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Keresztúttól a feltámadásig
A tavasz eljöttét hirdető, népszokásokban színes és gazdag, kedves
ünnepünk húsvét. Ám nagyon sokan
nem értik annak lényegét,
fontosságát,
egyszerűen azt, hogy
miként érkezünk el
ide. Valami köze van
az élethez, hiszen
ilyenkor a természet is
újjáéled, felébredvén
téli álmából... Milyen
szép magyarázat erre
a húsvét...! Mi, keresztények azonban azt
mondjuk, hogy pont
fordított a sorrend: az
ünnep tartalma ad az
elmúlás, a pusztulás
valós ténye ellenére az
életnek esélyt, értelmet, az embernek pedig reménységet, jövőt. Ezért az Egyház liturgiái
közül legfontosabb és egyben legszebb a nagyhété, amely elvezet az
igazi Húsvétra. Jelképesen megjelennek ilyenkor templomunkban az első
nagyhét eseményei: Jézus utolsó
napjai, majd halála és föltámadása.
És amint minden liturgia, ez is meghív, hogy legyünk részesei e titoknak, nem másért: "hogy életünk legyen, s bőségben legyen." A nagyhét
mélységét az sejti meg, aki tudja,
hogy a múlt eseményei ma is élnek,

In memoriam Rába László
Március 15.
Márciusi örökségünk
„Jövőnk kulcsa az iskola”

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora
folytatódnak, az aki bekapcsolódik a
ünnepe:
liturgiában megjelenő titkokba.
Jézus elfogyasztja az utolsó vacsorát tanítványaival. Ekkor
volt az első szentmise, az
első szentáldozás, az első
papszentelés. Ekkor hagyta ránk "végrendeletét":
hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeretett
minket, és ily módon legyünk mindnyájan egyek.
A dicsőségre még megszólalnak a harangok, az orgona, de aztán elnémulnak. A mise csendben folytatódik. Jelzi ez, hogy drámai események előtt állunk.
Vacsora után Jézus kimegy
apostolaival az Olajfák
hegyére. Ott félrevonul, és bűneink
terhe alatt vérrel verejtékezik. Majd
Virágvasárnap:
Jézus bevonul Jeruzsálembe. A megérkezik az áruló tanítvány a potömeg pálmaágakat lenget és így ki- roszlókkal. Jézust elfogják. A mise
áltozik: "Hozsanna Dávid fiának!" után a pap megfosztja díszeitől az
Az ünnepi mise előtt a pap barkát oltárt, majd az Oltáriszentséget a
szentel, majd ünneplő körmenet in- mellékoltárra viszi. A főoltár szekrédul, és barkával a kezünkben énekel- nyének nyitott ajtaja Jézus elhurcolájük: Hozsanna Dávid fiának. De mi sára emlékeztet.
nem akarjuk soha megtagadni JéAmíg Jézus az Olajfák hegyén
zust, amint a hozsannázó nép tette. szenvedett, az apostolok elaludtak.
A pap piros miseruhája és Jézus A nagycsütörtöki mise után temploszenvedéstörténete Jézus közelgő munkban Szentségimádás van, mert
szenvedésére figyelmeztet.
nekünk is szól Jézus szava: "Egy órát
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sem tudtok virrasztani velem?"
Nagypéntek, Jézus szenvedésének és halálának napja:
Ezen a napon megostorozták,
majd halálra ítélték. Halálosan kimerülten felvonszolta a keresztet a Golgotára, ahol keresztre feszítették.
Délután három órakor kilehelte lelkét. A liturgia a fájdalom és megrendültség csendjében zajlik. A megfosztott oltár a Golgotára emlékeztet ma,
amelyen Jézus keresztje állott. Elhangzik Jézus szenvedésének története, a Passió. A feszület elé járulunk, s kifejezzük hódolatunkat.
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Aktuális

A szent három napon hitünk legnagyobb titkát, a húsvéti titkot ünnepeljük. Vegyünk ezért részt a közös liturgiánkon, hogy részesüljünk
húsvét maradandó örömében:

Programok

Március 31. 16:00 Tavaszváró
nótaest
Április 4. Tilai Lajos Emlékverseny
Április 16. 16:00 Költészet
napja
Március 20., nagycsütörtök
17.30 óra, Utolsó vacsora emlékÁprilis 28. Teke a nyugdíjas
miséje
klubban
Szentmise után virrasztás

Március 21., nagypéntek
17.00 óra, Keresztút
Nagyszombat, illetve Húsvét
17.30 óra, Az Úr szenvedésének
vigiliája, a föltámadás ünnepe:
ünneplése
Nagyszombatról húsvét vasárnapra virradó éjjel Jézus feltámadt. HaláMárcius 22., nagyszombat
lakor úgy tűnt, hogy a világon győ19.00 óra, A Húsvéti vigília szerzött a bűn, a halál, a sötétség. De tartása
most diadalmaskodik a szeretet, az
élet, a világosság. A fény liturgiájáMárcius 23., húsvétvasárnap
ban a tűzről meggyújtjuk a nagy hús4.30 óra, Jézus-keresés
véti gyertyát, a feltámadott Jézus
9.30 óra, Ünnepi szentmise
jelképét. Az elhangzó szentírási olvasmányok a keresztség titkáról és a
Március 24., húsvéthétfő
megváltásról szólnak. A pap ilyenkor
9.30 óra, Ünnepi szentmise
szenteli meg a keresztvizet, és mindnyájan megújítjuk keresztényi fogaÁldott Húsvétot!
dalmunkat. Majd az allelujás szentmise után kivonulunk a szabadba,
WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS
hogy énekeljünk és hirdessük az
egész világnak: győzött Krisztus,
győzött a szeretet, az élet.

Új műsorok a kábeltévén
Március 24-től új műsorokkal
bővül a KTV Kunsziget kínálata.
A 2007-es és 2008-as farsangok,
az idei március 15-i iskolai ünnepély és az óvodások megemlékezése mellett hetente többször vetítünk labdarúgó mérkőzéseket. A Kazettaarchívumban
borversenyek, március 15-i ünnepélyek kerülnek a műsorba,
valamint Jáky S. Teodóz atya
előadása a Jézuskeresésről, az
1993-as Jézuskeresésről készült
dokumentumfilm, és a 2001-es
iskolai mesemondó verseny.
Részletes
műsor
a
www.kunsziget.hu-n és a hirdetőtáblákon.

Csukás István: Tavaszi vers
Az ablakhoz nyomul az orgona
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kékszemű tavaszi üzenet.

Boldog részecske, együtt lüktetek,
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág,
ledobjuk, unt kabátot, a telet,
s szívemmel ver a születő világ.

Gyerek leszek egy percre újra én,
örökzöld időmből kipislogok,
a létezés halhatatlan ívén
a teremtésig visszacsusszanok.

Mert jó élni, e gyermeki hittel
így fordulok én is a fény felé,
s tudom, hogy majd a többi szelíddel
lelkem földi jutalmát meglelé!
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A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ SZERKESZTŐSÉGE ÉS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KEGYELETTEL EMLÉKEZIK RÁBA LÁSZLÓRA, A FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET EGYKORI ELNÖKÉRE,
A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ EGYKORI FŐSZERKESZTŐJÉRE.

