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Államalapító Szent István király ünnepe
Az ünnep történelmünk legrégibb hagyományokra visszatekintő alkalma, mivel gyökerei a 11.
századra nyúlnak vissza. Szent
László király augusztus 20-ra tette
át a korábbi augusztus 15-re eső
ünnepnapot, mert 1083-ban ekkor
emeltette oltárra VII. Gergely pápa hozzájárulásával I. István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentté avatással volt
egyenértékű.
I. Lajos uralkodásától kezdve
egyházi ünnepként élt tovább.
Mária Terézia ismét elrendelte a
Szent István-nap megtartását,
1771-ben Bécsbe, majd Budára hozatta a Szent Jobbot, amelyet ez
időtől körmenetben vittek végig a
városon augusztus 20-án.
A kiegyezést követően augusztus 20-a fokozatosan visszanyerte
korábbi státusát, és 1945-ig a nemzeti ünnepek közé tartozott. A
kommunista rendszer számára
vallási és nemzeti tartalma miatt
nem volt vállalható, ezért az új
kenyér ünnepének nevezték el,
majd az új alkotmány napjaként
tartották számon. Az új, demokratikusan választott Országgyűlés
1991-ben hivatalos nemzeti és állami ünneppé nyilvánítja.
István a magyar történelem

egyik legfontosabb személyisége:
a magyar állam megalapítója, az
első magyar keresztény király és a
magyar keresztény egyház megszervezője. Édesapja, Géza uralkodása alatt hozzálátott a pogány
törzsi rend felszámolásához és a
magyar nemzet keresztény hitre
térítéséhez, valamint országa
Nyugat felé nyitásához. Szórványosan már azelőtt is jelen volt a
kereszténység a magyarok körében, de Géza keresztény hittérítőket hozatott be Magyarországra,
főleg német és cseh papokat, sőt ő
maga is megkeresztelkedett családjával egyetemben. Szent királyunk Géza fejedelem és Sarolt
gyermekeként születésekor a pogány Vajk nevet kapta, megkeresztelésekor azonban az első ke-
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resztény vértanú, István nevét adták neki. 996-ban feleségül vette
Henrik bajor herceg vallásos leányát, Gizellát, akivel együtt sok
hittérítő és lovag érkezett Bajorországból.
997-ben, Géza halála után Istvánt választották meg fejedelemnek. Uralkodása elején pogány
rokona, Koppány vezér fegyveresen kelt fel ellene, hogy őt megölje, a trónt elfoglalja, és özvegy
édesanyját, Saroltot feleségül vegye. A fiatal István, aki a krónika
szerint akkor vett fel először kardot, összegyűjtötte seregét, és
győzelmet aratott az ellenség felett a Veszprém melletti csatában.
A harcban Vencellin, a sereg
német származású vezére megölte
Koppányt. István és Koppány
harcában nemcsak az forgott kockán, hogy ki lesz a magyar nép
uralkodója, hanem nagy valószínűséggel az is, hogy a magyar nép
megmarad-e pogány hitében,
vagy a kereszténység útjára tér.
István győzelmével az utóbbi következett be. Ettől kezdve évszázadokon át a magyar nép védte
Európát a pogányok inváziójától.
Az egykor pogány magyarság a
keresztény Európa védőbástyájává vált.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Istvánt az ezredfordulón, 1000
karácsonyán koronázták királlyá
Esztergomban a II. Szilveszter pápa
által küldött koronával, ami azt jelentette, hogy a pápa őt független
keresztény királynak ismerte el. A
koronázással a kor felfogása szerint
jogot kapott arra, hogy megszervezze az egyházat, püspökségeket, érsekségeket alapítson. Uralkodása
alatt a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés
úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat leverte. A magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény
magyar államot. Ennek területén
félszáz királyi vármegyét és 10 püspökséget szervezett. Második törvénykönyvében megparancsolta,
hogy minden tíz falu építsen egy
templomot. Tiltotta a pogány szokásokat, vigyázott arra, hogy mindenki járjon templomba. Apátságokat
épített, kolostorokat alapított, ezek
keretein belül iskolák működtek, és
azok váltak a művelődés szellemi

