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Arcainkról és álarcainkról
A farsang évente visszatérő
időszak, amelyben önfeledten, a
vigasságnak, az örömnek próbálunk élni. Tudatosan, vagy néha
kevésbé tudatosan, a bennünk
munkáló vágyainkat szeretnénk
ilyenkor - a vízkereszttől húshagyó keddig tartó napokban - megvalósulva látni.
A bálok, a mulatságok, a vigasság mellett - a farsang gondolatkörébe tartozik önmagunk felszabadultabb megmutatásának, de
némileg elrejtésének is a vágya.
Farsangi mulatságaink tartozéka
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a jelmez és az álarc, melyeknek
mágikus erőt tulajdonítunk.
Ugyanakkor a jelmez meg is
véd. Abban a pillanatban nem ér
a nevem, és akit a jelmez megmutat, annak a nevében cselekszem.
Tetteimért nem én felelek, hanem
az, akinek látszani akarok. Viselünk-e álarcot a hétköznapi életben? Vagy pedig egyszerűen csak
arcaink vannak, amelyek mind
rólunk szólnak, és a helyzeteknek
megfelelően képessé tesznek arra,
hogy a másik emberrel kapcsolatba lépjünk? A különböző helyze-
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tekben másként viselkedünk.
Előfordul azonban, hogy hétköznapi álarcaink kifejezetten a
másik megtévesztésére szolgálnak. Például amikor valaminek a
látszatát akarom kelteni, tudva,
hogy az tőlem teljesen idegen, de
hogy megfeleljek a környezet elvárásainak magamra öltöm. A
hétköznapi életben az álarc kifejezetten veszélyes. Rádermedhet az
ember arcára, és akkor a személy
elveszti a kapcsolatát belső lényegével. Mert hiszen az ember személyisége legmélyéből meríti önmagát, azt juttatja érvényre a különböző élethelyzetekben. Ennek
pedig az a feltétele, hogy a megmutatott arcaink valóban hozzánk tartozzanak.
Nehezen nézünk szembe önmagunkkal. Nem könnyű elfogadni önmagunkat és korlátainkat. Senki sem tökéletes születése pillanatában, de a személyiségünket valamiképpen ki kell bontakoztatnunk,
meg kell valósítanunk, fel kell fedeznünk a magunk talentumait, és a talentumainkat kamatoztatni kellene.
Az, hogy el tudjuk-e fogadni önmagunkat, teljesen attól függ, hogy
milyen az Istennel való kapcsolatunk.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kényszermunka-táborok a 2. vh. után
A rendőrség felhívásai
A KTV Kunsziget műsora
Sporthírek
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(Folytatás az 1. oldalról). Tudjuk-e olyan szemmel nézni magunkat, mint ahogyan a Teremtő, Elfogadó és Szerető Isten tud minket
nézni. Ahogy ő itt és most elfogad
engem a korlátaimmal, a lehetőségeimmel, a pillanatnyilag megvalósuló önmagammal, vagyis amilyen vagyok. Képes vagyok-e én
ezt a szeretetet úgy viszonozni,
hogy szeretettel elfogadom magam,
mint a kibontakozás lehetőségét?
Visszatérve a farsanghoz, sőt
már előre tekintve a közelgő
böjtre is, érdemes önismeret céljából elgondolkodni azon, milyenek is a mi vágyott jelmezeink,
vágyott arcaink? Milyenek azok
a jelmezek, amelyeket soha nem
vennénk fel? Milyenek azok az
álarcok, azok az arcaink, amelyeket soha senkinek nem szeretnénk megmutatni? Mert akár
azokkal a jelmezekkel és arcokkal szembesülünk, amelyek az
ideált képviselik számunkra,

Aktuális

akár pedig azokkal, amelyeket
semmiféleképpen nem akarunk
magunkra ölteni, mind a kettő
rólunk szól.
Hamar elmúlik a hangos vigasság időszaka. Utána egy sokkal csendesebb idő következik,
amelyben az igazi ideálkép felé
vezető úton az önvizsgálat sok
értékes információt adhat számunkra. Nekünk, keresztény
embereknek nagyon nagy ajándékunk van: Jézus Krisztus, aki
Megváltó, ugyanakkor egy teljes
értékű emberi életet is élt elénk.
Ő keresztény örömünk és reményünk forrása.
Nem az ő életét kell megvalósítanunk, hanem a miénket, és
önmagunkból a saját talentumaink szerint kell kidolgoznunk
egy életen át ennek a Krisztusarcnak a ránk eső vonását.
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Programok

Február 9. szombat 15.00: Iskolai farsang a Sportcsarnokban
Február 10. vasárnap: Látogatás az Öttevényi Nyugdíjas Klub
farsangi rendezvényére (Sziget
Gyöngye Nyugdíjas Klub)
Február 14. csütörtök 18.00:
Varga Tibor történész előadása a
Kultúrházban (Kunszigeti Polgári
Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület)
Február 16. szombat 18.00:
Horgászbál a Kis-Duna Vendéglőben
Február 18. hétfő 16.00: 2008: A
Biblia éve – előadás a Kultúrházban (Sziget Gyöngye Nyugdíjas
Klub)
Március 3. hétfő 16.00: Kecskés
SZALAI SÁNDORNÉ (FORRÁS: Rózsa költői estje (Sziget Gyöngye
UJEMBER.KATOLIKUS.HU) Nyugdíjas Klub)