In memoriam
„Csak a holtak nem térnek vissza!” Barére de Vieuzac
Emlékezésről szól írásom, a barátról, Kunsziget község jelentős személyiségéről, Rába Lászlóról, akit 76. évében ért a halál, akit 2008. február 16-án
kísértünk utolsó útjára a kunszigeti
temetőben. Megindítóan emlékezetes a
gyászolók sokasága, Zsuzsa lánya és
László fia mély gyásza, unokái és testvére fájdalma, amikor a gyászszertartás befejeztével a földrögök hulltak a
koporsóra, melyben nyugodott az élettelen test, annak a teste, akihez tegnap
még szólni tudtak, aki még mondta:
lányom, fiam, kis unokám, testvérem.
A földhalomra rákerültek a koszorúk,
a szeretet, az emlékezés virágcsokrai,
melyek alatt nemcsak az apa hamvai
nyugszanak, hanem a mostoháé, az
édesanyaként szerető és szeretett
Anyukáé.
A fejfán ez fog állni: „Itt nyugszik:
Rába László és Rába Lászlóné Gondár
Mónika”, mintegy kifejezve a síron túl
is az együvé tartozást, az évtizedekig
fönnálló földi kapcsolatot, a házasságot.
Kedves Laci! Engedd meg e megszólítást azon múlt emlékének nevében, mely minket összeköt, amit most
már csak én tudok ápolni, fölelevenítve
a feleségekkel együtt töltött kisebbnagyobb fiatalkodásokat: táncot,
dalnokoskodást. Szívesen dudorásztál
magyar nótákat, talán legkedvesebbként a „Deres már a határ”-t és a
„Nótás kedvű volt az apám” című dalokat. Talán még az is magyarázza barátságunkat, hogy feleségeink is egy
évben születtek (1937) és mi is (1932).
A sok emlék közül, most a nyilvánosságnak mondok el néhányat.
Mi 1964-ben kerültünk Kunszigetbe. A te várad a termelőszövetkezet
volt, az enyém az iskola. Hamarosan
összehozott bennünket a jósors, mert
meghívtatok bennünket a lakásotokra,
ami a mai Tsz- iroda egy részét jelen-

tette. Mi csak csodálkoztunk az elegancián, és elámultunk azon, hogy pezsgőt
bontottál a mi tiszteletünkre. Pezsgő és
pedagógus 1964-ben! Nagyon kevesen
engedhették ezt meg maguknak –
hosszúra is nyúlt az első vizitelésünk.
Az oda-vissza találkozások emlékezetes az évekkel későbbi, amikor Abdán
az én pincémben mulattuk az időt, persze csak bor mellett. Az ámulatot az
jelentette, hogy a te új Wartburgodon
vitt bennünket néhai Keller Alajos. Laci, így mulatott két magyar „úr”: új
kocsi, sofőr, pince-féle, abdai vörös,
ami mára Abdai rubin lett. Az 1980-as
évek végén szinte havonta találkoztunk, amikor helyi újság kiadására vállalkozott a Tsz. Ezzel leraktad az alapjait a Kunszigeti Hírmondónak. A szerkesztői munka sok gondján túl nívós
cikkeket is írtál, vagy tudósítottál ülésekről.
Az első számban például, amely a
következő fejléccel jelent meg: Kunszigeti Hírmondó, a Kunszigeti „Zöld
Mező” Mg. Tsz. Üzemi lapja, I. évfolyam 1. szám 1989 július. Ebben az
egyik írásod Aratási interjú címmel
jelent meg, mely Varga József termelésirányító főmérnökkel készült, a másik
az abdai fűrészáru üzem megnyitásáról szól, melyben tudósítottál arról is,
hogy Börzsei László erdész vezeti.
Mindkét írásból egyértelműen kicsendül, hogy a termelés hatékonyságával
foglalkozol; a gabonatermesztés tonnáival, és a biztosan kalkulálható bevételi
forint-milliókkal. Ez ma is természetesnek tűnik, hiszen mint főkönyvelő, te
feleltél a két falu egyesült tsz-ének működéséért, anyagi biztonságáért. Ebből
következően a benne dolgozók keresetéért, megélhetéséért, életszínvonaláért. Megítélésem szerint ennek a kihívásnak eleget tettél attól a pillanattól
kezdve, amikor 1959-ben, a frissen
megalakult kunszigeti tsz. főkönyvelője lettél, egészen 1992-es nyugdíjazásodig. Erre bizonyítékul álljon itt egy
megbízható, középszintű vezető véleménye: „Laci, főkönyvelői tevékenységét, pénzgazdálkodási eredményessé-
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gét azzal lehet leginkább indokolni,
hogy a pénzforrások biztosításához
újabb és újabb terményféleséggel próbálkoztunk, és gyakorlattá vált a több
lábon állás. Ki ne emlékezne a legendás húsüzemre, a sok-sok liter tejet adó
tehénállományra, a vásárcsarnokbeli
húsboltra, amelyen keresztül Győr és
környéke ismerte meg és vásárolta a
minőségi tőkehúst, az ízletes májast, a
„világhírű” töpörtyűt, a füstölt árukat.
Egyre gazdagodott a tsz, de módosodtak a benne dolgozók: traktorosok, a
brigádvezetők, az irodisták, szóval a
beosztottaktól a vezetőkig mindenki.
Ennek örömpontja minden évben a
zárszámadáson vált nyilvánvalóvá: a
beszámolóval, mely a sikereket sorolta
föl, és az utána következő dínomdánommal, az evés-ivással. Elmúlt, minden elmúlt.”
Kedves Rába Laci! Rába úr! Főkönyvelő Úr! A kunszigeti életed majdnem
50 éve alatt így szólítottak, így adták
meg neked a tiszteletet. Ez a megbecsülés fejeződött ki azon a szűk körű
toron, amelyen a temetés után Csiszár
Imrééknél volt irodai munkatársaid
vettek rész. Hálával emlegették a Lacit,
a Főkönyvelőjüket.
S talán számodra a legfontosabb, a
Tsz, amelynek éltetője voltál évtizedeken keresztül, Szalai Győző mostani
elnök, tisztelettel búcsúzik tőled, s emlékedet megőrzi a múlt, a jelen és a jövő tagsága nevében.
Béke veled!
FŰZFA OTTÓ
VOLT HÍRMONDÓ(-I) MUNKATÁRSAD
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Ünnep

Március 15.
Mindenkinek
a Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag, lenőrzőjükbe bekerült a dicséret", higondolatában más Te a népek hajnalcsillaga!...
Megvirradt,
fölébredt
a
föld,
fut
szen óriási dolgokat
és más kép jelenik
vittek véghez, amemeg, amikor meg- A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal
lyek a kezdeti győhallja ezt a dátumot.
Jött e hajnal,
zelmek után szörNemzeti színű lobo- Piros arca vad sugára
nyű megtorlásokhoz
gó, kokárda, Petőfi Komor fényt vet a világra;
vezettek. Ezt neveSándor,
Tizenkét E pirúlás: vér, harag és szégyen
zik ma a történelempont, Nemzeti Dal, A fölébredt nemzetek szemében.
könyvek az 1848 és
1848, forradalom és
szabadságharc, tanítási szünet, tava- 1849-es forradalom és szabadságharcnak. Mitől volt ez forradalom?
szi napsütés, pihenés.
Nemcsak Budapesten, hanem
Március 15-e nemzeti ünnep. Ekkor emlékezünk az 1848-as forrada- több környező városban, így Bécslom és szabadságharc történelmi pil- ben, Párizsban is ugyanebben az időlanataira, szereplőire. Jelképpé vált, ben tört ki a forradalom. Ez azt munemzetünk szabadságszeretetét, sza- tatta, hogy az emberek valami újat és
jobbat akartak. A régi kormányokat
badság utáni vágyát fejezi ki.
Gyermekeinkkel együtt készül- le akarták váltani, s helyettük újak
tünk nagy nemzeti ünnepünkre. Ösz- kinevezését követelték.
Budapesten is megindult a forraszeállítottuk műsorunkat, elkészítettük együtt a nemzeti színű kokárdá- dalmi készülődés. Megszületett a
kat, amelyeket a nagy napon egymás Tizenkét pont, amely a magyar nemmellére tűzünk ki. Úgy érezzük, egy zet követeléseit tartalmazta. Táncsics
kicsit mi is hőssé válunk ezen a na- Mihályt és még sok más foglyot kipon, mint Petőfi Sándor, Kossuth La- szabadítanak a börtönből. Március
jos, Táncsics Mihály vagy a tizenhá- 17-én Batthyány István megbízást
rom aradi vértanú. Az ő "el- kapott a kormányalakításra, amely