Ünnep

Ó, Szent István dicsértessél,
Menny és földön tiszteltessél,
Legfőképpen nálunk ma,
Mint országunk oszlopa.
Kérünk mint apostolunkat,
És az első királyunkat,
Szent István, nézz mennyből le,
A szép magyar népedre.
központjaivá. A szerzetesek ezekben az iskolákban az európai keresztény kultúrát tanították, diákjaikból pedig nemcsak hittérítők, hanem a király és a vármegyék fő emberei is lettek.
Hatalma megszilárdulása után
István át akarta adni a koronát tehetséges, keresztény lelkületű fiának, Imrének, akinek nevelésére
nagy gondot fordított. Úgy tervezte, hogy saját életét ezután teljesen
Isten szolgálatának szenteli. Imre
számára készült az István király intelmei Imre herceghez című írás
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melynek gondolatai a ma emberének is éppúgy fontosak, mint voltak
István korában.
Uralkodása idején István augusztus 15-ét, Nagyboldog-asszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta
össze Fehérvárra a királyi tanácsot
és tartotta a törvénynapokat. Élete
végén a beteg király ezen a napon
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, ő maga 1038-ban éppen e napon halt meg.
István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor
épen találták a koporsójában, s már
az 1222-es Aranybulla is törvénybe
iktatta tiszteletét. Valószínűleg a
tatárjárás vagy a török idők alatt
kallódott el, s a XVIII. században a
raguzai dominikánus kolostorban
találtak rá, talán még IV. Béla hozatta ide menekülésekor. A Szent Jobb
ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették. Ma Budapesten, a Szent István-bazilikában őrzik.
FORRÁS: WIKIPEDIA

Újmisés atya
a búcsúi misén
Havassy Bálint újmisés atyát
köszöntötte az egyházközség augusztus 10-én Kunszigeten.
A búcsúi szentmise vendégszónokát tisztelhettük benne. Bálint
atya őszinte, sugárzó szeretettel és
békével töltötte meg a tartalmas ,
léleképítő prédikáció minden gondolatát.
A szentmise végén újmisés áldásban részesített bennünket.
Mi pedig úgy fejezhetjük ki köszönetünket, hogy imádkozunk
érte.
Jó egészséget kívánunk Neki és
Isten bőséges áldását kérjük munkájára.
SZALAI SÁNDOR

Tisztelettel meghívjuk
Kunsziget lakosságát
az új kenyér szentelésére
és államalapítónk,
Szent István király
tiszteletére tartandó
ünnepélyünkre, melyet
2008. augusztus 20-án,
szerdán
a kunszigeti róm. kat.
templomban
a 9.30-kor kezdődő
szentmisén és azt követően a templom előtti téren
rendezünk.
2
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Aktuális

Az önkormányzat hírei
Elkészült a játszótér kerítése!
Örömmel tölt el bennünket, hogy
a „Gyermekekért 2006” játszótér
kedvelt a falu lakossága és a környező falvak kisgyermekes családjai körében. A 2006-ban megépített
EU-s szabályoknak megfelelő játszótér kerítését (mely szintén kötelező része a játszótérnek) nem
tudnak anyagi forrás hiányában
megépíteni. Önkormányzatunk
pályázott a Győri Többcélú Kistérségi Társulás fejlesztési keretére
melyből elnyerte a kerítés költségének 50%-át.
A hiányzó összeget önkormányzatunk, Sick Kft és FrontDekor Kft biztosította. A kerítésre
szükség van a gyermekek biztonsága érdekében. Új hintával bővül
a játszótér a szülők kérése alapján.
A legkisebbek bölcsőhintája nagyon népszerű, hogy kerüljük a
sorbaállást, új hintát vásároltunk.

A fentiek költsége meghaladta a 3
millió forintot. Kérem Önöket vigyázzunk együtt a szép, sokak által kedvelt játszótérre.
Információs táblák kerülnek
elhelyezésre a Vendéglő – Posta
mellett, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás segítségével
2008. őszén megvalósulhat a
Széchenyi utca burkolat felújítása.
Mint ahogy Önöket tájékoztattuk
Önkormányzatunk pályázatot
adott be az út felújítására. A kivitelezés költségének 50%-át elnyertük, másik felét a 2008 évi költségvetésből biztosítjuk, a munka tervek szerint szeptember elsején
kezdődik. Jelen pillanatban a kivitelezésre az ajánlatok kérése folyik, a burkolat felújítás költsége
várhatóan 5 millió Ft. Az építkezés alatt kérjük és köszönjük türelmüket, megértésüket.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
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Véradók
Júniusban véradás volt Kunszigeten. Köszönjük Sári Alexa,
Börzsei László, Ifj. Szalai Sándor,
Losonczi József, Szalai Csabáné,
Rigó Judit, Szűcs Tiborné, Tilai
Imréné, Gondár István, Gondár
Istvánné, Kremola Jenő, Peitliné
Posch Mária, Gyurkovits Péter,
Gyurkovits Péterné, Virág Margit,
Gondár Gábor, id. Szalai Sándor,
Gál Csaba, Lovászy Zsoltné, Horváth Csaba, Horváthné Tolnai Ibolya, Varga Balázsné, Venesz Tibor,
Venesz Eszter, Szabó Ferenc,
Nagy Gábor, Nagy Gáborné,
Szalai Árpád, Erdélyi Alajos, Lakatos Krisztina, Varga Rita, Varga
Ernő, Kovács Lilla, Banga Richárd,
Tóth Balázs, Tilai Péter, Szalai
Csaba, Volner József, Volner Szilvia, Németh István és Krausz Csaba önzetlen segítségét.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI
SZERVEZETE

