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Anyák napja elé
Talán nem véletlen, hogy a költészet napja és az anyák napja oly közel állnak egymáshoz a naptárban. Előbbi a művészet szeretetének, utóbbi a szeretet művészetének
hivatott ünnepet állítani. S miközben nemesít és gyönyörködtet az egyik, köszön és
köszönt a másik, aközben figyelmeztet is:
ott az írástudók, itt az édesanyák felelősségére.
A szép, a jó és az igaz az anyaság élményében lényegül szentséggé a nő életében.
A nő a folytatásra és a felelősségre, pontosabban a folytatás felelősségére választatott
ki. Az életadó anya – miként az anyatermészet, az anyaföld, az anyanyelv is – arra rendeltetett, hogy neveljen és növeljen. Az
édesanyák gyermekükkel a felelősség ajándékát kapták a Mindenhatótól. Anyaként
felelősek vagyunk gyermekeink testéért,
lelkéért, szelleméért. Jelenéért és jövőjéért.
Az édesanya, amit nem ad meg gyermeke
lelkének, bontakozó szellemének, elveszi
azt tőle.
Továbbadható mert továbbadásra érdemes életet kell itthagynunk gyermekeinkben
– csak így tölthetjük be Istentől rendelt
anyaságunkat.
Talán nem véletlen, hogy a költészet napja és az anyák napja oly közel állnak egymáshoz a naptárban.
RÁKOSI PÉTERNÉ, TANÁR

Ratkó József: Zsoltár
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak, egyetlen halott
sincs közülük, fiatalok,
mint az idő.
Újra születnek
minden gyerekkel,
Megöletnek
minden halottal harmadnapra
föltámadnak,
mire virradna.
Adassék nekik gyönyörség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is,
hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

Munkák az új utcában
2. oldal
Thermálfalu
2. oldal
Kézimunkavarázs
3. oldal
Környezetvédelem a kunszigeti üzemekben I. 4-5. oldal

Autós
majális
Holnap május 1-je lesz.
Kunszigeten hagyománya
van annak, hogy ezen a
napon a sportpálya benépesül, rendezvények sora
várja a látogatókat.
Ez idén kiegészül egy
kiállítással, ahol egész nap
versenyautókat lehet megtekinteni. A kiállításhoz
különféle vetélkedők, versenyek is kapcsolódnak.
A kiállítás megtekintői
tombolát is kapnak ingyenesen, amivel a kiállítók
által felajánlott nyereménytárgyakat lehet megnyerni.
Persze a hagyományos
tábortűz, a sportvetélkedők, rajzverseny, estebéd
sem marad el, idén is lesz
erős emberek versenye,
bábszínház, és látható lesz
a hatodikosok zenés mesejátéka is.
Részletek a 11. oldalon.

Ralibajnokság Kunszigeten
Iskolai hírek
Új lehetőség internetre: vezeték nélkül
Sporthírek

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA MÁJUS 28-ÁN JELENIK MEG.

5. oldal
6-8. oldal
10. oldal
12. oldal
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Megkezdődtek a közművesítési munkálatok Kunsziget születőben lévő új utcájában. A József Attila utca-Dózsa utca-Duna utca-Kossuth tér által közrezárt területen
a villanyoszlopok már állnak, az áramszolgáltató vezetékeket telepített. Ezen okból
a munkálatok idején (két áprilisi napon) a környező utcákban órákra szünetelt az
áramszolgáltatás. A további közművesítés folyamatban van, melyek további fennakadásokat okozhatnak a közlekedésben vagy a szolgáltatásokban. Ezen munkálatok idejére az önkormányzat kéri az érintettek türelmét.