Hagyományainkhoz híven, március 15-én óvodánk nagycsoportosai dalos, verses
összeállítással köszöntötték az ünnepet. A kiscsoportosokat és az óvoda dolgozóit
hívták a megemlékezésre. Fontosnak tartjuk az óvodai nevelésben, hogy gyermekeink megismerjék jeles napjainkat, büszkék legyenek arra, hogy Magyarországon
élünk. Ápoljuk, őrizzük hagyományainkat. A tavaszt, a természet ébredését és a
márciusi ifjakat köszöntöttük. Köszönöm az óvó néniknek, Erika néninek és Andi
néninek felkészítő munkáját, és a gyermekeknek, hogy emlékezetessé tették ezt a
jeles napot. Az ünnepélyről videofelvétel készült, egy későbbi időpontban kerül levetítésre a helyi kábeltévében. FARKAS FERENCNÉ
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április 7-én meg is történt. Megalakult az első független felelős magyar
kormány, amelyben Kossuth is szerepet kapott, mint pénzügyminiszter. A kormány első komoly fellépése az Áprilisi törvények megfogalmazása volt. Ebben követelték a
cenzushoz kötött választójog eltörlését, a cenzúra megszüntetését, a
közterhek közös viselését, stb. Végbement egy vérontás nélküli polgári
átalakulás. Ezek voltak a sikerek,
amelyek után sajnos a véres megtorlás következett.
A fordulat '48 szeptemberében
következett be, amikor is a nemzetiségek is megmozdulásokat szerveztek. Szerettek volna ők is olyan jogokra szert tenni, mint amilyenre a
magyar népnek sikerült. A Habsburg vezetés sem nézte jó szemmel,
hogy Magyarország önállóságra törekszik. Csapatokat szerveztek a
magyar seregek ellen, és kitört a
szabadságharc.
Lemondott a kormány, és helyébe megalakult az Országos Honvédelmi Bizotmány Kossuth Lajos vezetésével. Aztán jött Pákozd, és a
győzelmekkel teli tavaszi hadjárat.
1849. április 14-én kimondták a
Habsburg ház trónfosztását, és Magyarország függetlenségét.
Az oroszok beavatkoztak az osztrákok oldalán a szabadságharc eseményeibe, amely sajnos a magyar
csapatok vereségéhez vezetett. Augusztus 13-án a magyar csapatok
Világosnál letették a fegyvert.
Elesett Petőfi, Kossuth száműzetésbe került és kivégeztek 13 jeles
katonai vezetőt, akiket aradi vértanúk néven tisztelünk.
"Bekerültek a fekete pontok az
osztrákok ellenőrzőjébe", az események pedig a történelemkönyvekbe.
Képzeletben elhelyezzük a nemzeti színű lobogót, az emlékezés virágait és fejet hajtunk Kossuth, Petőfi, Bem és a '48-as forradalmárok,
hősök emléke előtt.
SULYOK EDINA
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Márciusi örökségünk:
régi iskoláskori emlékek
Tavaszkezdő hónapunk hétfői délutánját közös múltidézéssel
töltöttük el a Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klubban. Az életkor
szerint két generációnak számító nyugdíjasok gyerekkori emlékeiket idézeték fel a közeledő nemzeti ünnepünk alkalmából. A
legidősebbek több mint hetven évtized-, a legfiatalabbak fél évszázaddal ezelőtti eseményeknek voltak szemtanúi.
Március 15-e általában szép tavaszi nap volt, ezért az iskolai
ünnepséget - melyen a falu lakosai is részt vettek szép számmal,
valamint Visi Péter plébános – a szabadban, az iskola előtt tartották. Karácsonyi Lajosné sz. Venesz Mária így emlékezett: „A
gyerekek felvették a legszebb, ünneplő ruhájukat – akinek volt,
magyar ruhát – feltűzték a kokárdájukat, a lányok nemzetiszín
szalagot kötöttek a hajukba és úgy álltak sorban osztályukkal
együtt az iskola épülete előtt. Az ünnepi műsort a tanítók
Perczel Tivadarnéval együtt állították össze, tanították be. Beszédet az igazgató: Perczel Tivadar mondott, aki köztudomású,
hogy nagy hazafi volt."
A műsorból soha nem hiányzott Petőfi Sándor Nemzeti dala,
más verseivel és költőtársaiéval együtt. Közösen énekelték a
Kossuth nótákat, a Klapka indulót és más dalokat. A Trianon
utáni Magyarország a nemzettudatot erősítő versekkel, énekekkel tartotta a lelket a magyarokban, ezért az iskolában tanított
ilyen jellegű versek, énekek is együtt hangoztak el a műsorban a
'48-as versekkel, dalokkal együtt. Példázatul: Mikor az ibolyák
nyílnak márciusban, Leng a lobogó, Márciusi friss szelek lobognak szelíden, Volt egy ország, úgy hívták, hogy Magyarország, a
népszínműből híressé vált dal: Az iskola udvarán áll egy öreg
hársfa.
A versmondók közül Szalai Gyuláné, sz.: Takács Rozália,
Varga Ernőné sz. Virág Marcella említendő. Varga Ernőné emlékezett rá, hogy 1. osztályos korában A magyar zászló , 5. osztályosként pedig Bajza József: Ébresztő című verseket szavalta.
A háborús időkben is megtartották az ünnepséget, kevesebb
falubeli résztvevővel. Szalai Józsefné sz. Virger Erzsébet beszélt
arról, hogy lakott a házuknál abban az időben egy sorállományú
huszár: Tóth Rezső (1943/44), aki ménlovas felvonulást tartott
az ő lovukon. Kokárdát tűzött ki a ruhájára és a lova kantárjára.
1948. március 15-én, a magyar forradalom- és szabadságharc
centenáriumán az iskolát szépen fellobogózták. Dobogót állítottak a paplak felől. Az ünnepi szónok Jursics Miklós volt, aki az
ünnep gyönyörűségét, rendkívüliségét méltatta. Pék Albert szavalatára is emlékszik.
1950-től az ünnepnap már nem volt iskolaszüneti nap, a hetvenes évektől összevont ünnepként szerepelt „három tavaszként" a Tanácsköztársaság és a felszabadulás napjaival. Március
15-ét azonban a legzordabb időben is mindig megünnepelték
Kunszigeten - ha az iskolán belül történt is, esetlegesen osztályonként.
LEJEGYEZTE: SZALAI BÉLÁNÉ
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Pályázat

A Kunsziget Község Önkormányzata által kiírt
rajzpályázat első helyezettje
Csányi Dominik lett.

A második helyezés Tilai Rebekáé lett.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Szalai Szilvia rajzával 3. lett a rajzpályázaton.

Pályázat
tört ki. Februárban Párizsban,
melynek híre Pestre is eljutott.
1848. március 15-én Pesten is kitört a forradalom. A márciusi ifjak: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál. A gyors, gyökeres átalakulást tartották fontosnak. Találkozóhelyük a Pilvax kávéház volt,
ahol megalakult a Tízek Társasága. 1848. március 15-én mozgósították az egyetemistákat, s elkezdődtek a tüntetések. Felolvasták a
12 pontot. Hamarosan a tömeg a
Budai várhoz indult Táncsics Mihály kiszabadítására. Este a Nemzeti Színházban ünnepi előadást
tartottak. A napi eseményekre
való tekintettel a Bánk bánt adták
elő.
Szerintem példaértékű, hogy
ilyen fiatal emberekbe ennyi hazafiasság szorult, s ennyire a nép
érdekeit tartották elsődlegesnek.
Ezek az emberek mind hősök voltak, mert ki mertek állni az igazukért és a magyarság helyzetén
akartak javítani (azt akarták, hogy
hazánk egy önálló ország legyen).
A forradalommal Magyarországot akarták fellendíteni, hogy
az utókor számára egy békés ország legyen, azóta már 160 év telt
el. Igaz a szabadságharc megtorlással végződött. Ebben a küzdelemben veszítette el Magyarország egyik legnagyobb költőjét
Petőfi Sándort, aki a segesvári
küzdelemben „veszett el” 1849.
július 31-én.
A márciusi ifjakra büszkének
kell lennünk, mert ők egy jobb
ország létrehozásáért küzdöttek,
életek árán!
SZALAI ILDIKÓ 6. OSZTÁLY (2.
HELYEZÉS)
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ságharc, itt volt a legnehezebb
leverni. Igaz mi csak könyvekből ismerjük az eseményeket,
de így is át tudjuk érezni a történteket. Hiszen sok író költő
műveiben lerögzítette az eseményeket, véleményeiket. Biztosan nem felejtődnek el ezek a
történtek. Mi is teszünk róla,
hogy ne merüljön feledésbe,
mindig megemlékezünk róla:
ünnepségeket rendezünk, kokárdákat, plakátokat, magyar
színű zászlókat készítünk. Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum
előtt még ezen a napon elszavalta a Nemzeti dalt és Jókai
Mór felolvasta a 12 pontot. Bármilyen március 5-i megemlékezést végighallgatunk, sosem
marad ki a Nemzeti dal és a 12
pont. A Pilvax kávéházban
gyülekeztek a fiatalok, akik ott
politizáltak és vitatkoztak az
eseményekről. Itt megalakult a
Fiatal Magyarország köre. Ezek
is azt tükrözik mennyire összetartottak, hogy kivívhassák a
szabadságot. A másik dolog,
amit március 15-e jelent a tavasz kezdetét és a húsvét közeledtét. Végre jó idő lesz, több
időt lehet a szabadban tölteni.
Elkezdenek nyílni a virágok,
így sokkal színesebb lesz a természet, és ez által mi is vidámabbak, jókedvűek leszünk. De
azért hátránya is van, mert kint
jó idő van és ez a tanórákról
egy kicsit elvonja a figyelmünket. Kevesebb energia marad a
tanulásra. Számomra ezeket
jelenti március 15-e.
SZALAI EVELIN 8. OSZTÁLY (3.
HELYEZÉS)