Hírek
Egyházi adó
Értesítjük Önöket, hogy az egyházközség képviselőtestületének
tagjai február 24-án vasárnap és
március 2-án vasárnap délután gyűjtik az egyházi adót. Ennek mértéke
keresőnként 4000 Ft, nyugdíjasoknak 2000 Ft. Támogatásukat ezúton is köszönjük.
Delikát-játszótér
A Tündérvár Óvoda révén
Kunsziget is kapcsolódik a Főzzünk együtt játszóteret! játékhoz.
A Delikát8 vonalkódjait beküldő
települések között játszóteret sorsolnak ki, sőt, a település lélekszáma alapján a legtöbb vonalkódot
beküldő település is játszóteret
kap ajándékba. Kunszigeten a vonalkódokat a Tündérvár Óvodában gyűjtik.

A Nyugdíjas Klub köszöni
A klub tagjai köszönetet mondanak Lendvai Ivánné polgármesternek a nyugdíjas klub második
féléves névnapi és évzáró ünnepségének megszervezésében nyújtott segítségéért és a meglepetésekért. Egyidejűleg köszönik az
egész éves munkáját, amelyet a
nyugdíjas klubért végzett.
Kábeltévés internet
A Vitech Uno Kft. Kunszigeten
2008 tavaszán tervezi bevezetni az
internetszolgáltatást a kábeltelevíziós hálózatán. A szolgáltatás
1024/128 és 512/128 kbit/s sávszélességen történik, korlátlan elérés mellett. Kérdéseivel keresse
ügyfélszolgálatukat a 96/426-375
vagy 96/424-585-es telefonszámokon.

2

„Együtt-egymásért”
HEFOP projekt keretében 2007-ben
indult a Társadalmi Egyesületek Szövetsége, Kunsziget Község Önkormányzata
és közel 20 önkormányzat részvételével
14 hónapos szociális ápoló OKJ-s képzés. Az Európai Unió 77,6 millió forintos
támogatásával, 35 fő szerezte meg a szociális ápolói végzettséget, hogy házi segítségnyújtás keretében legyenek gondozott embertársaink segítségére.
Falunkban 22 fő ellátását végzi 1994
óta Bíró Andrásné, Kati. Hivatástudattal
végzett, lelkiismeretes munkáját köszönjük. A képzés ideje alatt munkáját segítette és gyakorlatot szerzett Kranyecz
Imréné és Takács Gabriella, így most
már hárman gondozzák beteg, egyedül
élő embertársainkat. 2008. január 31-én
ünnepélyes keretek között kapták meg
oklevelüket, sikeres vizsgájukhoz gratulálok.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

2008. 1. szám

Pályázatok
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„A jövő útja”
Tisztelt Állampolgárok!
Európai Uniós tagállamok, így országunk fejlődésére is az Új Magyarország Nemzeti fejlesztési Tervben foglaltak alapján kiírt pályázatok adnak lehetőséget.
2007-2013 között jelentős – pályázaton elnyerhető – anyagi forrás szolgálhatja a vidék fejlődését, így községünkét is. Az önkormányzatok alulfinanszírozottsága, a normatívák folyamatos
csökkenése miatt, a beruházások csak
pályázati forrásból valósíthatóak meg,
a pályázat sikere és az önrész biztosítása után. Az elmúlt évtizedben is falunk
fejlődését ez szolgálta. Az évente benyújtott pályázatok száma 50 - 60 db
volt.
Ily módon megvalósult beruházásaink közül az alábbiakat emelném ki:
Tornacsarnok építés és tetőcseréje,
Játszóterek: Gyermekekért 2000 és
Gyermekekért 2006, Teleház 2000, Műfüves pálya, Orvosi rendelő építése,
Esztétikus falukép kialakítása, Szent
Antal kápolna felújítása, Kerékpárút
építése
Mivel ez az egyetlen út a fejlődésben, ezért önkormányzatunk munkáját
az elmúlt két hónapban a pályázatok
írása, egyeztetése és előkészítése jellemezte. Kérem, engedjék meg, hogy rövid összefoglalóval tájékoztassam Önöket a beadott pályázatainkról.
„A Nyugat- Dunántúli Operatív
Program keretében a Közoktatási Intézmények Infrastrukturális Fejlesztése”
címen kiírt pályázatra önkormányzatunk két pályázatot adott be.
1. „3 foglalkoztatós Tündérvár
Óvoda és tálalókonyha építése”
Cél: Korszerű, minden igényt kielégítő, speciális foglalkoztató termekkel
ellátott óvoda építése.
Mikrotérségi tudásközpont kialakítása, a 3-16 éves korig nevelő intézményhálózatba.
A projekt (beruházás) összköltsége
178.665.020 Ft, pályázaton elnyerhető
maximum támogatás: 149.485.200 Ft
Sikeres pályázat esetén az óvoda
2010-re készül el a Kossuth tér – Polgármesteri Hivatal – tornacsarnok melletti téren.

