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Beteljesedett
Mennyire szeretnénk teljes emberi életet élni. Olyant, amelyiknek van értelme, olyant, amelyik biztonságos cél felé visz.
Ezért jogos igényünk egy olyan ország, amelyikben boldogulni tudunk, van megfelelő kenyérkereseti lehetőségünk magunk és családunk megélhetése és gyarapodása javára, egy
olyan, ahol egyre emberibb emberként tudunk élni, fejlődni…
Ezért tennünk is kell…
Keresztény hitünk azt vallja,
hogy ezen a földin túl van egy
olyan Ország, amelyikben már
most teljes életet élhetünk. Jézus Krisztus, az Istenember váltotta valóra a mi nagy álmunkat. A Keresztrefeszített miután
tudta, hogy már minden beteljesedett,
így
szól:
„Beteljesedett!” Aztán lehajtotta
fejét és átadta a lelket! /Jn
19,28-31/ A Föltámadott megjelenve tanítványainak és nekünk
így szól: „Békesség nektek! Boldogok, akik nem látnak, mégis
hisznek!”/Jn 20,19-31/ Hát
ezért érdemes és értelmes élni! Mert amióta Jézus Krisztus
keresztet hordozott és meghalt, azóta van értelme a mi kereszthordozásunknak és nem reménytelen a halálunk sem.
Hiszen az Ő keresztjét hordozzuk és Benne a föltámadás boldog reményét, békéjét, biztonságát is! Az Isten Országa egy
ilyen beteljesedett ország, ahol van értelme minden küzdelmünknek és áldozatunknak. (Folytatás a 2. oldalon)
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Újságunk idei harmadik számában megemlékezünk a Húsvétról
és az ehhez kapcsolódó húsvéti
liturgiát is ismertetjük.
Április 9-én országgyűlési választásokat tartanak az országban, olvashatnak tájékoztatót a
szavazás rendjéről is.
Iskolásaink és óvodásaink több
versenyen és rendezvényen is sikeresen szerepeltek, amelyekről
két oldalas beszámolót olvashatnak az újságban.
Kunszigetiekről szóló cikksorozatunkban halálának tízéves évfordulója alkalmából Tilai Lajosra,
Kunsziget első szabadon választott polgármesterére emlékezünk.
Sok rendezvényről, programról
is be tudunk számolni Önöknek,
amelyeket márciusban rendeztünk meg. E program keretében
remek hangulatú vetélkedőn vehettünk részt és hasznos előadásokat is hallhattunk.
Megkezdődött a labdarúgó
bajnokság, befejeződött a SzigetKupa Tekebajnokság - sportrovatunkban foglalkozunk ezekkel az
eseményekkel is.

