Közeljövőben újsággyűjtést szervezünk, kérjük szíveskedjenek felesleges újságokat, magazinokat a gyerekeknek odaadni. Az újsággyűjtésből befolyó pénz az osztálypénzeket gyarapítja.
SZALAI-DANKA ILDIKÓ
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Gyermekjólét

A nyári felújítások után szeptemberben újra megtelt gyermekzsivajjal a Tündérvár Óvoda. Óvodánk változatlan nevelőtestülettel és óvodai dolgozólétszámmal várta a gyermekeket.
A 2007/08-as óvodai tanévben beíratott gyermekek száma
54 fő. Az idei tanévben sok új kisgyermek érkezik a kiscsoportba, amint betöltötték a harmadik életévüket.
Szeptembertől van logopédiai ellátás, a nagyobbaknak
néptáncoktatás, a délutáni fakultatív foglakozások között megtalálható a hitoktatás és Gubóné Héregi Katalin vezetésével a
táncoktatás.
Terveink között szerepel: nyílt napok tartása, szülői fogadóórák, óvodásbál szervezése, valamint a környező települések
óvodásai számára 'óvodásolimpia' megrendezése, amit a Kunsziget SE támogatásával valósítjuk meg. Több pályázatunk
nyert, melyek segítségével sporteszközöket, fejlesztő játékokat
és hagyományőrzéshez ruhákat kívánunk beszerezni.

Bemutatkozik az Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye

A szüreti napon óvodásaink színesítették a műsort, melyet
köszönünk nekik és szüleiknek is. Köszönöm a felkészítést és a
délután lebonyolításában való segítséget kolléganőimnek és a
résztvevő szülőknek.
FARKAS FERENCNÉ, VEZ. ÓVÓNŐ

Az őszi szokásokhoz kapcsolódóan nagy-középsőseink meghívást
kaptak Szalai Bélához, hogy megismerjék a szüreti munkálatokat
és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket. A lehetőséget ezúton
is köszönjük.

Értesítjük, hogy az Ikrényi Mikrotérség
Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye az Ön településén is működik a Győri
Kistérség keretein belül. A Gyermekjóléti
Szolgálat alapvető célja, hogy segítse és támogassa a gyermekeket, családokat, különösen veszélyeztetettség esetében. A problémákra adható válaszok közös keresésével
nyújt segítséget. A szolgálat igénybevétele a
településen élőknek ingyenes. Főbb feladatai:
információk a gyermek után járó támogatásokról, segélyekről; veszélyeztetett gyermekekkel és családjukkal való kapcsolat kiépítése, melynek célja a gyermeket veszélyeztető
körülmények feltárása és megszüntetése; segítségnyújtás a családban bekövetkezett változás esetén, a gyermekekkel kapcsolatos
problémák rendezéséhez; információk gyermek, ifjúsági és családi programokról, ezek
szervezésének támogatása. A Gyermekjóléti
Szolgálat a tudomásra jutott adatokat bizalmasan kezeli.
Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget
községekben a családgondozási feladatokat
Csala Ervinné családgondozó látja el. Kunszigeten az Egészségházban a védőnői szolgálat helységében tartja fogadóóráját keddenként 9-11 óráig, telefonon való előzetes
egyeztetés esetén más időpontban is (Tel.:
20/574-22-83)
CSALA ERVINNÉ, CSALÁDGONDOZÓ
***************************************************
Törvényi előírások tették szükségessé a
Gyermekjóléti Szolgálat átszervezését. Köszönjük Stankovicsné Szabó Zsuzsanna gyermekjóléti szolgálati vezető munkáját és a jelzőrendszer tagjainak segítségét, melyre a továbbiakban is számítunk.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Tilinger Anett és Tamás Zoltán
szeptember 22-én

Gratulálunk!
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Megérkeztünk
Varga Dóra
április 3-án
Szűcs Viktória
május 3-án
Tánczos Panna
május 5-én
Gessner Mandy
május 21-én

Szüreti nap Kunszigeten
A hagyományos szüreti napra
Kunsziget fiataljai ismét felelevenítették a naphoz kapcsolódó szokásokat. A hetedik-nyolcadik osztályos lányok cigánytáncot gyakoroltak, a fiatalok dalos-táncos bemutatóval készültek a nagy napra.
Jursics Andrea, Szalai Viktória és
Fazekas Miklós készítették fel őket a
szombati bemutatóra.
Október 13-án délután a kultúrház elől indult el a menet, a hintó és
a fogatok körbejárták a falut, hírül
vitték a szüreti nap eljöttét. A börcsi
Szederfa Néptánccsoport - vezetőjük Burkus Tivadarné - és a kunszigeti általános iskolások Klauz Balázs és Király Genovéva vezetésével
dalolták végig Kunsziget utcáit.
Ezúttal az iskola udvara adott
helyszínt a Szüreti napnak, annak
apropóján, hogy ezen a délutánon
adták át hivatalosan az iskola pincéjében kialakított próbatermet is.
Kunsziget Község Önkormányzata
saját forrásból fedezte az átalakítás
költségeit, ezzel is hozzájárult a
néptánc oktatásnak ideális körülményeihez, a hagyományok ápolásához. Kara Ákos, a Győr-MosonSopron Megyei Közgyűlés alelnöke,