A kunszigeti termálkincs kihasználása kiemelt
feladata önkormányzatunknak.
A munkák látványos része még
nem indult meg,
de az interneten
már néhány hónapja megtekinthetők a tervek.
E kép mellett további ábrák, információk is megtalálhatók a
www.thermalfalu.hu

honlapon.
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Kiállítás

Kézimunkavarázs
Április 18-25-ig a Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub tagjai kézimunka-kiállítást rendeztek a Kunszigeti Kultúrházban. 18 klubtag mutatta be szebbnél szebb alkotását. A
munkákat nem díjaztuk, hiszen mindegyik
remekmű, csak megköszönni és csodálni lehet azt a jó ízlést és velük született tehetséget, amit a tárgyak: gobelinek, hímzések,
kötések, horgolások, foltvarrások, fafaragások stb. bizonyítanak. Érezhető ma is, hogy a
70-es években nagyszerű mester: Barsi
Ernőné, Irma néni tanította idősebb klubtagjainkat, akkor mint szülői munkaközösséget.
Vendégeink voltak a kiállítás ideje alatt a
gyárvárosi nyugdíjas klub tagjai is.
Megtisztelte a kiállítást látogatásával
Pannon Nyugdíjas Szövetség elnökségének
két tagja, Merkliné ügyvezető és Czifrikné
Erzsike, elnökhelyettes is. Először jártak nálunk Kunszigeten.
Szerény magunk készítette uzsonnával,
borral ünnepeltük meg rendezvényeinket. A
vendégzenész jóvoltából táncolgattunk is. És
hogy el ne felejtsük, régi jó nótákat daloltunk, amik úgy jönnek elő, mint most tavasszal a mezei virágok.
STOLLER ISTVÁN, NYUGDÍJAS
Köszönöm Önöknek, hogy a kiállításal
falunk kulturális életét színesítették. Hálásak
vagyunk mindazoknak, akik műveikkel őrzik
hagyományainkat.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjemet,
Dani Ferencet
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték. Külön köszönetet
mondunk Lendvai Ivánné Polgármester Aszszonynak, Winkler Zsolt Plébános Úrnak, és
Jursicsné Varga Andreának.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Környezetvédelem a kunszigeti üzemekben
1. rész: SICK Kft.
A SICK Kft. örömmel él a felkínált lehetőséggel, mely szerint a Kunszigeti Hírmondó hasábjain keresztül is tájékoztathatja a T. Lakosságot az üzemünk környezetirányítási, környezetvédelmi tevékenységéről.
Szeretném mindenekelőtt megismertetni Önökkel a SICK
Kft. környezetpolitikai alapelveit, amelyek harmonikusan
kapcsolódnak anyavállalatunk, a SICK
AG környezetpolitikai alapelveihez és
tevékenységünk során meghatározó jelentősséggel bírnak:
A SICK Kft. valamennyi munkatársától elvárja a környezettudatos viselkedést és az ezzel kapcsolatos
környezetvédelmi jogszabályok betartását.
A természetes erőforrásokkal ésszerűen
takarékoskodunk és ahol az lehetséges helyettesítjük azokat. A hulladékokat csökkentjük ezáltal csökkentjük a környezeti
terhelést és a költségeinket..
A termékeink gyártásánál és forgalmazásánál figyelembe vesszük a környezeti
vonatkozásokat s a legjobb és gazdaságosan helyettesíthető technikákat alkalmazzuk. A szerződéses partnereinket és a beszállítóinkat is bevonjuk ezen célkitűzéseink megvalósításába.
Céljaink érdekében állandóan javítjuk és
megvizsgáljuk a környezetet befolyásoló
folyamatainkat, intézkedéseinket, és kiértékeljük az eredményeket. Környezeti céljaink elérését a munkatársak, a közösség környezettudatosságának fokozásával a munkatársaink továbbképzésévei segítjük elő.
Nyitott párbeszédet és aktív információpolitikát valósítunk meg az illetékes ható-