Tagdíj-befizetés
A mozgássérültek 2008-as tagdíj befizetése (összege 800 Ft)
2008. augusztus 30-án, szombaton
10-12 óráig a Kultúrotthonban
lesz.

Lopások
Kérjük fokozottan vigyázzanak
értékeikre, tartsák zárva a lakásokat, garázsokat, kamrákat, hogy
onnan illetéktelenek, ne tudjanak
értékeket eltulajdonítani.
Sajnos az elmúlt napokban községünkben, és a környező falvakban lopások történtek.
A 2006-ban épült játszótér az EU-s szabványoknak megfelel. A játszótér
Kérjük jelezzék, ha gyanús aukerítésének megépítéséhez a Győri Többcélú Kistérségi Társulás, Kunszitókat,
személyeket látnak.
get Község Önkormányzata, a Sick Kft. és a Front-Dekor Kft. is hozzájárult.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
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Iskolai hírek
Beszámoló a Vocational
Academy Kunszigeti Tagiskolájának 2007/2008-as tanévének működéséről
A Kunszigeti Tagiskola 2007.
szeptember elsején került hivatalosan a Vocational Academy tagiskolái közé a közismert előzmények
után. Az indulási nehézségek nem
kis feladatot jelentettek a fiatal, új
nevelőtestületnek, mert az előzmények ismerete nélkül kellett teljesen újjászervezni az iskolát, működését, s indítani a tanévet. Ráadásul a kéttan -nyelvűség, az iskolaotthonos rendszer működését illetően semmiféle tapasztalattal nem
rendelkeztünk.
Szinte minden tanuló igényelte
a háromszori étkezést, ezért az önkormányzat anyagi hozzájárulásával új ebédlőt alakítottunk ki, s
gyorsan át kellett szervezni az étkeztetést az igényeknek megfelelően. Átrendeztük a könyvtárat, a
szertárat, központi segítséggel egy
zsibongót alakítottak ki a pincében, s a tanév során egy művészeti
és egy angol terem is kialakításra
került.
A régi iskola nem kevés diákját
vitték el az előző tanév végén más
iskolába, ami szakmai szempontból is növelte a nehézségeket, mert
az osztályközösségek szerkezete is
jelentős átalakuláson ment keresztül a tanév során.
Az új iskola nem kevés újdonsággal is szolgált, mind a szülők,
mind a gyerekek számára, s ez
nagy megnyugvást, ugyanakkor
érdeklődést váltott ki, nem csak
Kunszigeten. A gyerekek is hamar
elfogadták, megszokták a számukra is újdonságot jelentő változásokat, s örömteli, hogy az iskolaotthonos rendszer miatt a tanár- diák
kapcsolat is alapvetően átalakult,
elmélyült. Sajnos a régi tantestület
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néhány tagja nehezen tudta a változást elfogadni, ezért közvetlenül
és közvetetten is sok támadást kapott az iskola és tantestülete.
A tanulólétszámban is jelentkezett az iskolával szembeni érdeklődés. 84 fős kezdeti létszámunk fokozatosan bővült a vidéki átjelentkezők számával. 2007. augusztusától a tanév végéig 13 tanulóra nőtt
a nem helybéli diákunk száma, s
tanév végén, szeptemberre további
7 tanulót írattak be, amely szám
valószínűleg növekedni fog a tanév kezdetéig. A tanév során egy
tanulót vittek el, elsősorban a bizonytalan családi háttér miatt.
Az elmúlt időszakban nagyon
sok rendezvénynek voltunk szervezői, résztvevői. Már szeptemberben megszerveztük a polgárőrséggel közösen az „egy iskola egy polgárőr napot”, a „szüreti napot”,
volt Halloween-partynk, Mikulás
bulink, szerveztünk matematikaversenyt több mint 100 fővel!,
szakmai napot, iskolai tekeversenyt, sok edzőmeccset, kerékpártúrát, anyák napi műsort, stb. Vittük diákjainkat bábszínházba, színházba, de voltak szervezetten
ETO-mérkőzésen is gyermekeink
az önkormányzat jóvoltából.
Megszerveztük az ádventi vásárt, amelyen a pedagógus kollégák és a gyerekek készítette termékek eladásából jelentős bevételünk
volt. Ebben az évben is jól sikerült
a farsangi program, melyre igen
sokan voltak kíváncsiak. Természetesen a helyi- és nemzeti ünnepek aktív résztvevői, lebonyolítói