Takács Zsolt, a Harmónia Művészetoktató Kht. főigazgatója és
Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere adták át a próbatermet.
Az ünnepélyes eseményt a kunszigeti óvodások és alsó tagozatosok tánca követte, majd a börcsiek
bemutatóját csodálhatták a jelenlévők. Az iskola hatodik osztályosai
egy az alkalomhoz illő jelenettel
készültek, előadásukra Gyurkovits
Péterné tanítónő készítette fel őket.
A cigánylányok hangulatos táncát a
mosonszentmiklósi iskolások produkciója követte - Webber Macskák
című musicaléből adtak elő egy
részletet. A dunaszentpáli Csillagfény-együttes lendületes rock and
roll partyja következett. A délutánt
a kunszigeti fiatalok kunszigeti
'magyartánca' zárta. Este a vendéglőben szüreti bál volt, a 'talpalávalót' Fazekas Miklós szolgáltatta.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a hagyományos kunszigeti szüreti nap
megszervezésében, lebonyolításában részt vettek, munkájukkal hozzájárultak a nap sikeréhez.
FARKAS FERENCNÉ, KULT. BIZ. ELN.
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Tamás Flóra
június 4-én
Kovács Boglárka
július 19-én
Németh Gréta
július 31-én
Szalai Sarolta
augusztus 3-án
Bogdán Vivien
augusztus 6-án
Szilágyi Kristóf
augusztus 19-én
Vajda Gergő
szeptember 20-án

Isten
hozott
benneteket!
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A plébánia hírei
Szeptember 23-tól megváltozott a szentmisék rendje. Az új
rend a következő:
Kunszigeten hétfőn és pénteken nyári időszámítás alatt 18
órától, téli időszámítás alatt 17
órától és vasárnaponként 9.30tól
Öttevényen kedden nyári
időszámítás alatt 18 órától, téli
időszámítás alatt 17 órától,
szombaton 17 órától és
vsárnaponként 11 órától
Mosonszentmiklóson csütörtökön nyári időszámítás alatt 18
órától, téli időszámítás alatt 17
órától, szombaton nyári időszámítás alatt 19 órától, téli időszámítás alatt 18.30-tól és vasárnaponként 8 órától
********************************
Szeretettel hívok és várok
minden felnőtt érdeklődőt, aki
nem lett megkeresztelve, illetve
nem részesült elsőáldozásban,
bérmálásban Katekumenátusra
(felnőtt hitoktatás). Az oktatás
októbertől, heti egy alkalommal, megegyezés szerinti időpontban történik. A keresztény
életbe beavató szentségek kiszolgáltatása a felkészítés végén, 2008. húsvétján lesz. Feltétlenül hozza magával igazságot
kereső értelmét, de ugyanakkor
a teljesebb emberi életre vágyódó, nyitott szívét is! Jelentkezni
lehet a következő telefonszámokon: 96/485-062, 20/3376143
WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS

Nyugdíjas Anekdota– és Mesemondó versenyt rendezett szeptemberben az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Kunszigeten.
Megyénk számos településéről érkeztek versenyzők. A neves zsűri
minden indulót oklevéllel és könyvjutalommal díjazott. Varga
Ernőné első díjat kapott a pálinkához fűződő anekdotáival, a képen
középen látható Karácsonyi Lajosné a második helyezett lett. A
meséket, anekdotákat a KTV Kunsziget műsorán megnézhetik.

Vizsgálat

Köszönet

Tisztelt uram!
Szeretettel meghívjuk Önt 2007. november hónapa tervezett urológiai
szakorvosi szűrővizsgálatra, amely kiterjed az 50 év feletti férfiak számára a
prosztata, a hólyag, a herék vizsgálatára
és szükség esetén vérvételre PSA meghatározása céljából.
A szűrés helyszíne: Kunsziget, Háziorvosi rendelő
A szűrés időpontja: 2007. november
15. csütörtök 15 órától
A vizsgálatra feltétlenül hozza magával a TAJ kártyát és a lakcímet, az esetleges laborköltségek pedig 300 Ft-ot.
Várjuk jelentkezését az alábbi telefonszámon: 96-495-029 háziorvosi rendelési időben.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
DR. VARGA-BALÁZS GÁBOR HÁZIOR-

A Kunsziget Sportegyesület több évtizedes munkájában Virág Imrének
mint játékosnak, edzőnek
kiemelkedő szerepe volt.
Elhivatottságát bizonyította a fiatalok sportszeretetre való nevelésével, a tornacsarnok működésének
segítésével.
Az egyesület évfordulóján megjelent méltatás
nem fordított kellő figyelmet munkájára, amiért elnézést kérünk.

VOS ÉS A SZERVEZŐ TEAM TAGJAI
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Szovjet hadifogságban V.
60 évvel ezelőtt, 1947 július 2-át
írunk, majd egy emberöltő telt el
azóta, mikor átgördült vonatunk a
biharkeresztesi határállomáson.
Úgy emlékszem, 60 év távlatából is,
mintha csak most lett volna. Pedig
mennyi minden történt azóta életünkben, életemben, és az ország
életében. Valamennyiünknek csillogott a szeme az örömkönnyektől, és
szinte egymástól kérdeztük, hogy
újra magyar földön vagyunk? Álom
vagy valóság? Hogy már nem kell
félnünk, hogy visszavisznek bennünket? Mert útközben erre is gondoltunk, hisz már annyiszor becsaptak bennünket a hazajövetelünkkel kapcsolatban. Egymás nyakába borultunk, és örömünkben
sírtunk, és hangosan kiabáltunk,
hogy itthon vagyunk. Kedves olvasó! Bocsássanak meg nekem, de azt
az örömet, azt a boldog érzést nem
lehet és nem is tudom leírni, ezt
csak átélni lehet. De az öröm mellett visszagondoltam a szenvedéseinkre, az embertelen körülményekre, az éhségre, a csontig hatoló hidegekre, egyszóval a hadifoglyok
keserves életére. Vonatunk lassan
méltóságteljesen begördült a
biharkeresztesi vasútállomásra.
Biharkeresztes nevét, míg élek, nem
felejtem el, hisz számomra, és soksok magyar hadifogoly számára a
szabadság, a szabadulás kapuja
volt. Az állomás épületén hatalmas
felirat fogadott bennünket, rajta a
következő szavakkal. „Isten hozott
haza Benneteket drága hazatérő
hadifoglyok”. Az állomáson és a
közeli épületeken is nemzeti zászlókat lobogtatott az enyhe nyári szél.
A fogadásunkra megjelent egy katonazenekar, és eljátszotta a Himnuszt, melyet az fogadásunkra egybegyűlt megjelentekkel együtt énekeltünk. Beszédek hangzottak el a
minisztérium, az egyházak és a pártok részéről. Vonatunk egy mellékvágányra tolatott, mert kb. 3 órát