ságokkal és a nyilvánossággal.
Anyavállalatunk, a SICK AG élenjáró környezetvédelmi tevékenysége, az EU-hoz 2004.05.01-vel történt csatlakozásunk, valamint jól felfogott piaci érdekeink és a telephelyünknek helyet adó településsel és a dolgozóinkkal
szembeni kötelezettségünktől vezérelve az üzemünk vezetése középtávú programot dolgozott ki. E program része az Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszerünk is, mellyel folyamatosan biztosítható és fejleszthető a minőségügyi elvárások mellett a környezetvédelmi
előírások maradéktalan betartása
is.
E program keretében, az MSZ EN
ISO 14001 szabvány előírásainak
megfelelően átdolgoztuk a hulladékkezelési folyamatainkat is,
melyek a következőket foglalják
magukba:
1, szelektív hulladékgyűjtés
2, szelektív tárolás
3, hulladékszállítás
4, ártalmatlanítás/újrahasznosítás
A 3-4 pontban foglalt tevékenységeket szerződött, tanúsítással rendelkező partnereink végzik a vonatkozó jogszabályok szigorú betartása mellett. A környezetkímélő technikai, technológiai változások bevezetése mellett folyamatosan nagy gondot fordítunk dolgozóink környezettudatos
gondolkodásának fejlesztésére, a környezettudatos tevékenységükre. Ennek érdekében rendszeres oktatásokat tartunk munkatársaink körében, így reményeink szerint a
környezet megóvása az üzemünkben és azon kívül is mindenki számára belülről jövő kényszer lesz. Üzemünk működése során a pontforrásaink környezetterhelő kibocsátási értékei (levegő, zaj szennyvíz) mélyen határérték alattiak, ennek ellenére a környezetterhelő pontforrások kibocsátási értékeit folyamatosan figyelemmel kísérjük. Célunk az, hogy a fejlesztéseink alkalmával csak környezetbarát technológiákat alkalmazunk annak érdekében, hogy
a még meglévő minimális környezetre gyakorolt hatás is
folyamatosan csökkenthető legyen. Partnereinket is ösztönözzük a KIR előírások betartására, környezetkímélő tevé-
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kenységre (a beszállítói minősítéseknél
jelentős
megítélési kritérium.)
2005.01.04-én
tájékoztató levelet
küldtünk a telephelyünk környezetében élő lakosok,
valamint a falu
közintézményei
(Polgármesteri Hivatal, Iskola, óvoda) számára. E tájékoztató
levél
mellékleteként „információgyűjtő kérdőívet” bocsátottunk a Címzettek részére, melynek segítségével szerettünk volna információhoz jutni üzemünk
és a falu kapcsolatának, valamint környezetre gyakorolt hatásának objektív megítéléséről annak érdekében, hogy az így szerzett tapasztalatokat további tevékenységünk során eredményesen fel tudjuk használni. A kitöltött kérdőívek visszaérkeztek
és a kiértékelést a fenti táblázat tartalmazza.
A válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a
megkérdezettek döntő többsége üzemünknek és a
településnek a kapcsolatát, valamint a falu fejlődésére gyakorolt hatását eredményesnek és jónak
ítélte, emellett a lakossági megítélés alapján is tevékenységünk környezetbarát, a környezetet nem
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szennyezi. A „nincs információ” megjelölésből érzékelhető hogy a
továbbiakban nagyobb
gondot kell fordítanunk
a lakosság tájékoztatására. E cél által vezérelve
környezetvédelmi tájékoztató táblát helyeztünk el üzemünk főbejáratához emellett, a SICK
Kft. ezentúl minden évben egy alkalommal tájékoztatja az érdekelt
feleket a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről. Amennyiben az üzem életében
havária (a környezetet befolyásoló rendkívüli esemény) fordulna elő, úgy arról minden érdekelt fél
számára haladéktalanul tájékoztatást nyújt.
A mintegy háromnegyed éves előkészítő munka
után 200S. 03.01-én az MSZT (akkreditált IQ-NET
tanúsítási testület) a tanúsítási audit lezárásaként az
MSZ EN ISO 14001:1997 környezetirányítási szabványnak való megfelelőséget igazoló tanúsítási okiratot kiadta, valamint az MSZ EN ISO 9001:2001
minőségirányítási szabványnak való megfelelőséget
igazoló tanúsítási okiratot 2005. 03. 21-i dátummal
megújította.
ÜDVÖZLETTEL: BUJÁKI ISTVÁN, FACILITY MANAGER , KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI VEZETŐ

Ralibajnokság Kunszigeten
Idén Kunszigeten a Sziget-Rally bajnokság ismét az óvoda és az iskola javára ajánljuk fel.
keretében kerül megrendezésre.
Egyben felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy
Ezek tervezett időpontjai a következők:
reklámanyagokat a versenyautókra is elhelyezhetnek. Ennek elkészítése önköltséges. A reklám díja
–
2005. június 4., Kunsziget
a vezetősséggel való megállapodás alapján törté–
2005. július 2-3., Rábaring-Écs
nik.
–
2005. augusztus 27., Kunsziget
Jó szórakozást és jó szurkolást kíván a Vezető–
2005. december 3., Kunsziget (Mikulásség.
Rally)
PÁLI ISTVÁN
FŐRENDEZŐ