Csillagok, sztárok, megasztárok
Teleház SZJA
Borverseny
Programok-mindenkinek
Sport
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(Folytatás az 1. oldalról)
mai napon az egyház ősi hagyománya alapján ezen a
Van értelme még a fájdalom elviselésének is, bár- napon nem mutatunk be szentmiseáldozatot. A szermilyen nehéz és szinte elviselhetetlennek tűnő. Van tartásnak három része van: Igeliturgia, amelyben elértelme annak, hogy a rosszat jóval, jóindulattal, a hangzik a Passió-Jézus szenvedéstörténete, Hódolat a
bántást, szeretetlenséget, ellenségeskedést szeretettel, szent kereszt előtt, Szentáldozás.
megbocsátással viszonozzuk. Van értelme annak,
Nagyszombat, április 15.: Templomunk nyitva
hogy az ingerültséget, félremagyarázást szép szóval, lesz, hiszen az Egyház Urunk sírjánál időzik, az Ő
kedvességgel jutalmazzuk. Ebben az Országban a szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Ezen a napon
szeret, a szeretetből vállat áldozat győzedelmeskedik, látogatjuk meg a Szentsírt, a halott Jézus szobrát, de
mert már Beteljesedett!
nem gyásszal, lemondással, hanem ünnepélyes váraKöszönöm kedves Mindnyájuknak az Egyházközkozással. 21.00 óra: Húsvét vigília,
ségi Képviselőtestület nevében is, Igen Uram, közel a nap,
a feltámadt Krisztus ünneplése. A
hogy terveink, szolgálatunk telje- Talán az óra, talán a pillanat,
szertartás négy része: Fényünnepsüléséhez 2006-os évi egyházközsé- Amikor félrebillen a fejem,
ség a tűzszenteléssel, húsvéti gyergi hozzájárulásukkal anyagiakban Amikor én is beteljesedem.
tya megáldásával, húsvéti örömtámogatták egyházközségünket!
énekkel. Igeliturgia emlékezve a
Arra hívom falunk Lakóit, hogy De beteljesedem-e én magam?
Szentírási olvasmányokon kereszéljük át a beteljesedés óráit templo- A tenger eszmét, a gondolatot,
tül az Ószövetségi ígéretek beteljemunkban, hívő közösségünkben a Amelyet itt gondolnom adatott,
sedésére. A keresztség liturgiája a
következő napokon:
Végig tudom-e gondolni odáig?
víz megáldásával és keresztségi
Nagycsütörtök, április 13. 19.00
fogadásunk megújításával. Az Euóra: Szentmise az Utolsó vacsora Mondja-e majd a lelkiismeret,
karisztia liturgiája feltámadási köremlékére: A mai estén az utolsó Midőn eljő az „Elvégeztetett”,
menettel.
vacsorára emlékezünk, felidézzük Hogy elvégeztem a feladatot?
Húsvétvasárnap, április 16. 4.30
Jézus szolgáló szeretetét, amellyel
óra: Megtartjuk a hagyományos
megmosta tanítványai lábát, és át- Lehajtott fejű Krisztus a kereszten:
Krisztus-keresést, örvendezve a
éljük az Oltáriszentség alapítását. Immár a föld emlőit eleresztem.
harmadnapra, húsvét hajnalára
A
föld
tejével
telnem
szűk-kevés:
A búcsúzó Krisztus saját testét és
feltámadott Üdvözítőnek, illetve
vérét hagyta ránk, hogy lelkünket Csak Tebenned a beteljesedés.
megvisszük az örömhírt elhunytjatáplálja, és keresztáldozata állaninknak is.
(SÍK SÁNDOR: XII. STÁCIÓ) Húsvétvasárnap, április 16. és
dóan közöttünk lévő valóság leHúsvéthétfő, április 17. 8.00 óra:
g y e n . A s z e n t m is e v é g é n
„oltárfosztás” lesz, emlékezve a szegény, elhagyott Húsvéti ünnepi szentmisét tartunk.
Kívánom, hogy mindannyian családjainkban, híÜdvözítőre, aki megkezdi szenvedését.
Nagypéntek, április 14. 15.00 óra: Keresztutat vő, templomi közösségünkben együtt ünnepelhessük
imádkozunk, abban az órában, amikor Krisztus járta és élhessük át Húsvét allelujás örömét!
WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS
azt. 19.00 óra: Urunk szenvedésének ünneplése: A
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Hírek, felhívások
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Felhívás

Választás

A lakossághoz a veszettség elleni védekezésről
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél és állatnál
egyaránt halálos kimenetelű betegség. A betegség legfőbb terjesztője a róka.
A védekezés leghatékonyabb módszerét—a rókák
veszettség elleni vakcinázását—Európában évtizedet óta
sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is
megkezdődött a rókák vakcinázása, első alkalommal a
nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított 2530 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák számára kedvelt ízű és szagú
csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz nagyságú, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről
történik.
A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem jelent. A kihelyezett csalétekhez
ennek ellenére nem szabad hozzányúlni, semmi esetre
sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina a
bőrre, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
A) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő jód
tartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%os alkohollal történő lemosása. Mindkettő beszerezhető
a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer
használata során keletkezett barnás folt szappanos vízzel eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség.
B) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára
kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 21. napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen a legeltetés
tilos. Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek
vagy legelő állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csalétket.
Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy
háziállatot talál, haladéktalanul értesítse a legközelebbi
állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot. További felvilágosítással az önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.
Kérjük, hogy a fentiekről gyermekét is tájékoztassa.
A helyi vakcinázási kampány időpontja: április 10-16.
FVM ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-ELLENŐRZÉSI
FŐOSZTÁLYA

Tisztelt Választópolgár!
Magyarország köztársasági elnöke 2006. április
9. és 23. napjára tűzte ki a 2006. évi országgyűlési
választásokat. A szavazatokat ezen a napon reggel
hat és este hét óra között lehet leadni. Kunszigeten
a korábbi választásokkal, szavazásokkal eltérően
egy szavazókör került kijelölésre, tehát minden választópolgár egy helyen adhatja le a szavazatát. A
szavazóhelyiség a kunszigeti Kultúrházban
(Kossuth tér 8.) található.
A szavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérem az alábbiakat figyelembe venni:
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével
- Lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány)
- Személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított
kártyaformátumú vezetői engedély, ezek azonban
csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Szavazni csak személyesen lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság
köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapot, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell
igazolnia. A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, hogy használja a szavazófülkét. Érvényesen
szavazni a jelölt, illetve lista neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet (+ vagy X). Ha ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. Mozgásképtelenség
esetén mozgóurna használata iránti igényét a szavazás napja előtt a polgármesteri hivatalban, a helyi
választási irodánál, a szavazás napján a szavazóhelyiségben működő helyi választási bizottságnál jelezheti.
Amennyiben az országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése
merül fel, forduljon a helyi választási iroda munkatársaihoz (Polgármesteri Hivatal Kunsziget, József
A.
u.
2.,
tel.:
96/552-003;
e-mail:
jegyzo@kunsziget.hu) vagy keresse fel a választási
jogszabályokat is tartalmazó www.valasztas.hu internetes oldalt.
VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ
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Iskolai-óvodai hírek
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Óvodai hírek