várakoztunk itt. Ezalatt a lakosság
frissen sült pogácsát, és kalácsot,
meg gyümölcsöt osztott szét közöttünk. Megjelent egy cigányzenekar
is, és sose felejtem el, hogy a „Szép
vagy gyönyörű vagy Magyarország”
szívet melengető nótát játszották.
Még a helybéli iskola tanulói és tanítói is kijöttek fogadására.
A nap gyönyörűen ragyogott és
ontotta sugarait, mintha ő is tudta
volna, hogy ránk a hazatérő foglyokra ragyog. Természetes itt már kiszálltunk a vagonokból, és beszélgettünk az egybegyűlt emberekkel.
Sokan a még ottmaradt hozzátartozójukról érdeklődtek, hogy tudunk-e
valamit róluk. Délután 2 óra lehetett,
mikor a Szózat hangjai mellett elindult a vonatunk az első magyar fogadóállomás, Debrecen felé. Az állomások, ahol elhaladt a vonatunk,
mindenhol fellobogózva vártak bennünket. A földeken dolgozó arató
emberek kalapjukat levéve, a marokszedő asszonyok levett kendőjükkel
integettek felénk. Délután 5 óra lehetett, mikor megérkeztünk a Debreceni Nagyállomásra. Itt is zászlóerdő
és éljenző tömeg fogadott bennünket. De sajnos az örömünkbe üröm
is vegyült, mert elég sok bajtársunkat mentővel kellett beszállítani a
Debreceni korházba, mert nagyon
legyengül állapotban voltak, és nem
bírták volna ki az utat, míg hazaérnek családjuk körébe. Ezután katonásan felsorakoztunk, és az ünneplő
emberek sorfala közt elindultunk a
laktanyába. Amerre elhaladtunk,
mindenütt a szeretet, az öröm ült az
emberek arcán.
Természetes, hogy azért előkerültek a zsebkendők is - talán az örömkönnyek miatt, de az is lehet, hogy
az ünneplők között nem kis számban olyanok is voltak, akik hősi halottaikat siratták, vagy nem tudnak
semmi hírt a hozzátartozójukról. A
laktanya kapujában a zenekar a Rákóczi-indulót játszotta, és a laktanya
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udvarán a város vezetői fogadnak
bennünket. Ezután megtörtént a
hivatalos ceremónia, ugyanis a szerelvényt kísérő vöröskereszt vezetője, aki a romániai táborból az indulásunkkor átvett bennünket,
most neveinket olvasva átadott
minden hazatérőt a vöröskereszt
országos parancsnokának. Még rövid beszédek hangzottak el, és utána terített asztaloknál egy könnyű
babgulyást kaptunk. Az étkezés
után lefertőtlenítettek minden hazatérőt, és az orvosi vizsga után a hálókörletekbe vonultunk. Nagyon
régen, még fogságba esésem előtt
aludtam szalmazsákos ágyban. Azt
gondoltam, hogy a hosszú út után,
egy jót tudok majd aludni. De sajnos az örömtől-e, hogy itthon vagyok már Magyarországon, vagy a
közeli találkozás szeretteimmel,
barátaimmal, rokonaimmal, bárhogy akartam is, nem jött álom a
szememre. Egész éjjel az elmúlt
majd 3 év megpróbáltatásai, szenvedései, a kilátástalanság és megaláztatás érzései jutottak eszembe.
Visszagondolva azokra, akiket kézi
kocsin húztunk ki a lágerból a fogoly temetőbe, és egy miatyánk elmondása közben koporsó nélkül
hantoltuk el őket. Visszagondoltam
a járványokban, a tífuszban, a vérhasban csontig lesoványodott bajtársaimra, akiket hiába várnak idehaza szeretteik. Ez, mint egy mozi
egy film játszódott le agyamban és
lelki szemeim előtt. Természetes,
hogy ezek után nem jött álom a szememre. Vártam a reggelt mint égi
őr, hogy még egy nap és a jó Isten
segítségével, akinek segítségét anynyiszor kértem, odahaza leszek
szüleim, rokonaim, barátaim, és
szeretett falum lakosai között.
Követezik a befejező rész. Debrecenből Kunszigetig az igazi hazatérés!
SZALAI PÁL, VOLT HADIFOGOLY
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1956: Magyarország helyett Szuez
Az 1956. október 23-án kitört magyar szabadságharc elbukásának tényleges oka: A magyar vért nem jegyzik
a világ börzéi sehol sem, de a Szuezicsatornán áthozott olajat igen!
A második világháború befejezése után 11 évvel úgy gondolták
Franciaország, Anglia és Izrael
kormányai, hogy az éppen kitört
magyar szabadságharc annyira
leköti a Szovjetunió politikai figyelmét, hogy nyugodtan elindíthatják az Egyiptom által államosított Szuezi csatornával kapcsolatos
hadi kalandot.
1954. október 19-én Nagy Britannia átadta a Szuezi-csatornát
Egyiptomnak. Közel két évig nem
történt más, minthogy az átkelő
hajók csatornahasználati díját nem
angolok, hanem az egyiptomiakat
kapták. Aztán politikai fordulat
következett: a világhatalomra törő
Szovjetunióval barátkozó, ugyanakkor Izraelt, a zsidó államot gyűlölő egyiptomi elnök, Nasszer
1956. július 26-án államosította a
Szuezi-csatorna Társaságot, és ezzel egyidejűleg az izraeli hajókat
kitiltották a rendkívül fontos vízi
útvonalról.
A nyugati hatalmak nem tűrhették, hogy az Európát Ázsiával
összekötő hajózó csatorna szovjet
befolyás alá kerüljön, csak éppen
nem tudták, hogy mit tehetnének
ellene. Nem merték megtámadni
Egyiptomot, hiszen az kirobbanthatta volna a harmadik világháborút. Tanácstalanságukban fenyegetőztek...
Izrael azonban nem volt tanácstalan, sőt jóslást is adott: „Ha létrejön Izrael és a nyugati hatalmak közös
katonai akciója, Nasszernek pár nap
alatt vége. Oroszország a szuezi eseményeknél nem fog közbelépni, és az
arabok sem fogják megsemmisíteni az
olajvezetékeket, mert szükségük van a