Március 15-e.
Ha 1848 márciusában élhettem volna én is
szívesen részt vettem volna a szabadságharcban. Szerintem ez egy fontos és izgalmas esemény volt Magyarországon. Szívesen lettem
volna a hősök helyében, akiket mindenki
tisztelt és csodált. A csata mező számomra
elég veszélyesnek tűnik, de a 12 pont felolvasása és a Nemzeti dal megírása is legalább
olyan hősies volt, mint a csatamezőn harcolni. Jó lett volna ott lenni a Nemzeti Múzeum
előtt gyülekezni és Petőfivel együtt szavalni
a Nemzeti dalt. Magyarország történelmének
egyik legfontosabb eseménye volt, amire
még ma is tisztelettel emlékezünk, pedig 160
év telt el azóta. Nem felejtjük az akkori hősök
nevét és ma is meghatódva gondolunk rájuk.
Ezen a napon büszkén tűzöm ki a kokárdát
és azt hiszem ezzel teszek egy kicsit a hazámért, talán értem mi az a hazaszeretet. Jó lenne találkozni az akkori hősökkel akik közül
egyik másik talán csak pár évvel volt idősebb
nálunk és odaadta életét a szabadságért. Kíváncsi lennék, vajon mit üzennének a mi generációnknak?
Elgondolkodtam rajta, hogyha ma élő fiatalok képesek lennének-e olyan hőstettet
véghezvinni, amire 160 év múlva is tisztelettel emlékeznek vissza. A szép hősies múlt
szinte mesebeli számunkra, talán irigyeljük is
őket, de azért örülök, hogy Európában béke Mit jelent nekem március 15-e? Irodalmi pályázat, különdíjaNekem március 15-e két dolgot sok:
van. És biztos vagyok benne, hogy ha szükjelent: a tavasz kezdetét és hogy a
Roll Máté 8. osztály
ség lenne rá mi is tudnánk hőssé válni.
fiatalok
vér
nélkül
tudták
kivívni
Gyurkovics
Veronika 6. osztály
SZALAI DÁNIEL 7. O. (1. HELYEZÉS)
a szabadságot. 160 éve történtek
Gondár Viola 6. osztály
ezek az események és még minBíró Márk 6. osztály
Mit jelent számomra március 15.?
dig
büszkék
vagyunk
rájuk.
Itt
Kovacsevics Bettina 5. osztály
1848. tavaszán, a népek tavaszán megMészáros Áron 6. osztály
mozdult Európa. Több helyen forradalom maradt fenn legtovább a szabad-
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„Jövő kulcsa az
iskola”

Hírek
zott együtt Felek)

Kunsziget Község Önkormányzata közoktatási feladatának átadása
tárgyában a Felek között 2007. júniKunsziget Község Képviselő- us 15-én kötött Megállapodás közoktestülete az alapfokú oktatást, mint tatási feladatellátásra (továbbiakban:
kötelező önkormányzati feladatot Megállapodás) módosítására.
feladatátadással oldja meg, mely biztosítja községünkben 1-8. osztályban
Jelen Módosítás aláírásával, köaz oktatást.
zös szándékkal a Felek között 2007.
A képviselő-testület határozott június 15-én Kunszigeten létrejött,
célja az iskola helyben tartása, mindkét fél aláírásával hitelesített
mikrotérségi tudásközpont megte- Megállapodást 2008. január 1-jei haremtése. Az ennek érdekében vég- tállyal az alábbiak szerint módosítzett munka eredményeként jelentős ják.
érdeklődés mutatkozik a környező
településekről.
A Megállapodás 15. pontja a köAz iskolában folyó oktatás bizto- vetkezők szerint módosul:
sítja a Magyar Köztársaság kormá„15.
Megbízó vállalja, hogy a
nya által meghatározott oktatási- tanulók ingyenes ellátása érdekében
fejlesztési program lényeges elemeit: évente 10.000.000 Ft, azaz tízmillió
• esélykiegyenlítést
forint kiegészítő támogatást nyújt
• gyermekkori készségfejlesztést
Megbízottnak, az átadott feladat el• integrált oktatást
látása érdekében, mely összeget 12
• hátrányos helyzetű gyermekek havi részletben, minden hó 15. napfelzárkóztatását
jáig Megbízottnak megfizet.”
• jó képességűek fejlődését
• nyelvoktatást
A Megállapodás 26. pontja a kö• integrált, kompetencia szellemű vetkezők szerint módosul:
oktatást.
„26.
A bérbeadás ideje alatt
Megbízó vállalja az iskolaépület
Az oktatás hosszú tavú biztosítá- közüzemi költségeinek megfizetésa érdekében a képviselőtestület a sét.”
2007. június 15-én aláírt közoktatási
A Megállapodás 27., 30., 31., 32.,
megállapodást az alábbiak szerint 33., 34., 35., 36., 37. pontjainak renmódosította.
delkezései e Módosítás hatályba lépésétől hatályukat vesztik
Megállapodás
Közoktatási feladatátadásra
A Megállapodás 43. pontja a kömódosítás
vetkezők szerint módosul:
(továbbiakban Módosítás) mely
„43. Megbízott 2007. augusztus
létrejött
31-étől látja el e megállapodás szerinti feladatait, és az intézményekkel
Kunsziget Község Önkormányza- vagy fenntartójukkal szembeni 2007.
ta (9184 Kunsziget, József Attila utca augusztus 31-e előtt keletkezett kö2., képviseli: Lendvai Ivánné polgár- vetelésekért felelősséget nem vállal.”
mester) továbbiakban, mint Megbízó
és a Vocational Academy AlapítA Megállapodás közoktatási felvány (9022 Győr, Teleki utca 18., adatellátásra 47. c) pontja a követkeképviseli: Bajcsiné Király Vilma ku- zők szerint módosul:
ratóriumi elnök) továbbiakban, mint
„47. c) Megbízott a bérleti díjat
Megbízott között
Megbízó írásos felhívása ellenére
(továbbiakban Megbízó és Megbí- sem fizeti meg,”
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A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul
hatályban maradnak.
Felek tudomásul veszik, hogy
jelen Módosítás nyilvános, és annak
a közoktatásról szóló 1997. évi
LXXIX. törvény 81. § (7) bekezdése
szerinti közzétételéhez hozzájárulnak.
Jelen Módosítás 2 oldal 9 pontból
áll, melyet a Felek mint akaratukkal
mindenben egyezőt, értelmezés után
egyetértőleg írták alá.
Kunsziget, 2008. január 31.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER,
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BAJCSINÉ KIRÁLY VILMA, KURATÓRIUMI ELNÖK, VOCATIONAL
ACADEMY ALAPÍTVÁNY
A Vocational Academy Kunszigeti

Beiratkozások
Tagiskolájába a beiratkozás időpontja:
2008. március 27-28.
2008. április 3-4.
Csütörtöki napon: 8.00 -16,00 óráig
pénteki napon: 8.00 - 14.00 óráig