Iskolai hírek

Az óvodai beíratások a 2006/07-es óvodai tanévre 2006.
április 19-én és 20-án lesznek a Kunszigeti Tündérvár Óvodában.
Az érintett gyermekek szülei írásban is értesítést kapnak a
beíratás pontos időpontjáról.
FARKAS FERENCNÉ, VEZ. ÓVÓNŐ

A megértő olvasás, a szövegértés jelentőségét szem előtt tartva, egyúttal az országos kompetenciamérések által is preferált
és ellenőrzött részterületekre koncentrálva
szövegértő versenyen szerepelt iskolánk
Győr-Ménfőcsanakon a Petőfi-napon.
A 3. osztályosainkat Dubi Anna, Novits
Zsófia és Szabó Nikolett képviselte a 17 városi, városkörnyéki iskola 43 tanulójának versenyében. 4. helyezett lett Novits Zsófia (81
pont), akit a verseny első és második helyezettje (Mosonmagyaróvár) egyetlen ponttal
előzött meg, s aki azonos pontszámot ért el
a 3. helyezett gárdonyis tanulóval. 7. helyen végzett Szabó Nikolett, 11. helyen pedig Dubi Anna. A 4. évfolyamból Gyurkovits
Veronika, Szalai Ildikó és Szalai Soma vetélkedett a minél sikeresebb helytállásért. Ebben
a kategóriában 22 iskola 57 tanulója mérte
össze tudását. 4. helyezett Szalai Ildikó lett
(61 pont), azonos pontszámot elérve a 3.
helyen végzett tanulóval. 30. illetve 31. lett
a vetélkedésben Szalai Soma és Gyurkovits
Veronika. Felkészítő tanító: Rákosi Péterné
Ugyanitt Petőfi vetélkedőre invitáltak 4
fős, 5-6. osztályos csapatokat. Kunszigetet
az 5. osztályos Dubi András és Horváth
Franciska, valamint a 6. osztályos Stróbli
Kitti és Szabó Virág képviselte.
Eredményünk: 2. helyezés, melyet 12
csapat vetélkedésében vívtak ki diákjaink.
Felkészítő tanár: : Dubiné Molnár Éva (5.
osztály), Rákosi Péterné (6. osztály).
Öttevényen március 15-éhez kapcsolódva hagyományos meseismerő versenyen
szerepeltek 3. és 4. osztályosaink. A 3. osztályosok közül 44 kisdiák előzetes feladatmegoldásai alapján 14 tanulót hívtak meg a
döntőre – közöttük Dubi Annát. Dubi Anna
a döntőben nem ért el helyezést.
A 4. osztályosok csoportjában 25 diákból 11 tanulót vártak a döntőre, közöttük
mind a négy indulónkat: Bíró Márkot,
Gyurkovits Veronikát, Szalai Ildikót és Szalai
Somát.
Szalai Soma az első helyről indult és végül a döntőben a 2. helyet vívta ki. Dobogós helyen további tanulónk nem végzett,

A győrladaméri Bóbita
Óvoda meghívta négy
település óvodásait
2006. április 5.én teremlabdarúgó tornára.
Óvodásainkat az alábbi
csapat képviselte:
Csala Dávid, Csapó
Márk, Nagy Levente,
Nagy Dániel, Nagy Bálint, Mezei Milán,
Szalai Áron, Szalai
Henrik.
Nagyszerű játékkal veretlenül szerezte meg
az első helyet és a kupát a csapatunk. Gratulálunk! Köszönjük
Stankovics Antal felkészítő munkáját, valamint azoknak a szülőknek a segítségét, akik
a gyermekek utaztatásában segítettek.

Megérkeztünk
Bogdán Zsófia Karolina
március 25-én
Horváth Borbála
április 2-án
4
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Iskolai hírek