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a versenyeken. Szokásunkhoz híven a befolyt összeget
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Iskolai hírek
Örömmel számolhatunk be iskolánk tanulóinak helyezést ért el.
tanulmányi versenyeken elért sikereiről.
Természettudományi versenyen, Kisbajcson a
hetedikes Tilai Ákos harmadik lett.
Kistérségi meseismerő versenyen Öttevényen
Néprajzismereti csapatverseny megyei fordulóSzalai Soma (3. osztályos) első lett.
ján a hatodik osztályosok csapata: Gondár Flóra,
Térségi szövegértő versenyen, Ménfőcsanakon Molnár Zsuzsanna, Tilinger Edina 2. helyezést éra 3. osztályosok versenyében 14 iskola 34 indulója tek el.
közül
A csapatot színpadi produkcióban segítette két
Gondár Viola és Szalai Ildikó holtversenyben ötödikes: Stróbli Kitti és Szalai Evelin is.
18. helyezett, Szalai Soma 24. helyezett lett.
Az április 14-i kisbajcsi német nyelvi versenyen
Ugyanitt a 4. osztályosok versenyében 16 iskola az ötödikes Stróbli Kitti harmadik, a hatodikos
37 indulójából Horváth Franciska 18. helyezett, Gondár Flóra második helyezett lett.
Luka Dániel 21., Dubi András 24. lett.
Szalai Soma, 3. osztályos tanulónk Térségi meA következő oldalakon olvasóink, szülők és a
semondó verseny, Ménfőcsanakon a zsűri különdí- versenyen részt vett iskolák kérésére közöljük a
ját kapta.
márciusi, iskolánkban megrendezett kiskörzeti verA Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyes- seny teljes eredménylistáját.
író Verseny megyei fordulójában, ahol a megmé(A félkövérrel szedett nevű diákokat teljesítmérettetésen évfolyamonként kb. 90-100 diák ver- nyükért könyvvel és oklevéllel is díjaztuk, ahogyan
senyzett a megyéből az ötödikes Stróbli Kitti24., a a dőlten szedett nevű, legjobb kunszigeti versenyzőhatodikos Gondár Flóra 47., a hetedikes Roll Dá- ket is. A nevek mellett a pontszám is olvasható.)
vid 52., a nyolcadik osztályos Frank Noémi 27.
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5. OSZTÁLY
3. OSZTÁLY
Stróbli Kitti /Kunsziget/
Szalai Soma /Kunsziget/
44
Tilai Bettina /Mosonsztm./
Szalai Ildikó /Kunsziget/
39,5
Barta Zoltán /Öttevény/
Réger Dániel /Abda/
36
Furka Orsolya /Mosonsztm./
Fülöp Alexandra /Mosonsztm./ 35,5
Páli Kornélia /Kunsziget/
Gondár Viola /Kunsziget/
32
Horváth Csaba /Kunsziget/
Kovács Benjámin /Öttevény/ 26,5
Kovács Johanna /Öttevény/
Kertai Rebeka /Mosonsztm./ 26
Szalai Máté /Kunsziget/
Lévai Dóra /Abda/
22
Kovács Fruzsina /Kunsziget/
Stróbli Máté /Kunsziget/
21
Szabó Virág
Bíró Márk /Kunsziget/
18
Szalai Evelin
8. OSZTÁLY
Kapa Márkó / Kisbajcs/
4. OSZTÁLY
Takács Noémi /Mosonsztm./ 65,5 Kovács Viktória /Abda/
Margli Márk /Abda/
Dubi András /Kunsziget/
47