petróleum melléktermékeire.
(Menachem Begin nyilatkozata a
Herut című izraeli újságban, 1956.
szeptember 13-án.)
Izrael, mintha „jövőbe látott
volna”. 1956 októberének első felében a zsidó állam komoly diplomáciai offenzívába fogott, főleg
miután ehhez éppen Magyarországról kapott bíztatást.
Moridor Jakab, Izrael magyarországi nagykövete hazája állami vezetőit
arról tájékoztatta, hogy elérkezettnek
véli a pillanatot a szuezi offenzívára:
„A nemzetközi viszonyok számunkra
most kedvezőek. Most kell hadat üzennünk Egyiptomnak! Ez a lépés igen
kedvező lesz a világ összes cionistája
számára, akiknek a támogatására számíthatunk.” (Moridor Jakab nagykövet mondta ezeket a szavakat 1956.
október 12-én, Izrael parlamentjében.)
A franciák már hónapok óta készülődtek, és felkészítették Izraelt
is. Izrael hadi pilótái Franciaországban kaptak kiképzést és az
izraeli hadsereg katonáit is francia
kiképzők oktatták.
1956. október 22-én titokzatos
diplomataautók száguldoztak a
Párizs környéki repülőtér és
Sévres külváros között. Az autók
utasainak - Ben Gurion miniszterelnöknek, Moshe Dayan vezérkari
főnöknek és Simon Pereznek - a
kilétét igyekeztek titokban tartani.
A jól előkészített diplomáciai találkozók célja az volt, hogy az izraeliek az angol és a francia államférfiakkal közösen véglegesítsék az
Egyiptom elleni támadás részleteit.
A franciák készen álltak, a végső döntés azonban Anthony R.
Eden angol miniszterelnök (195557.) kezében volt. Az angol kormány tudatta Nasszerrel, hogy
amennyiben a Szuezi-csatorna átjárhatóságával kapcsolatos angol
elvárásokat nem teljesíti, Anglia a
fegyveres erőszaktól sem riad visz-
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sza, vagyis, hogy készen áll eltávolíttatni őt a hatalomból.
Angliát a lengyelországi és a
magyarországi események bátorították szövetkezésre, illetve cselekvésre. Az angol kormány úgy ítélte
meg a helyzetet, hogy a világ figyelmét ekkor elsősorban a keleteurópai események foglalják le.
A támadásra készülő franciák,
izraeliek és az angolok abban reménykedtek, hogy a szovjeteket
most a magyar szabadságharc leverése köti le, tehát nem tudnak
időben csapatokat küldeni Egyiptom segítségére, vagyis Nasszer
könnyen megbuktatható. Bekalkulálták, hogy az Egyiptom elleni
villámháború kapcsán várható
nemzetközi felháborodás megoszlik, elsősorban a magyar szabadságharc eltiprására figyel a világ, s
csak elkésve, utólag háborodik fel
a három hatalom intervencióján.
A szuezi intervenció megindítását tehát tudatosan a magyar szabadságharc alatt keletkező nemzetközi zűrzavarra alapozták.
De ki tudta még ekkor, hogy
október 23. lesz az a nap, amikor a
magyar egyetemisták tüntetéséből
- a magyar rádió előtti ávóssortűz
hatására - forradalom és szabadságharc lesz?
Az viszont tény, hogy október
23-án az angol kormányfő megadta elvi hozzájárulását a szuezi offenzíva megindításához. Nem telt
el egy hét sem, amikor - október
29-én - alkonyatkor az izraeli páncélosok átrobogtak az Egyiptom
országhatárán, miközben izraeli
ejtőernyős vadászok szállták meg
Szuez térségét. Így kezdődött az
intervenció, és lám, a Nyugat máris elfordult a magyar forradalomtól. Másnap már brit és francia csapatok is beavatkoztak az izraeliek
oldalán és légi támogatást adtak a
zsidó katonák előnyomulásához.
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Vagyis: amíg Sir Charles Keightly
brit tábornok és Pierre Barjot francia tengernagy bombázói megdolgozták a Nílus menti ország magára maradt haderőit, azalatt Szovjetunió páncélosai legázolták az
ugyancsak magukra maradt magyar harcosokat.
Tehát Szueznél győztek a szövetkezett izraeliek, britek és franciák, Magyarországon pedig a szovjetek.
De kik nyertek a két ügyön?
A Szuez-vidéki olajforrások,
kutak és tárolók elzárása óriási
hasznot hoztak az amerikai olajtrösztök számára azáltal, hogy ők
adtak olajat a súlyos helyzetbe került nyugat-európaiaknak. Ugyanis: az amerikai olajtársaságok hirtelen megemelték a nyersolaj árát,
a termelést viszont nem emelték,
így aztán a szuezi válság öt hónapja alatt, 1956. májusától októberéig,
remek piac nyílt számukra Európában, aminek következtében a
tiszta nyereségük elérte a 100 millió dollárt. Nagy pénz volt!...
Csakhogy: a hirtelen keletkezett
extraprofitnak örvendezve a texasi
olajmágnások megfeledkeztek arról, hogy az Európában állomásozó amerikai haderő nem USAolajat, hanem közel-keleti üzemanyagot használ. Következmény:
az adott időben az amerikai hadsereg benzin- és olajkészlete annyira
megcsappant, hogy készlete csak
igen rövid időszakra lett volna elegendő. Ekkor döbbentek rá, nyitva
van egy kérdés: a szovjet tankok
Közép-Európában, Magyarországon dübörögnek, s ha netán nem
állnak le Ausztriánál, milyen
üzemanyaggal indulnak az amerikai páncélosok Nyugat-Németországból ellenük?
Az amerikaiak ugyan megrémültek az Európába betört szovjet
haderőktől, mégis úgy tettek,
mintha nem érdekelné őket sem az
egyiptomiak, sem a magyar jajveszékelése. De volt ebben másféle