A pályázat beadását a növekvő
gyermeklétszám, és a kompetencia alapú oktatás-nevelés indokolja. Az esélyegyenlőség, a speciális szolgáltatások
biztosítása.
A pályázathoz szükséges tanulmány
tervet az É-munkacsoport készítette,
mely remekül illeszkedik „kis házas”
csoportszobáival, a falusias környezethez, belső udvarai a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődését szolgálják. A
tervek a polgármesteri hivatalban megtekinthetők.
A NYDOP 2007/5.3/2F kódjelű
„Közoktatási Infrastruktúra és Szolgáltatás Fejlesztés” című pályázatra Kunsziget Község Önkormányzata mint az
iskolaépület tulajdonosa, a Vocational
Academy közösen az iskola épületének korszerűsítésére dolgozta ki pályázatát.
A felújítás összköltségvetése:
47.394.636
Tartalma: nyílászárók cseréje, fűtés
korszerűsítése, homlokzatfestés, hőszigetelés, iskolabútorok, világítás korszerűsítése
Sikeres pályázat esetén elnyerhető
maximális támogatás 90%, kb. 43 millió
forint, önrész 4,7 millió forint.
A Nyugat-Dunántúli Operatív program – 2007. 2.2.1. / 2F kódjelű pályázatára a Kunszigeti Római Katolikus Egyházközség, és Kunsziget Község Önkormányzata
közösen
(konzorciumban) adta be pályázatát.
Cél: Épített és kulturális örökség
védelme. A történelmi és kulturális érékek fenntartható hasznosítása.
„Egyházi hagyományok ápolásához
kapcsolódó turisztikai programok helyszínéül szolgáló műemlékek és műemléki környezetben lévő egyházi épületek felújítása” című pályázat tartalma:
Római katolikus templom külső-belső
felújítása, Római katolikus plébánia
külső felújítása – „nyitottkonyhamúzeum”
Zarándok-, kulturális- és turisztikai
közösségi tér kialakítása
A pályázati kiírásnak a fenti tartalom felelt meg.
A pályázat előkészítése során az
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egyházközség és az önkormányzat több
alkalommal tervezők, hatóságok jelenlétében egyeztetett, miután kialakult a
végső tartalom. A tervek, költségvetések elkészültek. A projekt összköltsége
126 millió forint. Sikeres pályázat esetén elnyerhető támogatás 107 millió
forint.
A Nyugat-Dunántúli Operatív program – 2007. 2.2.1. / 2F kódszámú c
komponens újabb pályázati lehetőséget
kínált „Tájegységi öko- és aktív turisztikai programok fejlesztése” 28 település,
köztük falunk is adott be pályázatot a
SZITE és HVI (Mosonmagyaróvár)
gesztorságával.
„Gyalog, vízen, két keréken fedezd
fel a vadregényes szigetközt” címmel
úszóstég a Mosoni – Dunán, pihenőhely, faluközpontba utcabútorok, kápolna melletti terület kihasználása
„vízgyűjtőhely rekultivációja” (esetén
játszótér) szerepel a programban. Összköltségvetése 28 millió forint, támogatás lehetősége 85%.
A fenti pályázatok kétfordulósak,
ami szerint az első fordulóban eldől,
további részletes kidolgozásra van-e
lehetőségünk, ha igen, azt fél éven belül kell megtennünk.
Beadott pályázataink összköltségvetése 379 millió forint, nem kis összeg.
Bízom benne, hogy sikerül és köszönöm mindazok munkáját, akik elkészítésében, előkészítésében segítettek.
A LEADER+ programban a helyi
tervezés szakasza kezdődött. Önkormányzatunk közel 35 kérdőívcsomagot
küldött helyi vállalkozóknak, civil szervezeteknek, amiből 15 érkezett vissza.
Célunk volt lehetőséget adni, hogy az
elképzelt fejlesztés bekerüljön a helyi
fejlesztési tervbe, hiszen csak így pályázható. A Rábcatorok- Sokoró- Pannonhalma- Tét térségben várható, pályázható összeg 2013-ig 4 milliárd forint. Tennünk kell érte hogy községünkbe is jusson vállalkozókkal, civilekkel közösen. A projektötletek február 20-ig adhatók be.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
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1% - Kunszigetért