voltunk, így az augusztus 20-i, október 6-i, október 23, nyugdíjasnap, karácsony, Hősök Napja, március 15., nyugdíjas nap, stb. Részt
vettünk a helyi majálison, a gyermeknapon, de a Föld napján szervezett szemétgyűjtési akció fő
résztvevői is mi voltunk.
Voltunk természettudományi
versenyen Kisbajcson, sikeres an-
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gol versenyen Rábapordányban,
megyei katasztrófavédelmi versenyen. Megnyerték focistáink a Szigetköz â013kupát is, s helyt álltak
a Március 15-e kupán is. Iskolánk
adott helyet az első „Vokis” futballtornának is, amelyben nagy
küzdelemben lettünk második helyezettek, de megszerveztük a hagyományos Tilai focitornát is, melyet iskolánk csapata nyert meg.
Történelmi levelezős versenyen
egyik tanítványunk- Szalai Ildikóországos 6. helyezést ért el Budapesten, ami nagyszerű eredménynek számít! Megszervezték nyolcadikosaink a hagyományos Sulibulit is. A tanév végén jó hangulatú osztálykirándulásaink is voltak.
Egész évben volt néptáncoktatás
az alsós diákoknak, s nagy sikere
volt a menet közben szerveződő
hip-hop tánctanfolyamnak is, jól
kihasználva az ősszel átadott néptánctermet. Meghirdetett nyári táborunk közül a velencei tábor nagyon jól sikerült, másik két táborunk érdeklődés hiányában nem
valósulhatott meg, az önkormányzati és SZMK támogatás ellenére
sem.
Mindezek mellett részesei voltunk egy átfogó OKM és egy megyei főjegyzői ellenőrzésnek, ami
nem kevés izgalommal, s előkészülettel járt. Megszerveztük és lebonyolítottuk az első évfolyamosok
„difer” mérését, és az országos
kompetenciamérését is. Év közben
újjászerveztük a diákönkormányzatot, amely a jogfolytonosság hiánya miatt megszakadt. Jó kapcsolatot építettünk ki a szülői munkaközösséggel, s több helyi civil szervezet vezetőjével is.
11 fős tantestületünk egy fő óraadó kolléganővel együtt mindent
elkövetett az eredményes szakmai
munka érdekében, bár kétségtelen,
hogy e téren vannak még tennivalóink. A hatékony és eredményes
munka érdekében a következő tan-
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évtől fokozatosan szeretnénk elsősorban belső szakmai fejlesztéseket
elindítani, elsősorban a minőségbiztosítás, a mérés- értékelés terén.
A szakos ellátottságunk 93 %-os
volt a tanév során, ami falusi viszonylatban igen jónak mondható,
ám a szakmai ellenőrzések során
előírták a 100 %-ot. Az tanév végi
tantárgyi eredményeket a mellékletben közöljük. Sajnos 2 tanuló
szerzett elégtelen osztályzatot az
év végén, egy tanuló pedig szülői
kérésre osztályt ismétel. Tény,
hogy az érkező gyermekek egy része nem jó tanuló, vagy sokféle tanulási problémával küzd, azonban
örvendetes, hogy sokat változtak előnyükre- iskolánkban. Ezt gyakran maguk a szülők is megerősítik,
ami változást az iskolaotthonos
rendszernek, a fiatal kollégáknak, s
a tanár-diák kapcsolat megváltozásának tudható be.
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Nem kis gondot okozott a tanév
során az SNI-s tanulók felmérése, a
szakértői vélemények felülbírálata,
lassú lebonyolítása.
Mivel sok
ilyen diákunk van, nem kevés zavart okozott a működés során,
mert a logopédiai szolgálatot is
érintette.
Nagyon kevés a technikai eszközünk, elsősorban számítógépek
hiányoznak, s az egyéb taneszközeink is szegényesek, vagy elavultak. E téren sok a fejlesztenivaló,
mert számos eszközre, szakmai
anyagra, anyagokra lenne szükségünk. A következő években a
könyvtár állományát, az informatikai eszközparkot, a fénymásolót
mindenképpen fejleszteni szükséges, a digitális tananyagok használatának feltételeit jó lenne megteremteni (interaktív tábla, számítógépek, digitális fényképezőgép,
pen-drive-ok stb.) s a szertárak