Emlékezés

megfontolás is. A jaltai egyezmény!...
A nagypolitikát nem érdekli az
igazság, a nagyhatalmak politikája
csak és kizárólag a gazdasági haszonra irányul. A második világháború előtt a náci Németország
és a kommunista Szovjet-Oroszország vezetői felosztották egymás
között Közép-Európát, amit utólag
mélyen elítéltek a nyugatiak. A
második világháború alatt Nyugat
és Kelet leghatalmasabb államfői
felosztották egymás között befolyási övezetekre Jaltában Európát.
A világpolitika egyik legszégyenletesebb paktuma volt az a jaltai
alku, amelyet azóta sem ítéltek el a
győztesek.
A jaltai egyezményben a magyarokat a szovjet érdekszférába
helyezték. A jaltai alku megkötése
után számos egyezményt felrúgtak, de ez valamiért sérthetetlen
maradt fél évszázadon át. Ez leginkább az amerikaiak álnokságában
mutatkozott meg. Főleg az USA
reménykeltő sugallatai - lásd Szabad Európa Rádió bíztatásait - hajszolták bele a kilátástalan harcokba a magyar fiatalokat a szovjet
tankhenger ellen akkor, amikor az
Amerikai Egyesült Államok elnökének esze ágában sem volt az,
hogy segítse a felkelőket. Ezt
Eisenhower elnök el is ismerte:
„Úgy érzem, hogy évekig izgattuk a
magyarokat, és most, amikor bajban
vannak, hátat fordítunk nekik...” Szép
szavak, de Eisenhowernek nem
volt lelkiismeret-furdalása a magyarok cserbenhagyása miatt, és
ez kitűnik Jugoszlávia vezetőjének,
Titónak küldött titkos táviratából:
„...az USA kormánya nem nézné szívesen egy szovjetellenes népfelkelés
győzelmét a Szovjetunió közvetlen
szomszédságában.” Vagyis megüzente a szovjeteknek, hogy nem
avatkoznak bele a felkelők eltiprásába.
Amíg a magyar fiatalok megszállottan küzdöttek a vörös ura-
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lom és az őket uralmon tartó szovjet haderő ellen, addig a Jaltában
megkötött paktum szelleméhez
hűen, a Nyugat nem adott még
elvi segítséget sem a magyaroknak
csak azért, nehogy a Kelet hadi
segítséget adjon az egyiptomiaknak.
A magyar forradalom és szabadságharc elbukott az 1956. november 4.-t követő napokban; a
szuezi válság gyakorlatilag ugyanezen időpontra megoldódott. Az
ENSZ beavatkozása következtében
1956. november 6-án megkötötték
a tűzszünetet Egyiptomban. A
szovjeturalom fél évszázaddal
hosszabb lett Magyarországon,
ugyanakkor néhány hónapon belül az összes európai haderő elhagyta Egyiptomot. Magyarországon Kádár bábkormánya iszonyú
bosszút állt a forradalom résztvevőin és a szimpatizánsokon is;
ugyanakkor a nyugatiak megelégedtek a győzelemmel, és a vesztes Nasszer hatalmon maradhatott.
A végére marad még egy kettős
kérdés: Az Egyesült Nemzetek
Szövetsége vajon miért nem segítette még elviekben sem a magyarok elkeseredett szabadságharcát,
ugyanakkor miért avatkozott be a
szuezi válságba?
A válasz is kettős: az USA-nak
súlyos gazdasági érdeke volt az,
hogy az olajválság megoldódjon;
de Amerikának nem állt érdekében az, hogy a Szovjetunióval öszszeütközzön; és ez a kettős érdek
érvényesült az ENSZ-ben. A kettős
érdek, vagyis az angolok találmánya - Oszd meg, és uralkodj! - azóta is érvényesül a világpolitika
szolgálta üzleti életben.
Tanulság: A magyar vér értékét a
világ egyetlen börzéjén sem jegyzik,
ellenben az olaj árát - bárhol nyerik is
- jegyzik.
VÉGH FERENC
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Erdélyi kirándulás
Néhány évi várakozás után ismét útra kelt a kunszigetiek egy
csoportja szeptember 13-án, csütörtökön a testvérfalui kapcsolatának erősítése céljából.
Az utat körültekintő tervezés,
egyeztetés előzte meg - az egyéni
kívánságok, javaslatok, programok figyelembevételével a két
testvérfalu önkormányzata, szervezői között.
Jóleső érzés volt a magyarromán határon rövid idő alatt átkelni - amit Románia EU-s csatlakozása tett lehetővé. Nosztalgiaként felidéztük a régi idők többórás várakozásának élményeit. A
Királyhágó után első megállóhelyünk a szent királyok városa:
Nagyvárad volt, ahol megtekintettük a római katolikus Püspöki
Székesegyházat és a templom galériájában található egyházművészeti kiállítást. A Szent-László herma a győri hermához hasonlóan
Szent László koponyacsontját őrzi, díszes ereklyetartóban. Második állomásunk a kincses Kolozsvár volt. A Fő-téren álló SzentMihály templom Báthori Gábor és
Bethlen Gábor erdélyi fejedelmekké választásának színhelye volt
egykor. A Fadrusz János alkotta
Mátyás király lovas szobor – a világ legjobb lovas szobrainak egyike – lenyűgöző hatású.
Útközben „égtek a mobiltelefonok”:vendéglátóink végig kísérték
utunkat és már izgatottan vártak
bennünket. Este értünk Nyárádgálfalvára, ahol Karácsony Károly
polgármester, Tóth Ferenc jegyző
és a fogadók népes csoportja várt
bennünket. Örömteli volt a viszontlátás a régi jó ismerősökkel
barátokkal, és ismerkedni az újakkal.
Másnap Marosvásárhelynek, a
székelyek legnagyobb városának