*****
A kunszigeti Tündérvár Óvodában
az alábbi időpontokban lesznek a
beíratások:
•
2008. április 9 szerda 8 órától
12 óráig
•
2008 április 10 csütörtök 12
órától 16 óráig
Azokat a gyermekeket kell beíratni
óvodába, akik a 2008/2009-es óvodai tanév folyamán harmadik életévét betöltik. Kérjük, hogy a beíratásra
hozzák magukkal a gyermek lakcímkártyáját és személyi lapját vagy
születési anyakönyvi kivonatát.
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A képviselőtestület hírei
Fontosabb döntések
Nyárfasor kivágása. Kiszáradt,
elöregedett fák, nyárfasor a templom mellett.
Évek óta tárgyalja a képviselőtestület vágásuk szükségességét,
melyet szakértői vélemény is alátámaszt.
Kivágásukat halogattuk, mert
hozzátartozik a falu képéhez.
Azonban a közelmúlt viharai, a
fák állapota emberéletet, lakó- és
középületet veszélyeztetett, a fák
kivágása szakemberek által április
elején történik.
Helyettük új fasor kerül telepítésre.
A kivágás alatt kérjük szíves türelmüket.
Kunsziget Község Önkormányzata a Római Katolikus Egyházközség
egyetértésével kezdeményezte a Római Katolikus Plébánia műemlékké
nyilvánítását a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál.
Indoklás:
Kunsziget község Parókia épülete az 1910-es években épült, korának
friss, élvonalbeli stílusában, a Kós
Károly, Szeghalmi Bálint nevével
fémjelzett, magyar – elsősorban
torockói – építészeti hagyományokon alapuló szecessziós stílusban.
A ház tömegformálása, anyaghasználata, felületképzése és színezése következetesen tiszta, kiérlelt.
Nemcsak a község kiemelkedően
értékes épülete, hanem – korai építése és építészeti nívója miatt – országos szinten is a vidéki szecesszió
rangos alkotása.
Elfogadott költségvetés
Kunsziget Község Képviselőtestülete 2008. február 15-én elfogadta a település működését, fejlő-
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dését biztosító, költségvetés bevételi bírálók asztalán:
Közoktatási infrastruktúra fejés kiadási főösszegét 170.060 e Ftban, a költségvetési létszámkeretet 22 lesztés
Három foglalkoztatós Tündérvár
főben határozta meg (a 2007. évi költÓvoda melegítő konyhával. A proségvetés főösszege 201.476e Ft volt).
jekt megvalósítási költsége: 176 millió Ft. Sikeres pályázat esetén 90 %Ezen belül:
os támogatás összege.
a felhalmozási célú bevétel
Iskola korszerűsítés, felújítás –
42.386 e Ft
közös pályázat az alapítvánnyal.
a felhalmozási célú kiadás
Fűtés, világítás, ablakcsere, külső
42.386 e Ft
hőszigetelés. A beruházás költsége
ebből:
50 millió Ft. Sikeres pályázat esetén
a beruházások összege
90 %-os támogatás összege.
13.802 e Ft
a felújítások összege
Régió történelmi és kulturális
26.080 e Ft
örökségének fenntartható hasznosía működési célú bevétel
tása és természeti értékeken alapuló
127.674 e Ft
aktív turisztikai programok fejlesza működési célú kiadás
tése c. felhívásra a Kunszigeti Ró127.674 e Ft
mai Katolikus Egyházközség és
ebből:
Kunsziget Község Önkormányzatáa személyi jellegű kiadások
nak közös pályázatát szintén befo49.094 e Ft
gadták hibátlanul, hiánytalanul.
a munkaadókat terhelő járulékok
Templom, plébánia felújítás, za14.829 e Ft
rándokudvar kialakításának költsédologi jellegű kiadások
ge 126 M Ft (pályázaton kért ösz37.938 e Ft
szeg)
Sikeres pályázat esetén a támoBevételek részletezése
gatás 85 %-os lehet.
önkorm. költségvetési támogatása
25.721 e Ft
Újonnan beadott pályázataink:
sajátos működési bevételek
Nyugat-dunántúli Operatív
79.042 e Ft
Program
Közösségi közlekedési infpályázaton nyert támogatás, egyéb
rastrukturális fejlesztések „Győri
65.297 e Ft
agglomeráció közösségi közlekedésének fejlesztése”: Buszvárók, autó170.060 e Ft
buszöblök, kerékpártárolók kialakíA költségvetés egyensúlya, a köz- tása. Sikeres pályázat esetén a támoség folyamatos üzemeltetése, fenntar- gatás 90 %-os lehet.
Illegális szemétlerakó helyek feltása, szolgáltatások magas szintű biztosítása, takarékos átgondolt gazdál- számolása, Reflex Környezetvédő
kodással, folyamatos pályázatírással, Egyesülettel együttműködve.
Sikeres pályázat esetén a támoazok beadásával biztosítható.
gatás 100 %-os.
Híradás pályázatokról
Kidolgozás alatt álló pályázataElőző számunkban beszámoltunk ink:
Önöknek arról, hogy falunk fejlődéNCA civil szerveződések műkösének, a beruházások, felújítások dési kiadásaira kiírt felhívásra
egyedüli útja a pályázatok benyújtáSzéchenyi utca felújítására tervsa.
készíttetés.
Így történt. Az alábbi hibátlan, hiánytalan dokumentációink állnak a
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
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A polgármesteri hivatal hírei
Belső felújítás a polgármesteri
hivatalban
Kunsziget Község Polgármesteri
Hivatalának József Attila utcai
épülete az 1930-as években épült.
A képviselő-testület 1947-ben, a
vármegye alispáni rendelete alapján készített hároméves tervben
döntött arról, hogy „jegyző-lakot”
kell építeni (Végh Ferenc: Kunsziget története). Legutóbb 1997-ben
döntött úgy a község vezetése,
hogy az épületet kifesteti. Azóta,
egészen a 2008-as év kezdetéig– a
fontosabb önkormányzati feladatok érdekében – a hivatal felújítása
elmaradt.
A munkálatok tulajdonképpen
már 2007 novemberében elkezdődtek, amikor is a régi, rosszul záró
ablakokat jól szigetelt ablakokra
cserélték. A felújítás januárban
folytatódott, amely során a régi
műpadlóborítás helyébe járólap,
illetve szalagparketta került. Sajnos több helyiségben is elporladt a
fa padlóburkolat, így annak megtartására már nem volt lehetőség.
A belső helyiségek festése, az ajtók
mázolása után a hivatalban irattárat és tárgyalóhelyiséget alakítottunk ki. A polgármesteri hivatal
felújítási munkálatait többségében
helyi vállalkozók végezték. A fenti
munkálatok mellett sor került a
bútorzat cseréjére is. A felújítás
összköltsége 3,5 millió Ft volt.
Bízunk abban, hogy a megújult
hivatali környezet nagyban hozzájárul célunk eléréséhez, a szolgáltatásokat magas színvonalon biztosító önkormányzat kialakításához.
Változások a polgármesteri hivatalban
A 2007-es év vége személyi változást hozott Kunsziget Község