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Lendvai Iván
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk Winkler Zsolt plébános
úr szép búcsúztatójáért, Jursicsné
Ági és Jursicsné Andinak a gyönyörű koszorúkért, a Nyugdíjas Klub
énekkarának a szép énekeiért és
megemlékezéséért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

Tisztelettel köszönjük férjem és
édesapánk osztálytársainak az osztálytalálkozón való megemlékezésüket.
VIRÁG CSALÁD
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eszközparkja is bővítésre szorul.
Erre sok pályázati lehetőség lesz,
ezeken jó lenne részt venni, mert
egy része olyan, amelyhez nem
kell önrész sem! A növekvő tanulólétszám miatt egyre több székre
és asztalra lesz szükségünk.
A kollégák továbbképzését is az
új elvárásoknak megfelelően kellene szervezni, azonban a jelenlegi
feszített munkarend miatt ez nem
lehetséges. Szükség lenne informatikai képzésre, kompetenciaalapú
oktatás bevezetéséhez szükséges
képzésekre, s nyelvoktatásra is.
Úgy érzem, minden gondunk és
problémánk ellenére az első tanévünk eredményes és sikeres volt,
ami természetesen nem jelenti azt,
hogy ne lenne javítanivalónk. Sok
szakmai teendőnk van még, egy
részét már a szeptemberi tanévkezdéssel szeretnénk megvalósítani.
ENDRŐDY JÓZSEF IG.

Hálás szívvel mondok köszönetet minden kedves rokonnak, ismerősnek, jó barátnak, akik
Novits György
temetésén részt vettek, a kegyelet virágait sírjára elhelyezték és mély
gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet Polgármester Asszonynak segítőkészségéért, valamint a Nyugdíjas Klub énekkarának a
szép énekekért, és Jursicsné Andinak és Annuskának a szép koszorúkért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
özv. Gyimesi Károlyné
temetésén részt vettek, sírjára a
kegyelet virágait elhelyezték és
mély gyászunkban osztoztak
velünk. Köszönjük Dékány Ernő atya búcsúztató szavait. Külön köszönetet mondunk Polgármester Asszonynak segítőkészségéért, Jursicsné Áginak
és Jursicsné Andinak a gyönyörű koszorúkért; valamint a
Sziget Gyöngye Nyugdíjas
Klub énekkarának a szép énekekért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
Édesanyám,
özv. Gáli Istvánné
Temetésén részt vettek, a kegyelet
virágait sírjára helyezték és mély
gyászunkban osztoztak. Külön
köszönetet mondunk Winkler
Zsolt plébánosnak a szép búcsúztatójáért, Polgármester Asszonynak a segítőkészségéért, és
együttérző emberi példamutatásáért, valamint a Nyugdíjas Klub
énekkarának búcsúztató szép énekeiért.
GÁLI GYŐZŐ ÉS CSALÁDJA, GYÁSZUKBAN OSZTOZÓ ROKONSÁGA
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A munkatábor
Az 1951-52 tele a Kunmadarason
elég elfogadható volt. A hőmérő higanyszála alig-alig haladta meg a fagypontot. Ellenben februárban a Kisalföldön tombolt a tél. Levelet kaptam
hazulról, melyben írták szüleim, hogy
akkora hő esett, hogy járhatatlan volt a
Kunsziget-Öttevény út. Lám ilyen kis
országban is mint a miénk, micsoda
időjárási különbségek vannak.
Kunmadarason nem is esett hó.
Egész télen folyt az építkezés. Az épületek belső vakolásait, járólapozásokat
végeztük. Szerencsénk volt, hogy a tél
kegyes volt hozzánk, mert a gyenge és
elhasználódott ruházatunk, meg a fűtetlen barakképületek, a kalóriaszegény élelmezésünk megtizedeltek volna bennünket. Így is mindig sokan feküdtek a gyengélkedő szobának mondott barakkban. Az épületanyagokat
szállító vagonok kirakása tovább folytatódott. Egy hete legalább kétszer volt
éjjeli vagonkirakás, ilyenkor délig nem
dolgoztunk. Vasárnaponként, ha nem
dolgoztunk, a marxizmus és Leninizmus elévülhetetlen tanaival untattak
bennünket. Ezek voltak az „átnevelő”
órák. Hogy mivel is tömték fejünket az
AVO-s politikai tisztek? Sztálin és Rákosi elvtársak dicsőítése, a Szovjetunió
és a kommunizmus magasabbrendűsége és legyőzhetetlensége, az amerikai
imperialisták gyalázása - mindig ez szerepelt a „magasröptű” politikai paletta
műsorán. Természetes ezekből a propaganda előadásokból nem sok ragadt
ránk, mondhatnám úgy is hogy semmi.
Tudtam, hogy hazugság az egész. Én,
aki a Szovjetunióban mint hadifogoly
letöltöttem 3 évet, láttam hogy milyen
ez a magasabbrendűség. Láttam hogy
élnek a szovjet paradicsomban: munkatábor volt az egész ország.
Lassan kitavaszodott és reméltük és
reméltem, nekünk is kitavaszodik mert
a rémhírek mint ilyenkor lenni szokott,
szájról- szájra jártak, hogy májusban
hazamegyünk. Én Tamás voltam az
ilyen hírekben, mert fogságban is anynyiszor becsaptak bennünket a haza
menetelünkkel. Mindig mondták, hogy
„Szkora damáj” (rövidesen hazamehetünk). De a rövidesenből 3 év lett. Elérkezett április közepe.