a nevezetességeit tekintettük meg.
Megcsodálhattuk a gödöllői művésztelep alkotóinak szecessziós
remekét: a Kultúrpalota csodálatos színvilágú épületét – ahol
megelevenedik az ősi múlt, a balladák világa freskókon, képekben,
színes ablaküvegeken. A Tükörterem muránói óriástükrei, tizenkét
festett üvegablaka lenyűgözőek.
A Városháza tornyáról szép kilátás nyílt a városra és a környékére. A Teleki–Téka – gróf Teleki
Sámuel erdélyi kancellár páratlan
értékű könyvgyűjteménye – mely
a könyvnyomtatás kezdetétől őriz
igazi ritkaságokat, fontos műveket
– a magyarság szellemi kincsestárainak egyike. Az épületben található még a Bolyai Emlékmúzeum,
mely a két nagyhírű matematikusnak: Bolyai Farkasnak és fiának,
Jánosnak állít emléket. A közeli
téren állították fel a Bolyai-féle
geometriának az emlékművét –
amely, mint a matematikáról szóló alkotás—a világon egyedülálló.
A református temetőben a tavalyi
évben elhunyt Sütő Andrásnak, a
magyarság élő lekiismereteként
emlegetett írónak a sírját kerestük

fel. Hazaérve a nyárádszentlászlói
unitárius templomot tekintettük
meg Kiss Mihály tiszteletes úr bemutatásával. Örömteli érzés, hogy
nemrég kapott anyagi támogatást
a magyar államtól - melynek jóvoltából jelenleg már folyik a renoválás. Délután a backamadarasi
temetőben a kunszigeti önkormányzat képviselői elhelyezték a
megemlékezés koszorúit és mécseseit Náznán Ildikó az első Kunszigettel kapcsolatot felvevő és
szervező tanárnő, valamint
Makkai Endre, backamadarasi
polgármester, az első testvérfalui
kapcsolat fogadójának sírjánál.
Szombaton egész napos kiránduláson vettünk részt vendéglátónkkal együtt Nagyszeben –
Fogarasi-havasok útvonalon. A
Szászföld fővárosának emlegetett:
Nagyszebenben - németül Hermannstadtban - a kunszigetiek
közül nem járt még senki. Az idei
évben Európa kulturális fővárosa
címet kapott Luxemburggal
együtt – ahonnan a magyar királyok telepítették be őket a 12. sz.
folyamán. Az érintetlen óváros, a
három egymás melletti tér, bás-

Csoportkép a Fogarasi-havasok csúcsán.
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tyái - történelmi hangulatot idéznek. A műgyűjtő báró Brukenthal
Sámuel erdélyi kancellárnak otthona volt egykor az a palota, ami
ma Erdély legrégebbi múzeumának számít. A Brukenthal Múzeum képzőművészeti gyűjteménye
gazdag, festményei közül Rubens,
Tiziano, és a 16-18. századi festők
művei vannak szép számmal. A
múzeumlátogatás után városnézés következett idegenvezetőnk
segítségével, mely után közös ebédünket hangulatos étteremben
fogyasztottuk el. Délután egy páratlan élménynek lehettünk részesei: egy hosszú utazásnak a felhők
úsztatta magas hegyek között. A
Fogarasi-havasok legmagasabb
csúcsa 2544 m, gleccsertavak ékesítik; és az év nagyobb részén hó
fedi. Az éles kanyarokkal szabdalt
Transz-Fogarasi autóút óriási élmény volt. A sziklák, vízesések,
felhők, hófödte csúcsok látványa
lenyűgözött bennünket. Vidám
hógolyózásra, sétára, forralt bor
ivásra, sültkukorica evésre is adódott lehetőségünk.
Vasárnap pihenőnap volt a családoknál. Mi vendéglátónkkal, dr.
Takács Bénivel - a nyárádgálfalvi
önkormányzat társfalujának számító Bede település képviselőjével
- együtt a mindössze száz fő, főként idős ember által lakott településre látogattunk. Kíváncsiak
voltunk az itt található régi , pusztulófélben levő református templomra, amelynek megmentésére,
renoválására megmozdult már
Kistarcsa és Győr is, jótékony célú hangversenyt rendezve. Testvérfaluként szeretnénk ehhez a
nemes ügyhöz kapcsolódni és
Kunszigeten is gyűjtést szervezni
hasonló keretek között. Este közös
baráti összejövetelre került sor
Nyárádgálfalva kultúrotthonában.
Az unitárius egyház jeles évfordulójának alkalmából értékes irodal-