Oross Balázs /Kisbajcs/
56
Horváth Franciska /Kunsziget/ 43
Karácsonyi Lili /Kunsziget/
Bolla Szandra /Abda/
51
49,5 Csepi Norbert /Kisbajcs/
Takács Enikő /Mosonsztm./ 39,5 Szűcs Adrienn /Kunsziget/
Burkus Veronika /Kunsziget/ 46,5 Nagy Kristóf /Kunsziget/
Torma Jenifer /Mosonsztm./ 38
Tóth Viktória /Mosonsztm./ 46
Kozma Balázs /Abda/
35
Tilai Bernadett /Kunsziget/
34,5 Virág Attila /Abda/
6. OSZTÁLY
46
Venesz Zsófia /Kunsziget/
33
Németh Eszter /Kunsziget/
41,5 Molnár Zsuzsanna /Kunsziget/
Szabó Cintia /Abda/
31,5 Sallai Dániel /Öttevény/
41,5 Tilinger Edina /Kunsziget/
Zágoni Sz. Katinka /Kunsziget/31,5 Frank Noémi /Kunsziget/
41
Hargitai Márk /Kisbajcs/
Luka Dániel /Kunsziget/
16
Tóth Eszter /Kunsziget/
39,5 Frank Dániel /Kunsziget/
Alasztics Pál /Kisbajcs/
37,5 Deák Arnold /Abda/
5. OSZTÁLY
Tilai Andrea /Kunsziget/
36,5 Szűcs Vivien /Kunsziget/
Horváth Barbara /Kunsziget/ 26,5 Gondár Flóra /Kunsziget/
Furka Orsolya /Mosonsztm./ 41
Dékán Martina /Kisbajcs/
Sallai Gyula /Öttevény/
36
Horváth Balázs /Kisbajcs/
Stróbli Kitti /Kunsziget/
36
Matematika
Nyikes Dániel /Abda/
3. OSZTÁLY
Margli Márk /Abda/
35
Tilai Bettina /Mosonsztm./
35
Szalai Viktória /Kunsziget/
Szalai Soma /Kunsziget/
13
Szabó Virág /Kunsziget/
34,5 Szalai Ildikó /Kunsziget/
12
Csóka Evelin /Kunsziget/
Bodor Máté /Öttevény/
33,5 Horváth Sándor /Abda/
Gintli Zoltán /Öttevény/
10
Gönczi Gábor /Abda/
31
Rácz Ágnes /Abda/
8
Szalai Evelin /Kunsziget/
30
7. OSZTÁLY
Fehérvári Máté /Mosonsztm./ 4
Frank Viktor /Mosonsztm./
4
Asztalos Lilla /Abda/
6. OSZTÁLY
Gondár Viola /Kunsziget/
4
Bárány Ildikó /Kisbajcs/
Horváth Kristóf /Kunsziget/
4
Volner Gábor Kunsziget/
Takács András /Kisbajcs/
44
Roll Dávid /Kunsziget/
2
Gondár Flóra /Kunsziget/
41,5 Ramm Krisztián /Kunsziget/
Vass Bence /Kisbajcs/
Deák Arnold /Abda/
38,5
Tilai Martin /Öttevény/
Szűcs Vivien /Kunsziget/
38
4. OSZTÁLY
Busa Réka /Mosonsztm./
Tilinger Edina /Kunsziget/
37,5 Ott Benedek /Mosonsztm./ 22
Sipos Patrícia /Abda/
18
Bertalan Regina /Mosonsztm./37 Dubi András /Kunsziget/
Haáz Barbara /Mosonsztm./
Trimmel Dóra /Kisbajcs/
37
Dublinszki István /Abda/
15
Stankovics Tamás /Kunsziget/
Csóka Evelin /Kunsziget/
36,5 Horváth Franciska /Kunsziget/ 11
Csányi Patrik /Kunsziget/
Frank Dániel /Kunsziget/
36
Domján Szilárd /Öttevény/ 10
Molnár Zsuzsanna /Kunsziget/ 34,5 Szabadi Balázs /Mosonsztm./ 7
6
8. OSZTÁLY
Szalai Viktória /Kunsziget/
23,5 Kuller Martin /Kunsziget/
Luka Dániel /Kunsziget/
6
Tilinger Gábor /Kunsziget/
Szeredi András /Kunsziget/
3
7. OSZTÁLY
Érdi Bálint /Mosonsztm./
Major Krisztián /Abda/
2
Laczkó Gergely /Kunsziget/
Busa Réka /Mosonsztm./
58
Frank Noémi /Kunsziget/
Lászlóffy Judit /Abda/
56
Értő olvasás