Emlékezés
Egy szép napon reggel, a
Maximenkó kőműves brigádot, vagyis
az én brigádot sorakoztatták, és bejelentették hogy új munkahelyre megyünk!
Az itt várakozó teherautóra felraktuk a
szalmazsákokat, a pokrócokat a szerszámainkat, majd felszálltunk az autóra
egy őr kíséretében. Mikor elindultunk,
kérdeztük a kísérő őrünktől, hogy hova
megyünk, de ő azt felelte, hogy ne legyünk rá kíváncsiak, biztos hogy nem
haza. Azt én is tudtam hogy nem haza,
és nem is a mátraházi üdülőbe, hanem
valamelyik építkezéshez. Félnapi autózás után megérkeztünk a Heves-megyei
Feldebrőbe. Itt egy volt kocsmáros házánál a nagyteremben lettünk elhelyezve. A padlóra fektetett szalmazsákon
aludtunk az őrünkkel együtt. Különben
ő nem volt rossz hozzánk, nem volt
durva és nem bántott bennünket. Láttam az arcán, hogy neki is kellemetlen,
hogy itt kell lennie, és néha láttam azt
is, hogy sajnálattal van irántunk.
Érkezésünk másnapján kivitték a
brigádot a munkahelyre, a falutól kb. 5
km-re egy erdőbe, ahol már egy félbemaradt építkezést kellett befejeznünk.
Ugyanis a Rákosi időben a laktanyából
nyári táborba vitték a kiskatonákat a
kopaszokat (így hívták az újoncokat). A
teherautónk melynek sofőrje civil volt,
vitt és hozott bennünket a faluba a szállásunkra. Magunk főztünk, a szakácsunk közülünk való volt, civilben hentes. Ki volt írva ki főzi a napi fejadag a
21 főre a norma szerint, az ehhez szükséges nyers élelmiszereket a gyöngyösi
laktanyában vételeztem fel minden héten. Az ellátunk itt sokkal jobb volt,
mint Kunmadaroson. A szakácsunk, a
Flóri (ez volt a neve) mindenki megelégedésére jól főzött, sokszor akinek kellett, még repeta is jutott. Az ebédet
minden nap kiszállították a munkahelyre. Reggeli és vacsora a szállásunkon
volt. Az őrünk is ott aludt velünk és
ugyanazt ette amit mi. Itt már nem volt
vagonkirakás, nem volt „átnevelés agymosás” aránylag szabadabbak voltunk.
Az építőanyagokat teherautóval a helyszínre hozzák.
Vasárnap nem dolgoztunk, rendbe
tettük a körzetünket a ruhánkat, kimostuk az alsóneműnket, egyszóval takarítottunk és rendbe raktuk magunkat is.
Egypáran még a vasárnapi misére is
elmentünk. A falu lakossága tudta,
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hogy kik vagyunk, hogy nem a dolgozó nép ellenségei, az amerikai imperialisták ügynökei és szekértolói vagyunk, egyszóval munkaszolgálatra
ítéltek. Tudták, hogy a ránk ragasztott
megbélyegezés hazugság. Emlékszem, az egyik vasárnap elmentünk
mind a húszan segíteni szőlőt metszeni egy szőlősgazdának, aki ha kitűzött határidőre nem végezte volna el
a szőlőjében a munkát, lecsukták volna. Hálásan megköszönte Marci bácsi
a segítségünket és még fizetséget is
kaptunk a munkánkért, fejenként 1
liter debrői hárslevelűt.
A Kunmadarason töltött napjainkat sorunkat össze sem lehetett hasonlítani, a Feldebrői bánásmóddal.
Az egyik volt maga a pokol a drótkerítéssel a géppisztolyos őrrel az őrtoronyban, az embertelenséggel, a másik vagyis Feldberő a tisztítóhely,
ahol felvillan a remény a szabadulásunkra. Egy hónapig tartott itt a munkánk, és miután befejeztük az építkezést újra teherautóra raktuk a szalmazsákokat és a szerszámokat. Az ismerős civilektől elbúcsúzunk és az
őrünk zsebében az újabb paranccsal
elindultunk újra az ismeretlen helyre,
de az őr nem monda meg hogy hova.
A falvakon áthaladva, annyit azért
láttam némileg ismerve a falvak nevét, hogy nem kelet felé hanem nyugat irányába megyünk, tehát mindig
közelebb az ország belseje felé. Ez
némileg megnyugtató volt számomra.
A munkatáborban töltött és eltelt
idő alatt a nehéz és sokszor embertelen munkához már hozzá szoktunk
megedződtünk. A legfájóbb és a legbosszantóbb az egészben az volt,
hogy minket nem ítéltek el, mint a
bűnözőket szokták évekre. Mi nem
tudtuk hogy mikor telik vagy egyáltalán letelik-e valaha a kényszermunkára ítélésünk. Ideje. Mivel nem közöltek velünk soha semmi bíztatót vagy
dátumot a szabadulásunk idejéről, sőt
Kunmadarason még azt is mondták
ÁVO-s őreink, hogy itt fogunk megdögleni. Már-már kezdtünk beletörődni a sorunkba, hogy mi vagyunk a
Rákosi diktatúra elittétjei és áldozatai.
Következik: újabb munkatáborok
helyszínei
SZALAI PÁL VOLT POLITIKAI HADIFOGOLY ÉS MUNKASZOLGÁLATOS
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Jubilált a Polgárőrség
Tíz éve alakult Kunsziget Község
Polgárőrsége. Ebből az alkalomból
június 28-án díszközgyűlést tartottak, előtte lövészetben és lábteniszben mérték össze tudásukat a kunszigeti és a nyúli polgárőrök.
Méri Attila, a Győr-MosonSopron Megyei Közgyűlés közbiztonsági- és társadalmi kapcsolatok
tanácsnoka köszöntője után Gangl
András, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
dísztőrt adományozott Németh Csaba parancsnoknak. Lendvai Ivánné
egy porcelántárggyal és egy emléklappal köszönte meg Németh Csa-