Kapcsolat

mi-zenei műsorra került sor a hazaszeretet, a szülőföld szeretete
témájából - főként Wass Albert
műveiből. Az elhangzott művek
gondolatai, a diákok szép kiejtése,
pontos szövegmondása - lélekig
hatottak , megrendítettek mindenkit. A műsor szereplői, műsor öszszeállítója és tanítását végző tanárnőjük vastapsot és elismerő
szavakat kaptak .
A nagy élmény után Kunszigeti
Önkormányzat képviselői Lendvai Ivánné polgármester vezetésével átnyújtotta a falunk ajándékát:
a könyveket, a videokamerát és
egy kirándulócsoportnyi diák
meghívásáról szóló meghívót,
mely a cserekapcsolatra ad lehetőséget.
A baráti találkozót ízletes, bőséges vacsora, élőzene, közös
éneklés, tánc, mulatozás követte.
Hétfőn a Gyilkos-tó és a Békásszoros megtekintése szerepelt a
programunkban. Vendéglátóink meglepetésünkre és örömünkre először Marosvécsre vittek el bennünket, ahol Wass Albert, híres
erdélyi író sírjánál fejeztük ki tiszteletünket, majd elénekeltük a
Szózatot.
A Gyilkos-tó felé haladva az
őszi erdő, a gyönyörű fenyők látványa nyűgözött le bennünket.
A természeti csoda lassan elénk
tárult: az egykori földcsuszamlás
miatt vízbe került fenyők, fatörzsek csonkjai - egykori mementók.
A Békás-szoros igazi vadromantikus hely, melynek hasadékvölgyében sétálni szavakkal ki nem
fejezhető érzés. A lent zuhogó víz,
fent az „égigérő” sziklák látványa
fenséges érzést kelt.
Ebédünket a hangulatos Basa
fogadóban költöttük el, ízletes,
erdélyi ételekkel. Visszafelé a híres fazekas faluban: Korondon
megálltunk emléktárgyakat, ajándékokat vásárolni.
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Szovátán képviselőtestületünk
tagjai felkeresték Sebe Ákos,
Nyárádgálfalva jeles személyének,
kunszigeti kapcsolatépítőjének sírját, a megemlékezés koszorúját elhelyezték. Kedden reggel nehéz
szívvel búcsúztunk el barátainktól,
megköszönve a megköszönhetetlent: azt hat csodálatos napot –
amit náluk töltöttünk és amit láttattak velünk: magyarságunk közös múltját, Erdély értékeit, ízeit.
Ajándékkal lepett meg bennünket Varga Ibolya tojásfestő - akit
nyugodtan nevezhetünk népművésznek is – mindenkinek adva
egy szép hímes tojást. Reméljük,
hogy hamarosan Kunszigeten és
Győrben is kiállításon láthatjuk
munkáit. Vendéglátóink még a hamuba sült pogácsáról is gondoskodtak - jelképesen frissen sütött
finom kiflik, kenyerek formájában.
Az úton hazafelé a tordai sóbányát tekintettük meg, amely meglepetés volt számunkra, vendéglátóink javaslataként. A természeti
kincs: a bánya – ma már asztmás
betegek gyógyító helye - mély termei félelmetes látvány nyújtanak.
Kipróbálhattuk a visszhangot is:
amely egy rövid szót 19-szer adott
vissza. Az egyik legnagyobb teremben idegenvezetőnk a csoporttól folyamatosan távolodva egy
dalt énekelt, melyet gyönyörű
hangzásként visszhangoztak a falak.
Lehetőségünk volt még Kolozsváron - Házsongárdon -, a híres
magyarok sírját rejtő temetőben
tiszteletünket kifejezni Dsida Jenő,
Apáczai Csere János és más hírességek sírjánál.
Késő este értünk haza Kunszigetre felejthetetlen élménnyel és
hálával a sorsnak - amit barátaink
vendégszeretete és a szép őszi idő
által adott.
SZALAI BÉLÁNÉ
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Hirdetés

KIRÁLY SZÉPSÉGSZIGET
Szolgáltatásaink:
Kozmetika, pedikűr, manikűr, műkörömépítés,
parafinkezelés, testkezelések, testmasszázs, alkalmi sminkek és tini-kozmetika, szolárium.
Sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket
Árainkról és további szolgáltatásainkról az üzletben található katalógusunkból, vagy telefonon
tájékozódhat.
Látogasson el hozzánk!!!

KŐVÁRYNÉ KIRÁLY VERONIKA, KOZMETIKUS
KŐVÁRY TIBOR MASSZŐR
TEL.: 20/327-65-08
9153 ÖTTEVÉNY, LENESKERTI ÚT 16.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik,
Virág Miklós
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és mély gyászunkban osztoztak.
Köszönjük dr. Varga-Balázs Gábor lelkiismeretes munkáját és Winkler Zsolt plébános szép
elbúcsúztatását, valamint a Nyugdíjas Klub
Énekkarának szép éneklését.
GÁSZOLÓ CSALÁD
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak,
akik
Szabó Ferencné
temetésén részt vettek, mély gyászunkban osztoztak. Külön köszönjük a Nyugdíjas Klub
Énekkarának énekét.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Hirdetés

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Felhívás a veszettség elleni védekezésről
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a
róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában évek óta sikerrel alkalmazzák.
1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első
alkalommal a nyugati határövezetben,
az osztrák határtól számított kb. 25-30
km-es sávban került kihelyezésre a
csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a
rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú
és nagyságú, szürkésbarna színű. A
róka, miközben megeszi a csalétket,
szétrágja kapszulát is, így a vakcina
bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina em-

berre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT
NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD
HOZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem
szabad felvágni vagy széttörni, mert a
vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe,
orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez
mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
a. ha a vakcina ép bőrfelületre kerül,
elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os
alkohollal történő lemosás. Mindkettő
beszerezhető a gyógyszertárakban. A
jódtartalmú fertőtlenítőszer használata
során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen
jellegű érintkezés esetén védőoltásra
nincs szükség;
b. Ha az oltóanyag friss sebbe vagy
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétől számított 21 napig az
ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad
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közterületre vinni. A jelzett időszak
alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló
ebek vagy leglő állatok ne vehessék fel
a rókák számára kihelyezett csalétkeket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a
tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI
ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük a fentiekről gyermekét is
tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök
körzetéken élő állatorvosok és orvosok
szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA: 2007. október 1823.
FVM MGSZH. KÖZPONT, ÁLLATEGÉSZÁLLATVÉDELMI IG.