Köszönet a
véradóknak

Az alábbi egyesületek azzal a kéréssel fordulnak
Önökhöz, hogy segítsék munkájuk a 2005. évi keresetük
A Kunszigeten december 28-án ren- személyi jövedelemadójának 1%-ával.
dezett véradáson szép számmal jelen„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány
tek meg véradók, hogy vért adjanak,
Adószám: 18535174-1-08
ezzel is segítve beteg embertársaikat.
Bankszámlaszám: 59000033-10230734Szeretnénk megköszönni Szalai
00000000
Rudolfné, Lendvai Imre, Börzseiné Varga
Judit, Börzsei László, Virág Margit, Szalai
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány
Gábor, Hajczingerné Gondár Szilvia,
Adószám: 18536357-1-08
Hajczinger Ferenc, Gondár Gábor, Ramm
Zoltán, Farkas Tamás, Finta István,
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület
Gondár István, Kuller Lajos, Bíró Vince,
Adószám: 18533268-1-08
Szalai Árpád, Pusztai Zsolt, Szalai-Danka
Ildikó, Szücs Tiborné, Tilai Imréné, Gál
Kunsziget Község Polgárőrsége
Csaba, Nagy Gábor, Nagy Gáborné, Szabó
Adószám: 18536508-1-08
Ferenc, Kovács Lilla, Stankovics Antal,
Varga Ernő, Szalai Sándor, Volner József,
Kunszigeti Teke Egyesület
Szalai Márk, Wenesz Tibor, Wenesz EszAdószám: 18971703-1-08
ter, Farkas Ferenc, Varga Balázs,Varga
Balázsné, Lovászi Zsoltné, Bangha RiKunsziget Sportegyesület
chárd, Tilai Péter, Keller András, Tóth BaAdószám: 19881409-1-08
lázs, Erdélyi Alajos, Finczicki Tamás, Csapó Helga, Tánczos Zoltán, Rigó Judit,
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Rebenek Balázs, és Finczicki Ádám önzetAdószám: 18986044-1-08
len segítségét.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HELYI SZERVEZETE

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk
Fekete Tibor
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték és mély gyászunkban osztoztak. Köszönjük Winkler Zsolt
plébános úr szép búcsúbeszédét, Polgármester asszony segítőkészségét és a
Nyugdíjas Klub énekkarának szép
éneklését, valamit Jursicsné Andinak és
Annuskának a szép koszorúkat.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

Február 1-jén rendezte farsangját a Tündérvár Óvoda. Az eseményről készült filmet a KTV Kunsziget műsorán, a képeket a
www.kunsziget.hu oldalon tekinthetik meg.
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Iskolai hírek
Körzeti matematikaverseny a
kunszigeti iskolában
2008. január 16-án matematikaverseny került megrendezésre iskolánkban. A versenyre a vártnál jóval több,
112 tanuló jelentkezett, melynek nagyon örültünk. A tanulók a környék
12 különböző iskolájából érkeztek és
mérték össze tudásukat 6 kategóriában.
A 12 iskola közül Kisbajcs tanulói
voltak a legeredményesebbek, de
minden résztvevő korának és tudásának megfelelő, jó teljesítményről és
felkészültségről tett tanúbizonyságot.
Iskolánk tanulói közül kiemelkedő
helyezést ért el Börzsei Krisztina ötödik osztályos, Szalai Ildikó, és
Ramm Krisztián hatodik osztályos
tanulók.
Reményeink szerint a következő
években is hasonlóan eredményes
versenyeknek adhatunk helyet isko-

Iskola
lánk falai között.
Az iskola féléves működéséről
A nyáron történt nagy változás
után úgy érzem hamar belerázódott
mindenki az új tanév ritmusába. A
gyerekek és a pedagógus kollégák is
hamar felvették az új iskola ritmusát,
s meglepően gyorsan megszokták az
„új rendszert”. 84 tanuló kezdete el
tanulmányait, ebből 10 tanuló más
településről jár iskolánkba.
A fiatal tantestület a tantermek, a
könyvtár, a szertár átszervezésével
kezdte a tevékenységét, illetve az új
órarend kialakításával. Az iskolaotthonos rendszer, valamint az angol
nyelv bevezetése miatt teljesen más
órarendre volt szükség, mint amit
korábban megszoktunk. A tankönyvrendelés sem volt egyszerű, mert a
létszámok változása miatt többször
kellett pótrendeléssel élni. Az étkezők száma is duplája a korábbinak,
valószínűleg az iskolaotthonos rendszer miatt, szinte minden szülő