bának a polgárőrség élén végzett
munkáját.
Az egyesületben végzett munkájáért Farkas Ferenc külön jutalmat
kapott. Kiemelkedő tevékenységéért
ajándéktárgyat kapott Schreiner Imre,
Schreiner Lajos, id. Rebenek Árpád,
Strobli Vilmos, Tamás István, Novits
Zsolt, Tilai Péter, Bíró András, Gáli Harmadszor rendezte meg az önkormánySzilárd és Varga Balázs. Az öt, illetve zat és a Kunsziget SE a Mozdulj az egésztíz éves szolgálatért emléklapot ka- ségedért! című családi sportnapot. A vándorkupa idén az Anál SE csapatához került.
pott Balázs Gusztáv, Szalai Béla, Szalai
Márk, ifj. Kuller Imre, Tilai Péter, Varga Balázs, Flohe Róbert, Stankovics Antal, Bíró András, Rebenek Balázs,
Rebenek Árpád, ifj. Rebenek Árpád, Farkas Ferenc, Varga Lóránt, Németh Csaba, ifj. Németh Csaba, Németh Péter,
Kiss Zoltán, Kiss István, Szalai Balázs,
Páli István, Farkas László, Szalai Imre,
Ács Péter, Fincziczki Tamás, Farkas
Attila, Farkas Tamás, Kovács Zsolt,
Gacs Gábor, Schreiner Imre, Schreiner
Lajos, Jursics János, Szalai Norbert, Plébánianapot rendezett az egyházközség
Gáli Szilárd, Bíró Vince, Varga Gyula, június 7-én. Kicsik és nagyok egyaránt remekül érezték magukat.
Tamás István, Lendvai Ivánné, Novits
Zsolt, Kopacsek Antal és Strobli Vilmos.

Ezúton köszönjük meg
egykori vásárlóinknak,
hogy bennünket
választottak,
bizalmukkal és
hűségükkel
kitüntettek minket.

HÉCZ CSALÁD
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Sereghajtóként végeztünk az NB III-ban

Az elmaradt meccsünket játszottuk le március 22-én Úrkút csapatával.Átlag alatti teljesítményt
nyújtott csapatunk.
Kunsziget-Úrkút 2:6 (2279-2420
fa). Ld.: Fincicki Z. 405fa, Szalai B.
401 fa
Március 29-én Sopronba ment
csapatunk.
Soproni Postás-Kunsziget 6:2
(2447-2406 fa). Ld.: Virág P. 418 fa,
Gutléber Z. 415 fa Ezen a meccsen
még volt esélyünk a 11. hely megszerzésére, de sajnos nem sikerült.
Mint az eredményből is látszik,
41fával kaptunk csak ki. Mindenki
jó formában volt, minden nyerni
akartunk, ám egy játékosuk (Eső
István 447 fával) eldöntötte a mérkőzést.