Asztalos Lilla /Abda/
Volner Gábor /Kunsziget/
Roll Dávid /Kunsziget/
Csányi Patrik /Kunsziget/
Túri Alexandra /Öttevény/
Roncz Ivett /Mosonsztm./
Bárány Ildikó /Kisbajcs/
Vass Bence /Kisbajcs/
Oravecz Viktória /Kisbajcs/
Takács Zsolt /Kisbajcs/
Csikós Balázs /Öttevény/
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55
50
49
48
43
42
41
40
39
34
32

17
17
15
12
10
9
7
6
5
5
5
4
4
4
4
2
2
21
17
16
15
14
14
13
12
12
12
7
5
3
22
22
22
9
9
8
6
5
4
2
1
30
24
24
22
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Németh Eszter /Kunsziget/
14
Szabadi Gellért /Mosonsztm./14
Berkes Róbert /Abda/
10
Szekeres Aurél /Abda/
9
Kamocsai Eszter /Kisbajcs/
8
Hegyi Zoltán /Öttevény/
7
Markotics Dominika /Kisbajcs/ 6
Német
5. OSZTÁLY
Stróbli Kitti /Kunsziget/
Szabó Virág /Kunsziget/
Margli Márk /Abda/
Szalai Evelin /Kunsziget/
Kovács Viktória /Abda/
Horváth Csaba /Kunsziget/
Papp Olivér /Abda/
Kovács Johanna /Öttevény/
Kozma Balázs /Abda/
6. OSZTÁLY
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Iskola

35
34
33
32
26
25
25
23
20

Molnár Zsuzsanna /Kunsziget/
Oross Ágota /Kisbajcs/
Tilinger Edina /Kunsziget/
Gondár Flóra /Kunsziget/
Dékán Martina /Kisbajcs/
Szalai Viktória /Kunsziget/
Frank Dániel /Kunsziget/
Csóka Evelin /Kunsziget/
Móricz Gergő /Öttevény/
Nagy Noémi / Mosonsztm./
Deák Arnold /Abda/
Schlögl Nikolett /Abda/
Bertalan Regina /Mosonsztm./

42
39
39
38
37
36
34
34
33
32
30
26
24

7. OSZTÁLY
Mosburger Natalie /Abda/ 45
Haáz Barbara /Mosonsztm./ 44
Niederhoffer Melanie /Abda/ 43
Vass Bence /Kisbajcs/
38
Knopf Dóra /Mosonsztm./
36
Takács Zsolt /Kisbajcs/
34
Volner Gábor /Kunsziget/
33,5
Venesz Judit /Kunsziget/
33

Iskolánk tanulói anyák napján kedves műsorral köszöntötték fel az anyukákat, nagymamákat. Felvételeink a műsoron készültek
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Bárány Ildikó /Kisbajcs/
Oross Ádám /Kisbajcs/
Csányi Patrik /Kunsziget/
Roll Dávid /Kunsziget/
Túri Alexandra /Öttevény/