Matematikaverseny: Eredményhirdetésre várva.
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igényli a helyben étkezést gyermekének, ezért az ebédlőt, s vele a kiszolgálórendszert át kellett alakítani.
A régi hagyományok megtartása
mellett igyekeztünk új programokat
is megszervezni, bár még messze
nem tudtunk e téren kibontakozni. A
régi iskolavezetés által megpályázott
programok közül a Polgárőrnapot, s
a körzeti matematikaversenyt emelném ki. Volt szakmai napunk, kerékpártúránk, Halloween Party-nk, az
óvodával közös bábelőadásunk, Mikulás bulink, s Kunsziget adott helyet az I. Vocational Academy futballkupának is, ahol nagy csatában a
másodikak lettünk. A régi, megszokott programokat is szeretnénk megtartani, így természetes, hogy tanítványaink szerepeltek a Hősök Napján, a Szüreti napon, Idősek napján,
az október 23-i ünnepségen. Iskolai
szinten megtartottuk az okt. 6-i műsort, megszerveztük az adventi vásárt, s a karácsonyi műsorunkat is.
Ezek a programok fontosak, az
oktatást sikerrel egészítik ki, ám
mégis másodlagosak, mert az iskola
legfontosabb tevékenysége az oktatás
volt, és marad!
Szeretnék megnyugtatni mindenkit, a sajtóban megjelent cikkek és a
híresztelések ellenére a kunszigeti
iskola helyzete stabil, működése zavartalan. Kollégáimmal már a következő hónapok, sőt évek programjait
tervezzük és készítjük elő.
A félévi időszak értékelése nem
lehet teljes az iskolai átlagok közlése
nélkül, melyet az oldal alján láthatnak.
ENDRŐDY JÓZSEF, IG.
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Kényszermunka-táborok a 2. világháború után
Kedves olvasó!
A Szovjet fogságban című folytatólagos beszámolóm után, most
egy újabb, szintén folytatólagos
írással jelentkezem. Szükségesnek
tartom, hogy a ma élő fiatalságnak, akiknek az iskolában nem
volt szabad tanítani a Rákosi
rendszer, a diktatúra magyarországi szörnyűségeit és rémtetteit.
Amit leírok, az színtiszta igazság,
velem történt, szenvedő alanya
voltam.
Történelmünk egyik legsötétebb korszaka nehezedett az országra és vette kezdetét 1948-ban.
Az emberi szabadság a nullával
volt egyenlő. A besúgók, spiclik
tízezrei lepték el a munkahelyeket, az irodákat, még az iskolákat
is. Aki nem úgy gondolkodott,
mint a párt, meg volt bélyegezve,
a rendszer ellensége, imperialista
bérenc, a dolgozó nép ellensége
volt. Figyelték, ki hallgatta a Szabad-Európa rádiót, mert az az imperialisták szócsöve volt. Megteltek a börtönök politikai foglyokkal, megkezdődött a nekik nem
tetsző emberek deportálása, a kitelepítése.
Különösen a városi jómódú
polgárság esett áldozatul ezen intézkedéseknek. Miután államosították házukat, üzletüket, az Alföldre, különösen a hortobágyi
állati gazdaságokba vitték őket,
ott dolgoztak és juh-akolokban
laktak.
A parasztság körében megkezdődött a kolhozosítás, különösen
a volt uradalmak helyén, a volt
cselédséggel. A még egyénileg
gazdálkodó parasztságra súlyos
terheket róttak. Szinte teljesíthetetlen beszolgáltatás és padlássöprés volt a büntetésük. Politikai

téren tetőfokára hágott a falusi
osztályharc. A 25 hold és 350 AK
(aranykorona ) feletti földbirtokosokat kulákká nyilvánították.
Ha nem tudták a kötelező súlyos
beszolgáltatásokat teljesíteni,
megbüntették, sok esetben börtönbüntetést kaptak. Még faluhelyen is sorba kellett állni a kenyérért, sütni nem igen tudtak, mert
a búzát mind elvitték.
Ilyen állapotok mellett köszöntött ránk az 1951-es esztendő. Ugyanis 1951 szept. 5-én katonai behívót kaptam (egyedül a
faluban), hogy szeptember 6-án
reggel 8 órára jelentkezzem
Győrben a Teleki utcában lévő
vagongyári művelődési otthonban és 1 napi élelmet vigyek magammal. Alig, hogy megjöttem a
szovjet fogságból, máris katonai
szolgálatra hívtak 27 évesen. Nagyon gyanús érzéseim voltak és
sajnos a gyanúm igaznak bizonyult. Szeptember 6-án eleget téve a behívóparancsnak, a megadott helyre mentem. Ott már
vagy 300-an várakoztak a nagyteremben. Zömmel kulákok fiai,
volt horthysta katonatisztek, jobb
falusi jegyzők, sőt kispapok is.
Őszerintük a nép ellenségei: az
ajtóban ávósok álltak géppisztollyal a nyakukban és már őriztek bennünket. Ismerőssel csak
az öttevényi Mohl Jóskával, az
öttevényi malmos fiával találkoztam. 8 órakor bezárták a terem
ajtaját és egy ávós tiszt felszólított bennünket, hogy a vécébe is
engedélyt kell kérnünk. Felolvasta BM rendeletét, hogy mi a nép
és a rendszer ellenségei és imperialista ügynökök és bérencek
vagyunk és, mint ilyeneket kényszermunka-táborba, kényszer-
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munkára deportálnak bennünket. Akiknek a nevét olvassák, a
terem mellett lévő kisebb helyiségbe menjenek. Akiknek a nevét nem olvassák, maradjanak a
nagyteremben. Az ávós százados olvasta a neveket. Mivel az
sz betű az ABC vége felé van,
izgatottan vártam a nevemet, de
nem olvasta, pedig már végigment az ábécén. Ezután durva
hangon kijelentette, hogy akiknek a nevét nem olvasta, azok
osztályidegenek, klerikálisok, a
dolgozó nép ellenségei, ezért
kényszermunka-táborba visznek
bennünket, de nem mondta
hogy hova. Képzelheti az olvasó,
hogy mit éreztünk, éreztem akik
a nagyteremben maradtunk és
akiknek a nevét nem olvasta.
Összeszorult a szívem. Lehet,
hogy újra a Szovjetunióba visznek? Ezekből minden kikerül!
Lehettünk vagy 150-en akiknek a nevét nem olvasták. Akiknek a nevét olvasták, egyelőre
hazamehettek, majd sorakoztattak bennünket és géppisztolyos
ávósok kíséretében elindultunk
az állomásra, majd a Pest felé
induló vonat utolsó, részünkre
fenntartott 3 kocsijába felszállítottak, majd lezárták a kocsik
ajtaját. És elindult velünk a vonat, számunkra ismeretlenbe.
Minden kocsiban négy ávós őrzött bennünket, hogy lehúzva a
vonat ablakát, azon keresztül
nehogy megszökjünk a robogó
vonatból. Az őrzőinktől hiába
kértük, hogy árulják el hová
visznek bennünket, nem árulták
el, azt mondták, hogy ők sem
tudják.
Magunkba roskadva ültünk a
fülke padjain, alig mertünk pár
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Emlékezés