2425 fa). Ld.: Rebenek B. 417 fa, Ha szerencsénk lesz, még megmuGutléber Z. 397 fa.
tatjuk!
Ismét hozzánk jöttek vendégek Sopronból, a Soproni Turris SE.
Kunsziget-Turris 2:6 (2330-2387
fa).Ld.: Rebenek B. 407 fa, Farkas A.
395 fa.
Ebben az osztályban négy játékosnak folyamatosan négyszáz felett kell
dobni. Nekünk ezt még nem sikerült
elérni. Erre kell törekedni: edzés,
edzés!!!

Megyei Tartalék Bajnokság
Egy eredményről tudok beszámolni, a Fortuna/B-Kunsziget/B
mérkőzésről.
Fortuna/B-Kunsziget/B 5:1 (15161383fa). Ld.: Farkas Tamás 358 fa.
Ezen a meccsen gyenge eredmények születtek részünkről, ennél többet tudnak a játékosok.
Bizonyítja az is hogy már nyertek
is, csak nem hozták el a jegyzőkönyvet, így nem lehet eredményt közölni! A tartalék csapat is az utolsó lett
a bajnokságban .Remélem nem adják
fel, s jobb eredményeket érnek majd
el. Van idő az alapozásra, csak ki
kell használni. A továbbiakban mindenkinek jó pihenést és jobb felkészülést a következő bajnokságra!

Az utolsó meccsünket Bősárkányon játszottuk. Rossz kezdés után
feljött csapatunk, nagyon jó eredmények születtek, ám a befejezés megint
nem sikerült. Kikaptunk!
Bősárkány-Kunsziget 5:3 (24032381 fa).+23 fával győzünk! Győzni is
akartunk!
Április 5-én a Kék Golyó csapaLd.: Vitéz P. 426 fa, Rebenek B. 416
ta jött hozzánk. Nagyon gyengén fa, Virág P. 405 fa.
A megyei serdülő és ifjúsági
kezdtünk, ők meg majdnem pályaegyéni bajnokság III. fordulójában
csúcsot dobtak. 86 fa lett a hátráNem sikerült a szépítés! Tudjuk Szalai Balázs 478 fával a 10. helyen
nyunk.
hogy többre vagyunk képesek! Sajnos végzett.
Kunsziget–K.Golyó 2:6 (2320- az utolsók lettünk ebben az osztályban.
GUTLÉBER ZOLTÁN
Labdarúgás, m. II. o:

Eredményes felkészülés, remek nyitány

Számos edzőmérkőzést játszott a csapatunk az idény előtt.
Többek között Dunaszentpál,
Öttevény ellen is pályára léptünk. Répcelakon NB III-ban szereplő ellenfelek között szépen
helyt állt a csapat, aztán megnyertük a Kunszigeten rendezett
Sziget-kupát.
A bajnokság kezdete előtt Magyar Kupa selejtezőn Nagyszentjános csapatát legyőztük, így a
második fordulóban jutottunk,
ahol Mezőörs lesz az ellenfél augusztus 20-án 15 órától Kunszigeten.

A bajnokság első fordulójában hazai pályán léptek pályára a csapataink Máriakálnok ellen.
Bár az U21-es csapat három gólt
lőtt (Széles I., Hollós Z. és Hécz Attila volt eredményes), mégis kikapott
4-3-ra. A meccsen háromszor is ítélt
büntetőt a játékvezető, és csak egy
gól született belőlük (Széles Imre értékesítette a 11-est), Hollós Zoltán
viszont hibázott, a máriakálnokiak
büntetőjét pedig Laczkó Norbert bravúrral hárította.
Az első számú csapatunk figyelemre méltó eredménnyel kezdte a
bajnokságot. Krausz Csaba kezdte
meg a gólgyártást (első találta volt ez

a bajnokságban), majd a Dózsából
idén igazolt kunszigeti játékos,
Stankovics Tamás is lőtt két gólt,
Horváth Zoltán ugyancsak kétszer
volt eredményes, és Vadász Pál is
jegyzett egy találatot, míg a hazai
hálóba csak egyszer találtak a vendégek. A csapatunk 6-1-re nyert,
az első forduló után vezeti a megyei II. osztály mosonmagyaróvári
csoportjának tabelláját.
Folytatás 23-án,
Rábapatonán.

szombaton
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