32,5
28
25
25
21

8. OSZTÁLY
Németh Gáspár /Mosonsztm./31
Takács Noémi / Mosonsztm./ 30
Burkus Veronika /Kunsziget/ 29
Frank Noémi /Kunsziget/
28
Sallai Dániel /Öttevény/
27
Varga András /Öttevény/
26,5
Bolla Szandra /Abda/
26
Őrsi Éva /Kisbajcs/
25
Tilinger Gábor /Kunsziget/
24
Németh Eszter /Kunsziget/
22
Takács Orsolya /Kisbajcs/
18
Herovits Ádám /Abda/
16
Horváth Barbara /Kunsziget/ 12
MINDEN VERSENYZŐNEK SZÍVBŐL
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Internet
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Új lehetőség az internetre: vezeték nélkül
Technikai leírás
Az utóbbi időben egyre nagyobb nyilvánosságot
kap a vezetékes telefonvonal használatától független, a
WiFi technológia segítségével nyújtott, vezeték nélküli
Internet szolgáltatás.
Az WiFi-nek megfelelő eszközök olyan hálózati
adatátviteli eszközök, amelyek segítségével rádiós
adatátviteli összeköttetetést tudunk megvalósítani.
Ezek az eszközök a 2,4 GHz-es illetve az 5 GHz-es
frekvencia sávban működnek néhányszor 10mW-os
adóteljesítménnyel. A WiFi eszközök segítségével a
maximum 100Mbps sebességet (a rendszer sebessége
jelentősen függ a vételi viszonyoktól, ha nem megfelelő a rádió kapcsolat, a rendszer automatikusan visszakapcsol kisebb sebességre) is el tudjuk érni.
A WiFi a WECA (Wireless Ethernet Compatibility
Assocation) bejegyzett márkaneve, és a korábban
IEEE 802.11a/b/g-nek nevezett szabvány közérthetőbb, könnyebben megjegyezhető márkaneve, valamint
az ilyen eszközök kompatibilitásának is jelölése. Bármelyik gyártótól is szerezzük be az ilyen eszközeinket,
működni fognak egymással.
Rádiós hálózatoknál mindig felmerül az adatbiztonság kérdése. A WiFi eszközök tartalmazzák a WEP-et
(wireless equivalency protocol), ami ma már 256 bites
titkosítást jelent, illetve az újabb eszközök a WPA és
WPA2 protokolt - ami vezetékes hálózatoknál megszokott biztonságot nyújt.
Élettani hatás
Környezetünkben egyre nagyobb a rádiófrekvenciás
szmog, s az emberek - jóllehet nem látják a szmogot egyre gyakrabban tartanak az ilyen berendezésektől.
Van bennük valamiféle gerjesztett félelem a rádióadók
(például mobiltelefonok) iránt, de nem tudjuk, hogy
mekkora is ez a hatás. Azt se tudjuk, hogy hol van jelen, hiszen láthatatlan és közvetve sem érezhető. Így
azt mondják sokan: inkább ne, mintsem hogy utólag
kelljen szembesülniük az esetleges károsodással.
Az amerikai FCC a vezetéknélküli hálózati eszközökre 100 milliwattos kimeneti teljesítménykorlátozást
írt elő. Ez igen csekély érték - mármint a mobiltelefonok watthoz közeli teljesítményéhez képest. De ha valaki fél az ilyen egységektől, akkor ne üljön közvetlenül a csatlakozási pont közelébe, az sugározza ugyanis
a legerősebb jelet, hiszen bármelyik állomás kommunikál, abban az AP részt vesz. Ha egy ügyfél csak figyel (nem kommunikál), akkor nem sugároz. A sugárzás hatása a távolság négyzetével fordítva arányosan
csökken, és néhányszor tíz méterre - aszerint, hogy
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milyen a környezet - a hasznos jel kisugárzása belesimul a háttérsugárzásba. Az UTP kábelnek persze sokkal kisebb a környezeti kisugárzása (de sugároz az is).
Összefoglalva: a WLAN eszközöknek természetszerűleg van kisugárzásuk, de napjaink sugárzó eszközei között talán ez okozza a legkisebb környezeti zavart.
Lakossági csomagok
Az Internet szolgáltatók többsége ma már az idő- és
forgalomkorlát nélküli, teljes körű Internet hozzáférést
biztosítja. A választható csomagok legjellemzőbb különbsége a sávszélesség, magyarul „az Internet sebessége”. Általában két-három csomag közül lehet választani, szolgáltatótól függően más-más, de megközelítően 192/384/512 kbit/sec sávszélességgel. Természetesen az előfizetői csomagok más szolgáltatásokat is tartalmaznak, érdemes ezeket is pontosan áttanulmányozni. Hány e-mail fiók és mekkora tárterülettel áll rendelkezésre? Mennyi a garantált sávszélesség? Mennyi
a feltöltési sebesség? Van-e web tárterület és mekkora? Működik-e központi e-mail vírusszűrés? Illetve
milyen egyéb szolgáltatások állnak rendelkezésre?
Néhány szolgáltató, külön kedvezményes csomagokat nyújt szomszédos-közösségi előfizetés címén.
Ilyenkor általában kedvezőbb havidíjakkal lehet számolni, a feltétele a három, vagy több előfizető egy
háztömbből, vagy családi házas övezetben az egymás
melletti házakból.
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Majális
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Labdarúgás,
megyei I. o.:
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Sport