szót váltani egymással, mert még
a mozdulatainkat is figyelték.
Ilyen idegállapotban értünk a Keleti pályaudvarra. Ott már zárt
katonai teherautók vártak ránk
és átszállítottak bennünket a
Nyugatiba. Ott újra felszállítottak
a személyvonat három utolsó
üres kocsijába, természetes az
őrség maradt, majd elindult velünk a vonat Kelet felé. Mindig
figyeltem a nagyobb állomások
nevét, hogy merre visznek bennünket. Cegléd, Szolnok, Karcag,
Debrecent is elhagytuk, majd

Nyíregyháza következett. Ide
már közel van Záhony, a szovjetmagyar határ. A kocsiban ülő
bajtársaim közül egyedül voltam,
aki szovjet hadifogságban volt.
Félelem töltött el, gondolva arra,
hogy újra a Szovjetunióba visznek.
Mikor megállt a vonat, leszállítottak bennünket és a sorakozó
után, elindították a „nép ellenségeit” a nyíregyházi laktanyába.
Itt kaptunk régi, talán a sebesültekről visszamaradt rongyos foltos katonaruhát. Azt mondták
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gúnyosan, hogy ez lesz a kimenőruhánk. Természetesen kimenőnk sose volt. Micsoda gonoszság, micsoda megaláztatás azért
mert apámnak 25 hold földje volt.
Akik ezt a rendeletet hozták már
kevesen élnek, de a fiaik, az unokáik ma már milliárdosok, több
ezer hold földdel, gyárakkal, a
magyar nép vagyonát elherdálva,
mint az új szocialista kapitalisták
élnek. Szegény Magyarország!
(Folytatjuk)
SZALAI PÁL, A MUNKATÁBOR
LAKÓJA, VOLT POLITIKAI FOGOLY

Akik híven teljesítették...
Január 12-én újra emlékeztünk.
A kunszigeti temetőben álló
kopjafa azoknak állít emléket,
akik 1943-ban a második magyar
hadsereg tagjaiként részt vettek
abban az ütközetben, ahonnan
borzasztó kevesen tértek csak haza. 18 kunszigeti fiatal férfi veszett oda az urivi áttörésnél. Az õ
emlékükre gyújtottunk fáklyákat
a kopjafánál.
Kis csapatunkat nem először
érte az a megtiszteltetés, hogy az
emlékműsort mi állíthattuk öszsze. Versekkel idéztük meg azt a
rettenetes időt, amikor a parancsot - még ha esztelen volt is teljesíteni kellett. Tartani magukat minden áron. Utólag már
tudjuk, hogy feláldozták őket... A
nyugdíjas klub énekkara énekekkel emlékezett, majd megkoszorúztuk a kopjafát, amely sír híján
jelképezi: a hősöknek emléke
bennünk él. Felolvastuk a hősök
névsorát is.
Megdöbbentő volt hallani,
hogy a legfiatalabbak 22 évesek
voltak csupán, a legidősebb áldozat is csak 41 évet élt. A megem-

lékezés el-elgondolkodtatott: mi
lehetett az, amiért vállalták a
szenvedést, a kilátástalan harcot,
a csontig ható hideget? Csak a
parancs? Vagy valami más is..?
Talán annak reményében hagyták el szülőfalujukat, hogy harcolni mennek egy jobb világért,
egy szebb jövőért... Talán még a
haláluk pillanatában is hittek ebben.
A második cserkésztörvény:
A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának
és embertársainak tartozik.
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Hogy a mai életünk az a világe, amiért ők meghaltak, nem tudjuk eldönteni. Mindössze annyit
tehetünk, hogy úgy élünk, hogy
ők “odafenn” mondhassák: érdemes volt. Ők - még ha nem is voltak cserkészek - híven teljesítették
kötelességeiket, melyekkel hazájuknak tartoztak. Emlékezzünk
rájuk és minden hasonlóan tragikus sorsú bajtársukra!
BÁBICS NORBERT, 1705. SZ.
SZENT LŐRINC CSERKÉSZCSAPAT
(AZ ÍRÁS MEGJELENT A MORAJLÁS 2006.
)

FEBRUÁRI SZÁMÁBAN WWW.ROMERFLORIS.HU
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Felhívás