Polgármesteri Hivatalában, hiszen
két tapasztalt munkatársunk nyugá l l o má n y b a v o n u lt . S t ol l er
Zoltánné 1992 óta dolgozott adóügyi előadóként, Kuller Imréné
1997-től látta el az igazgatási és
anyakönyvvezetői feladatokat. A
visszavonult köztisztviselőinknek
ezúton is köszönjük lelkiismeretes
munkájukat, és kívánjuk, hogy
nyugdíjas éveiket családjuk körében egészségben és boldogságban
töltsék el.
Egyúttal engedjék meg, hogy a
hivatal új dolgozóit bemutassam.
Az adóügyi feladatokat az előző év
végétől Reizingerné Klemm Erika
látja el, aki a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát, és
korábban a Győr-Moson-Sopron
Megyei APEH-nál dolgozott. Férjével és három iskoláskorú gyermekével Mosonmagyaróváron lakik.
Az igazgatási és anyakönyvi ügyeket Kunné Nagy Zsuzsa intézi. Az
új előadó az Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői
képesítést. Mielőtt Kunszigeten helyezkedett volna el, Győr Megyei
Jogú Város Gyámhivatalának ügyintézője volt. Férjével és két óvodás
gyermekével Győrben lakik.
A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat továbbra is Szabóné Süle
Zita végzi. A hivatal adminisztrációjáért, valamint az önkormányzati
pályázatok előkészítéséért Stoller
Ernőné a felelős.
Kérem, hogy bármilyen ügy, hivatali probléma esetén továbbra is
forduljanak hozzánk bizalommal.
Amennyiben a hivatal működésével kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, személyesen, az 552003-as telefonszámon vagy a
jegyzo@kunsziget.hu e-mail címen
várjuk jelentkezésüket.
VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
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A gyepmesteri
feladatokról
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évek
óta foglalkozik a kunszigeti kóbor
ebek problémájának megoldásával,
hiszen a települési önkormányzatok
állategészségügyi feladata gondoskodni a település belterületén a kóbor ebek befogásáról. 2006-ban felhívást intéztünk a község lakosaihoz, amelyben kértük, hogy főként
a gyermekek, de a felnőttek biztonsága érdekében is, kutyájuk tartására nagyobb figyelmet fordítsanak.
A felhívás következtében a helyzet
– sajnos csak átmenetileg – valamelyest javult, azonban nem oldódott
meg.
A törvény által előírt feladat ellátása érdekében a képviselő-testület
a 2008. január 31-i ülésén döntött
arról, hogy 2008. április 1-jétől a
gyepmesteri feladatok ellátására
megállapodást köt a győri Xantus
János Állatkert Kht.-vel.
Ennek keretében az állatkert havi 34.000 Ft-ért vállalja, hogy munkanapokon a település belterületén
összegyűjti és elszállítja a szabadon
kóborló kutyákat, az önkormányzattal egyeztetett időpontokban. A
befogott ebeket a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező győri
Gyepszél utcai telephelyére szállítja, és a beszállított állatokról a mindenkor érvényben lévő állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 14 napig gondoskodik.
Felhívom a tulajdonosok figyelmét – annak érdekében, hogy kutyájukat indokolatlanul ne szállítsák el –, kutyájuk tartására fordítsanak nagyobb figyelmet, és ne hagyják felügyelet nélkül közterületen
kóborolni.
VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ
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Népszavazási eredmények
A 2008. március 9-én megtartott
országos ügydöntő népszavazáson
országosan a 8013507 választójoggal
rendelkező állampolgár közül
4058197 (50,64 %) jelent meg az urnák
előtt. Kunsziget községben az országos átlagnál magasabb volt a részvételi arány. A 933 választásra jogosult
polgár közül 500 fő élt választójogával (53,59 %).
A kórházi napidíjról szóló kérdésben 444 igen és 52 nem szavazatot
számolt össze a szavazatszámláló bizottság, 4 szavazat bizonyult érvénytelennek.
A vizitdíjról szóló kérdésben 428
igen és 67 nem született. Ebben a kérdésben szintén 4 választópolgár szavazott érvénytelenül.
A felsőoktatási képzési hozzájárulásról szóló kérdésre a megjelent szavazók közül 430-an igennel, 66-an
nemmel válaszoltak, 3 szavazat érvénytelen volt).
A népszavazás során rendkívüli
esemény nem történt.
A helyi választási bizottságnak
(Dobrádi Zoltánné elnök, Németh
Csaba elnök-helyettes, Bábics Norbert tag, Nagy József tag, Stoller
Zoltánné tag, Mousáné Joó Katalin
delegált tag, Frank Gyuláné póttag,
Forgó Anna póttag, Kuller Imréné
póttag) ezúton is köszönöm a népszavazás sikeres lebonyolítása érdekében végzett munkáját.
VARGA JÓZSEF JEGYZŐ, A HELYI VÁ-

Első szavazók: Peitli Zita, Tóth Andrea és Bíró Szandra először jöhettek
szavazni.
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Gyermekjóléti szolgálat
Kunszigeten 2007. szeptemberében megalakult az önálló Gyermekjóléti Szolgálat. A Gyermekjóléti
Szolgálatot a Győri Kistérségi Iroda,
ezen belül az Ikrényi Mikrotérség
Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó
Intézménye működteti. A központi
település Ikrény, 14 falu tartozik hozzá: (Abda-Börcs, Dunaszeg-Dunaszentpál, Kisbajcs-Nagybajcs-VénekVámosszabadi, Győrújfalu-Győrladamér-Győrzámoly, Öttevény –
Kunsziget). A társulásban 6 fő családgondozó dolgozik.
Kunszigeten és Öttevényen a
Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása a következő:
Hétfő: 09.00-12.00 Öttevény, Faluház
Kedd: 09.00-11.00 Kunsziget, Tanácsadó, Petőfi tér
Szerda: 13.00- 17.00 Öttevény, Faluház
Telefonon bármikor lehet más
időpontot is kérni. /Tel: 06 20 240 15
56/
A Gyermekjóléti szolgálat feladatai
A gyermekjóléti szolgáltatás
olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
- a gyermek testi és lelki egészségének,
- családban történő nevelkedésének elősegítését,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
- a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését,
- illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.
Ennek érdekében a gyermekjóléti
szolgálat tájékoztat a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, és a támogatásokhoz való hozzájutásról, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó ta-

nácsadást tart vagy megszervezi az
ezekhez való hozzájutást.
Feladata a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása,
segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése.
Ezenkívül szabadidős programokat
szervez, a hivatalos ügyek intézésében segít.
A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettséget észlelő és jelző
rendszert működtet.
Ennek intézményei, tagjai:
Védőnői szolgálat, háziorvos, önkormányzat, oktatási intézmények:
óvoda, iskola, és a rendőrség, ezenkívül a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.
A jelzések alapján a gyermekjóléti
szolgálat a veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja és ezek megoldására javaslatot készít.
- tájékoztat az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból,
illetve abban a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
a családi konfliktusok megoldásának
elősegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.
A gyermekjóléti szolgálat hatósági beavatkozást kezdeményezhet.
Ilyenkor javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére,
a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezése érdekében
- a családgondozás biztosítása, a
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család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a
szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
- utógondozó szociális munka a
gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó
egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is végez:
- folyamatosan figyelemmel kíséri
a településen élő gyermekek szociális
helyzetét, veszélyeztetettségét,
-meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében
megteszi a szükséges intézkedést,
- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,
- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának
ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt
készít,
- a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően
vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,
- részt vesz a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum munkájában,
A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
Forduljanak a Gyermekjóléti
Szolgálathoz bármikor bizalommal,
hiszen Önökért és a gyermekekért
van!
CSÁKTORNYAI JULIANNA, CSALÁDGONDOZÓ , TEL: 06 20 240 15 56
CSJULIANNA@GMAIL.COM
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Pályázat kunszigeti civil szervezeteknek
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek
2008. évi támogatása céljából,
az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki:
Pályázók köre:
Kunszigeti székhellyel vagy
tagszervezettel rendelkező
nonprofit szervezetek.
2.) A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 25., majd
azt követően a keret kimerüléséig, de legfeljebb 2008. augusztus 25-ig folyamatosan.
3.) Rendelkezésre álló támogatási keret: 7.170.000 Ft.
4.) A pályázat célja:
Szolgálja Kunsziget község
lakossága, a térség lakói részére
nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését.
5.) A pályázat benyújtásának
feltételei:

Változik a szemétszállítás
Tisztelt Lakosság!
A Győri Kommunális Szolgáltató KFT. megkeresése alapján
tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön a hulladékgyűjtés
napja megváltozott.
2008. március 1-től a heti
egyszeri kommunális hulladékgyűjtés az eddig megszokott
kedd helyett pénteken történik.