Továbbra sincs pont

Április 3-án a GyőrsövényNagyszentjános-Kunsziget
ház csapta volt a vendégünk.
4:2
Az egyenlő erők küzdelmét
hozó mérkőzésen a vendégek
A második helyezett Győri
egy szerencsés góllal nyertek. Elektromos ellen jobb első félKunsziget-Győrsövényház idei hozzáállással meglepetést
lehetett volna okozni. Ezen a
0:1
mérkőzésen mutatkozott be a
Rezi Lajos, edző: Akará- megyei I. osztályban a fiatal
sunk, küzdésünk legalább dön- Sallai Máté, aki nagyon jó teljesítménnyel hívta fel magára a
tetlent érdemelt volna.
figyelmet.
A lébényi vendégjátéknak
Kunsziget-Gy. Elektromos
sajnos csúfos vereség lett a
1:2
vége.
Lébény-Kunsziget 10:0
Az újabb idegenbeli szereplésen Nagyszentjánoson
már volt tartása a csapatnak.
Sajnálatos, hogy 2-0-ás vezetés után sem sikerült pontot
szerezni, a hazaiak fordítani
tudtak.
Labdarúgás,
megyei III. o.:

Ezzel a vereséggel csapatunk visszaesett az utolsó helyre. Nagyon sok munkára, jobb
hozzáállásra, nagyobb akarásra
van szükség, hogy elkerüljünk
a tabella utolsó helyeiről. Elsőként pedig nyerni a minket 3
ponttal megelőző Győrszentiván ellen idegenben.

Megvan az első!

A 12. fordulóban hazai pályán
kis szerencsével akár a győzelem
sem lett volna elképzelhetetlen.
Kunsziget II-Nádorváros
0:1
A következő héten a jó játék
mellett végre Fortuna is a csapat
mellé állt.
Pázmándfalu-Kunsziget II.
0:1
Mindenki bizakodott a Nyalka
elleni hazai találkozóelőtt, hiszen a
két csapat helyezésben közel áll
egymáshoz a táblázaton. Az eredmény nem tükrözi hűen a játék képét, a vendégeknek ugyanis minden
sikerült, nekünk meg semmi. A

május 1., vasárnap
15.00 Győrszentiván-Kunsziget (ifi.)
17.00 Győrszentiván-Kunsziget (m. I. o.)
17.00 Pér-Kunsziget II. (m. III. o.)
május 7., szombat
17.00 Kunsziget II-Győrság (m. III. o.)
május 8., szombat
15.00 Kunsziget-Öttevény (ifi)
17.00 Kunsziget-Öttevény (m. I. o.)
május 14., szombat
13.00 Kunsziget-Mosonszolnok (serd.)
15.00 Petőháza-Kunsziget (ifi)
17.00 Petőháza-Kunsziget (m. I. o.)
május 15., vasárnap
17.00 Écs-Kunsziget II. (m. III. o.)

gólkülönbség erősen május 16., hétfő
15.00 Abda-Kunsziget (ifi)
túlzott.
Kunsziget II.-Nyalka 17.00 Abda-Kunsziget (m. I. o.)
0:7

május 21., szombat
szabad 10.00 Lébény-Kunsziget (serd.)
17.00 Kunsziget II.-Mindszentp. (m. III. o.)

Fiúk, nem
feladni! A hátralévő fordulókban tovább kell
szaporítani a pontokat,
mert ez erőt adhat a következő bajnokságban
való eredményesebb
szerepléshez.
SPORTSZERK.:
STANKOVICS ANTAL

május 22., vasárnap
15.00 Kunsziget-Bajcs (ifi.)
17.00 Kunsziget-Bajcs (m. I. o.)
május 28., szombat
10.00 Kunsziget-Dunaszeg (serd.)
május 29., vasárnap
15.00 Pannonhalma-Kunsziget (ifi.)
17.00 Pannonhalma-Kunsziget (m. I. o.)
17.00 Boka Juniors-Kunsziget II. (m. III. o.)
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