A rendőrség felhívásai
Vigyázat zsebesek!
A zsebtolvajok a legügyesebb bűnözők közé tartoznak. Tudatosan készülnek cselekményeik elkövetésére.
Gyakorolják a „zsebbe nyúlást”. Keresik az alkalmat és kihasználják áldozatai figyelmetlenségét. Többnyire
csoportosan tevékenykednek, figyelve, segítve egymást. Van, aki eltereli a
figyelmünket, azzal, hogy ő akarja
megvenni az általunk kiválasztott terméket. A másik befurakodik elénk,
vagy mellénk a buszon, hogy a táskánkra, zsebünkre ne tudjunk figyelni. A társa közben kiüríti zsebünket és
az ellopott tárgya, észrevétlenül átadja egy másik személynek. Természetesen az elkövetési trükköket sokáig
lehetne sorolni.
Mit tehetünk? Hogyan védekezzünk? Fokozottan figyeljen értékeire,
ha forgalmas helyen, sok ember között tartózkodik. Táskánkat magunk
előtt tartva, zárt állapotban vigyük.
Külső zsebekbe értéket ne tegyünk.
Pénztárcánkat belső zsebbe tegyük,
hogy könnyen ellenőrizni tudjuk meglétét. Vásárláskor pénztárcáját, mobiltelefonját soha ne tegye a kosárba, bevásárló kocsiba.
Bevásárlóközpont, üzlet parkolójában legyen bizalmatlan a kéregető

vagy pénzváltást ígérőkkel szemben.
Ha gyanúsan viselkedő személyt
észlel környezetében, ellenőrizze értékei meglétét. A tolvaj tettenérésekor
hangosan kérjen segítséget (eladó,
sofőr, biztonsági őr) és értesítse a
rendőrséget a 107-es számon.
Ne forduljon el, ha zseblopást lát,
mert Ön is lehet sértett!
Figyeljen autójára!
A gépjárművek utasterében hagyott értékek fokozott veszélynek
vannak kitéve. Ezek a tárgyak csábítják gépkocsi feltörésre szakosodott
bűnözőket. Minden gépjárművezető
válhat bűncselekmény áldozatává, ha
elmulasztja a kellő körültekintést.
Ne feledje, hogy alaklom szüli a
tolvajt, de az alkalmat ne Ön teremtse
meg! Javasoljuk, hogy az autóból a
személyes iratait, a gépkocsi okmányait és minden értéket vegyen magához. A nagyobb értéktárgyakat tegye a gépkocsi csomagtartójába, bár
az sem értékmegőrző. Így nem látható, ezért nem jelenthet csábítást a tolvajnak. Az elkövetők leginkább a hanyagul hátrahagyott női táskákat,
mobiltelefonokat tulajdonították el.
Készpénzt, mobiltelefont, kézitáskát, fényképezőgépet, videokamerát

8

semmilyen körülmények között ne
hagyjon az utastérben vagy a kesztyűtartóban, még akkor sem ha csak
pár percre „ugrik be” valahova. Gépkocsi feltörés esetén ne nyúljon autójához, haladéktalanul értesítse a
Rendőrséget a 107-es segélyhívó telefonszámon.
Kérjük, minden esetben győződjön meg arról, hogy járműve ablakai
felhúzott állapotban legyenek, a gépkocsi ajtajait, csomagtartóját zárja be.
A kormányzárt, kormánybilincset,
légzsákzárat, sebességváltózárat,
indításgátlót és a riasztó minden
esetben használja. Autórádiója előlapját a gépjárműben ne hagyja Autóját lehetőség szerint szem előtt lévő, kivilágított vagy őrzött parkolóba
állítsa le. Éjszakára értéket a járműben ne hagyjon.
Ne feledje, hogy az utastérben
hagyott, vagy ott felejtett értékek eltulajdonítása a bűnözőknek csak pár
másodpercig tart. Vigyázzon értékeire, egy kis odafigyeléssel sok bosszúságtól kímélheti meg magát, járművét és pénztárcáját!
Köszönjük megelőző, körültekintő fáradozásukat:
RENDŐRKAPITÁNYSÁG GYŐR
9024 Győr, Zrínyi utca 54. Tel.: 96/520-000
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Műsor
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A KTV Kunsziget műsora február 5-től
Az elkövetkezendő hetek műsora a farsang jegyében telik. Az idei év eseményeiről készült felvételek
mellett a Kazettaarchívum műsorával felidézzük az
1993-s, 1994-es, 1996-os, 1998-as, 2000-res és 2003-as
farsangokat is.
Új műsorként láthatják dr. Dubánn Dénes előadását keddenként 20.32-től, a Nyugdíjasok farsangi
délutánját csütörtökönként 18.30-tól és az óvodai
farsangot szombatonként 19.49-től. Az iskolások farsangjáról készítendő műsor február közepétől kerül
adásba.

Csütörtök
10:00
KA 27 - Iskolai farsang 1998
11:24
Óvodás olimpia
12:05
Labdarúgó mérkőzés
13:10
KA 31 - Iskolai farsang 2000
14:39
Műsorzárás, 15 órától Képújság
17:00
KA 21 - Iskolai farsang 2003
18:30
Farsangi délután a nyugdíjas klubban 2008
19:02
Magyarságest
19:50
Iskolai karácsonyi ünnepély 2007
21:02
I. Sziget-rally
21:45
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Hétfő
10:00
11:03
11:59
13:01
14:38
17:00
19:19
20:55
21:34
21:42