Az alapító okiratban megha- Attila u. 2.
tározott cél támogatható.
A benyújtott pályázatokat a
A benyújtott pályázat célja Képviselő-testület a benyújtás
legyen összhangban Kunsziget utáni első ülésén bírálja el.
Község Önkormányzat által
meghatározott célokkal.
7.) Egyéb feltételek és rendelkezések:
6.) A pályázat benyújtásának
A pályázati lehetőség a
módja, helye:
meghirdetett támogatási keret
A pályázat kizárólag az elő- kimerüléséig, de legkésőbb
írt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2008. augusztus 25-ig áll fenn.
civil szervezetek támogatására
A hibásan, hiányosan vagy
2008” adatlapon nyújtható be. nem feldolgozható adatokkal
A pályázat szövege, vala- kitöltött, illetve határidő után
mint a pályázat benyújtásához beérkezett pályázatok érvényszükséges
adatlap
a telenek.
www.kunsziget.hu (letöltés –
A hibásan beadott pályázaönkormányzati anyagok) we- tok hiánypótlására nincsen leboldalról letölthető, valamint a hetőség.
Kunszigeti Polgármesteri HiAz adatok valóságtartalmát
vatalban személyesen besze- a Képviselő-testület ellenőrizrezhető.
heti.
A kitöltött adatlapot postai
A Képviselő-testület a páúton vagy személyesen Kun- lyázat eredményéről tájékoztasziget Község Önkormányzat tást az elbírálást követő 15 naKépviselő-testületének címez- pon belül ad.
ve a Kunszigeti Polgármesteri
VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ
hivatalba kell eljuttatni.
Cím: 9184 Kunsziget, József

Új nyitva tartás a postán
A Magyar Posta ZRT. tájékoztatta önkormányzatunkat,
hogy a kunszigeti Postahivatal nyitva tartása 2008. április 1-től
megváltozik.
hétfőtől – péntekig 07.30 – 15.30-ig tart nyitva,
szombat – vasárnap zárva tart.
A posta feladatköre változatlan.
Önkormányzatunk a módosítást elfogadta, mert a lakosság
érdekét nem sérti.
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Borverseny és pogácsák
2008. március 2-án a kunszigeti Kultúrotthonban megrendezésre került a hagyományos
borverseny.
13 és 14 óra között gyűjtöttük a versenyben résztvevő
borokat. Húsz bor érkezett a
versenyre, nyolc fehér és tizenkét vörös bor, különböző fajtákból.
Győrszemere hegyközségből felkért három bíró bírálta a
borok minőségét. A borbírák
véleménye szerint sokat javult
a borok minősége az előző
évekhez viszonyítva.

átadása után a résztvevők jó
emlékekkel tértek haza a borversenyről.

Ezzel párhuzamosan négy
asszony frissen sütött finom
pogácsával emelte a borverseny színvonalát. Remélem, az
eredményhirdetés és a díjak

CSISZÁR IMRE ELNÖK,
KUNSZIGETI FALUSZÉPÍTŐ
EGYESÜLET

A következő év borversenyéhez előzetes bejelentés
alapján Szalai György kunszigeti születésű börcsi lakos
helyben készített halászlével
kívánja a borversenybe benevezőket megvendégelni.
A Kunszigeti Faluszépítő
Egyesület nevében ezúton is
megköszönöm a borversenyen való részvételt.

A szakértő zsűri húszféle bort bírált. Elmondásuk alapján sokat javult a
borok minősége az elmúlt évekhez képest.
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A költészet napja

József Attila. Gát utcai szülőháza
és a szárszói panzió - földi és szellemi világrajövetelének helyszíne - ma
emlékmúzeum, s évtizedek óta az ő
tiszteletére ünnepeljük április 11-én a
költészet napját.
Akár meg is fordíthatnánk a két
dátumot: József Attila akkor született
meg országosan elismert költőként,
amikor Balatonszárszón kiállították
róla a hivatalos halotti bizonyítványt.
A kor- és pályatársak többsége csak a
bulvárszenzációként tálalt halálhír
után döbbent rá, milyen kivételes
életművet alkotott ez a mindaddig
csak "jó költő"-ként számon tartott,
zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló - ezért gyakran félreértett -,
posztumusz fölfedezett zseni, akinek
életútját kisgyermekkora óta váratlan
veszteségek, lelki traumák, különös
fordulatok szegélyezték -, s aki egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű
költészetet teremtett.
"Komor föltámadása", a haláláért
felelőssé tehető "bűnbakok" keresése
és életművének politikai kisajátítása
több stációban folytatódott. Háromszor exhumálták földi maradványait
és hantolták el újra Budapesten, a Kerepesi úti temetőben. 1994. május 17e óta nyugszik a Mamával és elhalt
családtagjaival közös sírban.
WWW.EMLEKEV.HU
Kunszigeten a Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub április 16-án rendez klubnapot a
Költészet napja alkalmából 16 órától a
Kultúrházban, melyre szeretettel várja
Kunsziget lakosságát.
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Megérkezés a munkatáborba
A nyíregyházi laktanyában, miután megkaptuk a katonaruhának
mondott régi Hortysta ruhát, és egy
darab kenyeret, újrasorakoztattak
bennünket és irány a pályaudvar.
Már ott állt egy 4 kocsiból álló szerelvény. Újra névsorolvasás hogy megvan-e a létszám. Megállapították,
hogy megvan mindenki, nem szökött
meg senki (nem is lehetett volna).
Majd felszálltunk a kocsiba géppisztolyos őreinkkel együtt, majd ránk
zárták a kocsik ajtaját. Még a szolgálatban levő vasutasokkal sem tudtunk egy szót sem váltani. Tehát még
most sem tudtuk meg, hogy merre,
hová visznek bennünket. Tudtam,
hogy a háború befejezése után nagyon sok embert vittek el málenkij
robotra és sajnos a Szovjetunióba kötöttek ki. A „különvonatunk” mozdonya befűtve pöfékelt az ötödik vágányon, de nekem feltűnő volt, hogy
a mozdony ellenkező irányban,tehát
nem a Szovjetunió felé, hanem az
ország belseje felé áll. Ezt látva kicsit
megkönnyebbülve váruk az indulást.
Miután elfoglaltuk helyünket a
fülkékben az ÁVO-sok intettek a forgalmistának hogy indulhatunk. A
mozdonyvezető meghúzta az indulást jelző síp zsinórját és lassan kigördült a vonatunk 150 kényszermunkára ítélt családjuktól elszakított magyarral. Majd elfelejtettem, hogy az
őrség kicserélődött. Mintha barátságosabb, emberségesebb arcokat láttam volna. Ők sem beszéltek velünk,
de engedték, hogy egymás között
beszélhessünk. Az ablak mellett ültem, néztem az alföldi tájat, a földeken dolgozó parasztok, szántottak,
vetettek, készítették a talajt a jövő évi
„életre, kenyérre”. Figyeltem az állomások nevét. Újfehértó, Hajdúhadház, tehát már nem a Szovjetunió
felé megyünk. Az egyik őr akaratlanul-e, vagy készakarva odaszól a másik őrnek, és azt kérdezte tőle „Te
nem tudod, hogy merre van Kunmadaras?”