SÉGÜGYI ÉS

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Teke NB III.:

Megkezdődött a bajnokság

Az alapozás befejezéseként jelentkeztünk a
Kulacs kupára. A 16 csapat közül megszereztük a 8. helyezést. Egyéniben Virág Péter
(399 fa) a 13. Németh I. (390 fa) a 20., Vitéz
P. (388 fa) a 24., Fincicki Zoltán (341 fa) a
62. helyezést érte el.
Az első meccsünkre Szanyba mentünk.
Szany-Kunsziget 6:2 (2455-2322) Ld: Virág Péter 409 fa, Vitéz Péter 404 fa. Ezen az
újra öntött pályán nem volt igazán pályaelőnyük a Szanyiaknak, csupán kiegyensúlyozottan, jól dobtak. Nekünk két játékosunk
nem hozta igazi formáját, viszont jó teljesítményt nyújtott az újoncnak számító Fincicki
Zoltán a 390-es fával.
A második meccsünket Kunszigeten játszottuk Csorna csapatával azaz ők játszadoztak
velünk.
Kunsziget-Csorna 1:7 (2317-2461) Ld.
Fincicki Z. 405 fával. Ekkora különbség talán
nincs, de azért sokat kellene tanulni, edzeni!
A harmadik meccsünket szeptember 15-én
Úrkúton játszottuk.
Úrkút-Kunsziget 6:2 (2535-2421) Ld.: Németh I. 423 fa, Farkas A. 421 fa. Végig nagy
lelkesedéssel játszott csapatunk ezen az
Labdarúgás
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Sport

Gödörben

Megyei II. o.:
Károlyháza-Kunsziget 3-1 (Gsz.: Horváth Z.)
Kunsziget-Dunaszeg 4-1 (Gsz.: Horváth G. 2,
Horváth Z., Takács R.)
Püski-Kunsziget 2-2 (Gsz.: Horváth Z., Vadász
P.)
Kunsziget-Dunasziget 0-5
Halászi-Kunsziget 3-2 (Gsz.: Horváth Z. 2)
Kunsziget-Hédervár 1-1 (Gsz.: Horváth Z.)
Rajka-Kunsziget 4-0
Kunsziget-Enese 1-3 (Gsz.: Molnár Z.)
Mosonszolnok-Kunsziget 2-0
A csapat 5 ponttal a tabella 14. helyén áll.
Hiába játszik lelkesen és helyenként jól a csapat, amíg a gólokat az ellenfelek rúgják, sajnos
nem jövünk ki a gödörből.
Megyei II. o. U21-es bajnokság:
Károlyháza-Kunsziget 0-3
Kunsziget-Dunaszeg 3-0
Püski-Kunsziget 2-4
Kunsziget-Dunasziget 5-0

igazán jó pályán, amely nem csak jó, hanem
szép is. Rend, tisztaság, kiszolgálás a helyén
voltak. Érdemes volt eljönni, sokat tanulhatott az,
aki figyelt!
Megyei tartalék bajnokság
A tartalék csapat első meccsét a Győrhőnél
játszotta.
Győrhő/B-Kunsziget/B 5:1 (1701-1438) A
Győrhő/B tartaléka is nagyon erős csapat, győzött a papírforma.
A második fordulóban szintén idegenbe játszottak.
Gy.Komszol/B-Kunsziget/B 6:0 (1682-1413)
Ez a meccs is papírforma volt, de nem kell csüggedni. A nagy csapatok tartaléka az NB III-mal
vetekszik, s éppen ezért sokat lehet tőlük tanulni.

Sportműsor
Október 20. szombat
15.00 Abda-Kunsziget (serd.)
Október 21. vasárnap
12.30 Kunsziget-Győrújfalu (U21)
14.30 Kunsziget-Győrújfalu (m. II. o.)

Október 27. szombat
15.00 Kunsziget-Dunaszeg (serd.)

Október 28. vasárnap
11.30 Dunakiliti-Kunsziget (U21)
Itt szeretném felhívni a figyelmét minden kunszi- 13.30 Dunakiliti-Kunsziget (m. II. o.)

geti tekésnek, hogy nem csak játszani kell elmenni, hanem az edzésekre is el kellene járni, s
ha van lehetőség, a másik csapat meccsére is el
kell látogatni. Az eredmények javulása miatt ez
nagyon fontos lenne!
Megköszönöm mindkét csapat nevében a szurkolók biztatásait,és máskor is látogassanak el
meccseinkre!
GUTLÉBER ZOLTÁN
Halászi-Kunsziget 2-2
Kunsziget-Hédervár 8-1
Rajka-Kunsziget 3-2
Kunsziget-Enese 0-3
Mosonszolnok-Kunsziget 3-1
Sajnos az U21-es csapatnak sem megy
mostanában, bár ők jóval eredményesebben
kezdték a szezont. A veretlenségi sorozat
Rajkán, a hazai győzelmi sorozat Enese ellen
szakadt meg. A csapat jelenleg hatodik.
Serdülő bajnokság Győri B csoport:
Kunsziget - Ikrény-Börcs 2-4
Kajárpéc-Kunsziget 1-11
Ménfőcsanak-Kunsziget 1-0
Kunsziget-Rábacsécsény 1-3
Tét-Kunsziget 0-5
Kunsziget-Koroncó 5-1
A lelkes kunszigeti csapatnak két hazai betlit
leszámítva jönnek az eredményei. A bajnokságban a negyedik helyen állnak, a hátralévő
ellenfelek közül csak Abda áll előrébb a tabellán.

November 3. szombat
13.30 Öttevény-Kunsziget (serd.)
November 4. vasárnap
11.30 Máriakálnok-Kunsziget (U21)
13.30 Máriakálnok-Kunsziget (m. II. o.)

November 11. vasárnap
11.30 Kunsziget-Bősárkány (U21)
13.30 Kunsziget-Bősárkány (m. II. o.)

November 18. vasárnap
11.00 Mosonszentmiklós-Kunsziget
(U21)
13.00 Mosonszentmiklós-Kunsziget
(m. II. o.)

November 25. vasárnap
11.00 Kunsziget-Győrsövényház (U21)
13.00 Kunsziget-Győrsövényház (m.
II. o.)

BÁBICS NORBERT
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