Szüreti nap 2007
Mozdulj az egészségedért!
Egy iskola-egy polgárőr
Idősek napja 2007
Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 07 - Iskolai farsang 1994
Nyugdíjas anekdota- és mesemondó verseny
Betlehemes játék a templomban
Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Péntek
10:00
11:30
12:02
12:50
14:02
17:00
18:15
18:54
20:27
22:00

KA 21 - Iskolai farsang 2003
Farsangi délután a nyugdíjas klubban 2008
Magyarságest
Iskolai karácsonyi ünnepély 2007
Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 29 - Iskolai farsang 1996
Óvodai karácsonyi ünnepély 2007
A Kunsziget Nyugdíjas Klub Krónikája
KA 18 - Iskolai farsang 1993
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Kedd
10:00
12:19
13:55
14:34
14:42
17:00
18:07
18:42
19:17
20:32
21:32

KA 07 - Iskolai farsang 1994
Nyugdíjas anekdota- és mesemondó verseny
Betlehemes játék a templomban
Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett
Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 06 - Óvodai farsang 1994
Tűzoltóverseny 2007
KA 30 - Óvodai farsang 1996
Labdarúgó mérkőzés
El Camino
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Szombat
10:00
11:15
11:54
13:27
15:00
17:00
18:06
19:08
19:49
20:24
21:42

KA 29 - Iskolai farsang 1996
Óvodai karácsonyi ünnepély 2007
A Kunsziget Nyugdíjas Klub Krónikája
KA 18 - Iskolai farsang 1993
Műsorzárás, 15 órától Képújság
Adventi hangverseny
Bemutató: Kunszigeti építészeti értékei
Hősök napja 2007
Óvodai farsang 2008
KA 20 - AGS Avató 1995
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Szerda
10:00
11:07
11:42
12:17
13:32
14:32
17:00
18:24
19:05
20:10
21:39

KA 06 - Óvodai farsang 1994
Tűzoltóverseny 2007
KA 30 - Óvodai farsang 1996
Labdarúgó mérkőzés
El Camino
Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 27 - Iskolai farsang 1998
Óvodás olimpia
Labdarúgó mérkőzés
KA 31 - Iskolai farsang 2000
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Vasárnap
10:00
11:06
12:08
12:49
13:24
14:42
17:00
18:03
18:59
20:01
21:38

Adventi hangverseny
Bemutató: Kunszigeti építészeti értékei
Hősök napja 2007
Óvodai farsang 2008
KA 20 - AGS Avató 1995
Műsorzárás, 15 órától Képújság
Szüreti nap 2007
Mozdulj az egészségedért!
Egy iskola-egy polgárőr
Idősek napja 2007
Műsorzárás, 22 órától Képújság
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Sport

Megkezdődtek a bajnokságok

Teke NB III.:

A 12.fordulót hazai pályán közönségnek!
játszottuk volna MosonTovábbi hírek
szentmiklós csapatával, de
Megyeválogatottunk mind a
áramszünet miatt a meccs elmaradt, így nem tudtuk meg- női, mind a férfi csapata megverni őket. De ami késik, az verte Vas megye válogatottját!
Női: 6:0 (2094-1911 fa)
nem múlik!
Ld. Koppányiné (Csilla) 537
Megyei tartalék bajnokság fa, Schwarcz Klaudia 537 fa
Első meccsüket hazai pá- (nem elírás).
lyán játszották a Kék Golyó
Férfiak: 5:3 (3234-3228fa)
csapatával. A jegyzőkönyvet
Ld. Krityán I.560fa,Németh
sem én, sem a szövetség nem L.545fa.
kapta meg, így egy pontot levontak a csapattól.
A Megyei öregfiúk egyéni
bajnokságát Hántán rendezték
Nagy lendülettel folyik a meg. A 12. helyen Gutléber Zolfalubajnokság
tán végzett 392 fával.
Szép győzelmek, érdekes
események voltak már eddig
Bábolnán rendezték meg a
is a tekézőben; érdemes eljár- megyei fiú-lány serdülő és ifjúni a meccsekre. További jó sági verseny II. fordulóját. A
szereplést kívánok a csapa- második helyen Szalai Balázs
toknak, sok jó szurkolást a végzett 460 fával.
Labdarúgás
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Február 15-én rendezik meg
első alkalommal a kunszigeti
iskolabajnokságot (péntek délután két órától). Jó bemutatkozást, sok sikert a fiataloknak!
Február 9-én 15 órakor kezdődik a Kunsziget Máriakálnok NB III-as mérkőzés. Mindenkit szeretettel várunk!
További hazai meccsek időpontja: március 2-án 14 órakor
Úrkút, március 15-én 14 órakor
Szany, április 5-én 14 órakor
Kék Golyó, április 5-én 14 órakor a Soproni Turris, csapatát
fogadjuk.
Várjuk a közönséget,a fiatalokat is!
GUTLÉBER ZOLTÁN

Márciusig felkészülés

A márciusi rajtig felkészülési
mérkőzések sorát játssza a Kunsziget SE labdarúgó megyei II.
osztályú és U21-es csapata. A
tervezett mérkőzések a következők:
2008. február 8. péntek
Kunsziget-Dunaszentpál
18.30 Megyei II.
2008. február 10. vasárnap
Kunsziget-Darnózseli
13.00 U21
15.00 Megye II.

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