Én tudtam, hogy merre van, sőt
azt is tudtam, hogy Szolnok megyében. Nagy kő esett le szívemről,
hogy ha bármi nehezet is kell dolgoznunk, de idehaza Magyarországon maradunk. El kell mondanom,
hogy bennünket szállító vonat nem
állt meg a közbeeső állomásokon.
Áthaladtunk a debreceni állomáson,
majd Karcag következett. Karcagot
elhagyva egy órai út után érünk
Kunmadarasra. A vonat ablakából
látni lehetett a hatalmas építkezést.
Félig kész ablakából látni lehetett a
hatalmas építkezést. Félig kész épületek, tégla és kavicshegyek mindenütt. A kocsik ajtaját az őrök kinyitották, parancsszóra kinyitották, sorakoztunk. Majd elindultunk az
építkezések mellett levő háromszoros drótkerítéssel bekerített házak,
épületek felé.
A tábor négy sarkában őrtorony,
benne géppisztolyos őrök. Mikor
megláttam a bekerített tábort az őrtornyokkal és az őrökkel, eszembe
jutott a szovjet láger ugyanilyen
volt, a különbség csak az volt a két
láger között, hogy ott orosz őr vigyázott a magyar foglyokra, itt meg
magyar őr vigyáz ránk magyarokra.
Micsoda különbség, micsoda ellentmondás. No de ilyen idők voltak az
ötvenes években, a kommunista diktatúra és Rákosi Mátyás Magyarországában. Mikor átléptük a tábor
kapuját, ahol őrbódé és őr állt a sorakoztunk a tábor udvarán, majd névsorolvasás következett. Ezután egy
ÁVO-s tiszt, kezében egy irománynyal a következőket olvasta fel.
Önök azért vannak itt, mert a Magyar Népköztársaság dühödt ellenségei, és az imperialisták kiszolgálói.
Ezért a dolgozó magyar nép kényszermunkára ítélte Önöket. Dolgozzanak becsülettel, mert ettől függ a
szabadulásuk. Megértették? Igen
feleltük. Nem hallom mondta. Még
hangosabban kiáltottuk. Igen, a dolgozó népet szolgáljuk. Na látják. Ez
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már másképp hangzik. A lágerban
öt barakk épület volt. Kicsi és szellős ablakokkal, nádfonat mennyezettel. Egy-egy barakkba 30 főt osztottak be, és minden barakknak volt
egy ÁVO-s parancsnoka. Emeletes
vaságyak voltak. Az első nap körzet
takarítással telt el. Patkány-, és egérürülék mindenhol. Természetes se
kémény se fűtési lehetőség a barakkokban nem volt. Csak abban bízhattunk, hogy nem lesz hozzánk
kegyetlen a tél. Minden ágyon egy
koszos szalmazsák és fejrész, takarónak egy pokróc volt. A szalmazsákban inkább tőzeg volt mint
szalma, mert már többször cserélt
gazdát minden ágy. Miután sikerült
valahogy „szobarendet” csinálnunk, bejött a napos tiszt felolvasta
a tábori rendet, a kötelességünket.
Figyelmeztetett bennünket, hogy ne
próbáljunk megszökni, mert akit
elkapnak a katonai bíróság, mint
katonaszökevényt 10 évig terjedő
börtönnel büntetnek. Majd tudatta
velünk, hogy reggel lesz a munkabeosztás, mindenki megtudja, hogy
hol és mit és milyen brigádban fog
dolgozni. Miután kiment a napos
tiszt, magunkra maradunk. Beszélgettünk, ki honnan jött, mi a
„bűne”, egyszóval megismertük
egymást, barátkoztunk, hisz sorstársak voltunk. Majd elfoglaltuk helyünket, és leoltottuk a villanyt. Én
is lefeküdtem, de álom nem csak
nekem, de bajtársaimnak sem jött a
szemére. Haza gondoltam, a szüleimre, a falumra, a barátaimra. Különböző gondolatok cikáztak
agyamban. Vajon mikor láthatom
őket? Életem nagyon hosszú éjszakája volt. De gondolom nem csak
nekem, hanem a barakk többi lakójának is.
Folytatjuk.
SZALAI PÁL, A MUNKATÁBOR LAKÓJA, VOLT POLITIKAI FOGOLY
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Március 22. szombat 15.00-tól
Március 23. vasárnap 12.00-tól
Március 24. hétfő 8.00-tól

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesanyám, nagymamánk, anyósom,
Varga Antalné
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és gyászunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Winkler Zsolt plébános úr
szép búcsúztatójáért, Jursicsné Ági gyönyörű koszorúiért, Kranyecz Imréné Gizikének önzetlen, odaadó segítségéért, támogatásáért, a Nyugdíjas Klub Énekkarának a szép énekeiért és megemlékezéséért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk
özv. Baranyai Istvánné Venesz Mónika
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és gyászunkban osztoztak. Köszönjük Polgármester Asszonynak segítőkészségét, a Nyugdíjas
Klub énekkarának szép éneklését, valamint Jursicsné
Andinak és Annuskának segítőkészségüket és a koszorúkat.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk,
Virág Zoltán
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, valamint Jursicsné Áginak, Jursicsné Andinak és Annuskának a szép koszorúkat.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

Szeretettel mondunk köszönetet mindenkinek, akik
édesapánk
Goda Lajos
győrszemerei lakos temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, és bánatunkban bármilyen módon velünk éreztek.
CSAPÓ JÓZSEFNÉ ÉS CSALÁDJA

15

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Teke NB III.:

Sport

Az első győzelmeknek örülhettünk

Február 9-én Máriakálnok csapata jött hozzánk.
Kunsziget-Máriakálnok 5:3
(2357-2286 fa).
Jól kezdett csapatunk. Az első
játékosunk +32 fát, a harmadik 10
fát, az ötödik 46 fát hozott. Ez elég
volt a győzelemhez.
Ld.: Farkas Attila 428 fa, Szalai
Balázs 411 fa, Németh István 408
fa,

(2317-2223 fa).
Ezt a meccset pályaelőnyükkel, és
bírójukkal nyerték meg. Régen játszottunk ezen a „rossz” pályán, de
remélem ebből is sokat tanultunk.
Kunsziget Ld: Farkas A. 390 fa, Németh I. 377 fa
A Kunsziget-Úrkút mérkőzés elmaradt áramkimaradás miatt, ezt a
mérkőzést április 27-én 14 órakor
játszuk le.

Február 16-án megszereztük
második győzelmünket Mosonszentmiklós ellen.
Kunsziget-Mosonszentmiklós
6:2 (2389-2340 fa).
Fontos lehet ez a győzelem a
bentmaradáshoz is. Ilyen eredményeket kellene elérni mindig a hazai pályán.
Ld: Gutléber Z. 435 fa, Németh
I. 404 fa, Virág P. 400 fa, Farkas A.
398 fa.

Megyei Tartalék Bajnokság

Nagy közönség előtt, február 28-án
játszották le a Kunsziget/BGyőrladamér/B mérkőzést.
Kunsziget/B-Ladamér/B 2:4 (13731464fa).
Kunsziget Ld.: Nagy Ferenc 382 fa,
Taufer Péter 372 fa
További sok szép mérkőzést, jó játékot! Megköszönjük a szurkolók biztatásait.
Következő meccsünket JánossoA meccsekre továbbra is ingyenes a
morján játszottuk február 23-án.
belépő!
Jánossomorja-Kunsziget 6:2
Labdarúgás
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Tavasszal még nyeretlenül

Elkezdődtek a megyei II. osztályú
labdarúgó bajnokság tavaszi mérkőzései.
A csapat számos felkészülési mérkőzést játszott januárban és februárban. Reméljük, sikerül feljebb kapaszkodni a tabellán.
Az első két mérkőzésen az első
csapat hadilábon állt a szerencsével:
Károlyháza ellen büntetőt hibáztunk
és ez megbosszulta magát. Dunaszeg
ellen pedig semmi sem ment be.
Az U21-es csapat célja, hogy dobogón végezzenek. Első mérkőzésüket
ennek megfelelően meg is nyerték
Károlyháza ellen, Dunaszegen viszont csak döntetlenre futotta.

Március végén elkezdődik a serdülők bajnoksága is. A legfiatalabbak a bajnokesélyes Ikrény-Börcs
ellen kezdenek idegenben.
Megyei II. o. U21-es bajnokság
Kunsziget—Károlyháza 8-0
Dunaszeg—Kunsziget 2-2
Megyei II. o
Kunsziget—Károlyháza 1-2
Dunaszeg—Kunsziget 0-0
A következő mérkőzések
Kunsziget—Püski március 23.
15:00 (U21 13:00)
Ikrény-Börcs—Kunsziget U16
március 29. 10:00

További tekehírek
A területi férfi egyéni bajnokságon (melyet Ásványrárón rendeztek
meg,) Németh István 456 fával a 44.
helyen végzett.
Február 15-én rendeztük meg a
kunszigeti iskolások diák kupáját,
melyen nagy lelkesedéssel játszottak
a fiatalok. A lányok közül az első
helyen Börzsei Vanessza, a második
helyen Luka Laura végzett. A fiúk
közül az első helyre Kopacsek Péter,
a második helyre Szalai Csaba került. Szép eredményt ért el Mészáros
Áron és Bodor Dávid is. További sok
sikert kívánunk nekik az iskolák
közt megrendezendő versenyen!
Egyben megköszönöm az igazgató
úr (Endrődi József), a polgármesterünk (Lendvai Ivánné), és az ingyenesen pályát biztosító Lakatos Krisztina segítségét!
Mindenkinek Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kíván a tekecsapatok nevében:
GUTLÉBER ZOLTÁN
Dunasziget—Kunsziget március
30. 15:00 (U21 13:00)
Kunsziget—Kajárpéc U16 április
5.
Kunsziget—Halászi április 6.
16:00 (U21 14:00)
Kunsziget—Ménfőcsanak U16
április 12.
Hédervár—Kunsziget április 13.
16:00 (U21 14:00)
Rábacsécsény—Kunsziget U16
április 19. 10:00
Kunsziget—Rajka április 20.
16:00 (U21 14:00)
Kunsziget—Tét U16 április 26.
Enese—Kunsziget április 27.
16:00 (U21 14:00)
BÁBICS NORBERT
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