eredményeikről nem kaptunk információt. Felkészítő
tanító: Rákosi Péterné.
Tanulóink évek óta részt vesznek a Kalmár László
Országos matematika versenyen, mely három fordulóból áll. A három forduló értékelése után a megyei
döntőbe, három tanulónkat hívták be. (Dubi Anna 3.
o., Szalai Ildikó 4. o., Szalai Soma 4. o.) A döntőt 2006.
április elsején Győrben a Radnóti Miklós Általános
Iskolában rendezték meg. Az ott elért eredményekről a későbbiekben kapunk tájékoztatást.
Öt negyedik osztályos tanulónk (Gondár Viola,
Szalai Ildikó, Horváth Kristóf, Ramm Krisztián, Szalai
Soma) vett részt az Országos Zrínyi Ilona matematikaversenyen, melyet szintén a Radnóti iskolában
rendeztek. Helyezést ugyan nem értek el tanulóink,
de a több száz versenyző között sikeresen helyálltak.
Matematikából Stankovicsné Szabó Zsuzsanna készítette fel a gyerekeket.
A felsősök is részt vettek matematikaversenyen,
méghozzá a megyei Zírnyi Ilona Matematikaversenyen. Az ötödik osztályos Dubi Andrásé lett az előkelő 10. helyezés, míg Horváth Franciska a népes mezőny első harmadában végzett (felkészítő tanáruk:
Nagyné Békefi Gabriella). Ugyanezen a versenyen szépen szerepelt a hatodik osztályos Stróbli Kitti és Szabó Virág, valamint a hetedik osztályból Gondár Flóra
és Molnár Zsuzsanna—felkészítő tanáruk Dubi Árpád.
Alsó tagozatos tanulóknak hirdettek rajzversenyt
Győrújfalun, Az én falum címmel. Iskolánkat nyolc
tanuló képviselte, a szebbnél-szebb alkotások közül
Nátz Kornél munkáját különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Március negyedikén Töltéstaván szerepelt néptánccsoportunk a Kultúrával a Nyugat Kapujában
című rendezvénysorozaton, ahol az óvodáskorúaktól, a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette
magát. Táncosainkat a szakértőkből álló zsűri Elismerő oklevéllel jutalmazta.
Ugyancsak a Kultúrával a Nyugat Kapujában sorozat keretében előadott éneke miatt Szabó Virágra

Néptáncosok
A XXV. Országos Néptánctalálkozó és Kirakodóvásáron a Budapest Sportarénában felléptek
azok a kunszigeti gyerekek is, akik a LIPPENTŐ
Győr Tánccsoportban táncolnak—róluk a következő számunkban még olvashatnak.
Jursics András, Jursics Andrea, Szalai Máté és
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lehetünk büszkék (felk. tanár: Nagyné Békefi Gabriella).
Április elsején Budapesten került megrendezésre a XXV. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár a Sportarénában. A Nyugat-Magyarországi
régió bemutatkozását láthattuk a néptáncos tanulókkal. A színvonalas bemutatókon kívül játszóház, filmvetítés, táncház és kirakodóvásár várta az
érdeklődőket. Hazafelé az úton mesélték és mutatták egymásnak a látott és a vásárolt kincseket.
Április elején Szalai Soma a GyőrMénfőcsanakon megrendezett mesemondó versenyen különdíjas lett (felk. tanár: Szalainé Hécz Tünde)
Immár tizedik alkalommal került megrendezésre a torna, elhunyt polgármesterünk emlékére. A
jól sikerült rendezvényen hat fiú és hat lány csapat
versengett a díjakért.
Eredmények:
Lányok:
1. Győrszemere
2. Kunsziget
3. Győrladamér
Fiúk:
1. Öttevény
2. Mosonszentmiklós
3. Dunaszeg
Legjobb hazai játékos a lányoknál Csóka Evelin,
a fiúknál Tilai Ákos.
Az eredményhirdetésnél Tilai Lajosné a család
nevében minden résztvevőnek ajándékot adott át,
melyet tisztelettel köszönünk.
Köszönöm mindazoknak a segítségét akik a torna szervezésében, sikeres lebonyolításában részt
vállaltak!
A KUNSZIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA
NEVELŐTESTÜLETE

Venesz Mónika zalai lakodalmast táncoltak a közönség nagy megelégedésére. Szenzációs koreográfiát, díszletet vonultattak fel Kukorica lagzi
c. műsorukban—a művészeti vezető Kocsis Enikő, és a Harangozó-díjas Fitos Dezső. Köszönet a
felkészítésért Fábián Szabolcsnak is. Gratulálunk
nekik, további sok sikert kívánunk!
SZALAI SÁNDORNÉ
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Kunszigetiek

Tilai Lajos emlékére
bárki számíthatott rá. Kunsziget életében, fejlődésében, fennmaradásában képviselőtársaival megtette
az első nagyon fontos lépéseket: utakat javíttatott,
szennyvízhálózatot és
szennyvíztisztító telepet
létesített. Ipari üzemek
épülhettek zöld mezős
beruházásként.
Kapcsolatot tartott az
egyesületekkel, más településeken
élőkkel.
Tette, amit tennie kellett, amit tenni lehetett.
Halála után egyértelmű
volt, hogy folytatni kell
az általa megkezdett
munkát, melynek a központi eleme a falu fejlődésének biztosítása, az
itt élő emberek jólétének biztosítása volt.

1996. március 29-én az általános iskolák tanulói
izgatottan várták a Nyuszi-Kupát, az 1992 óta hagyományos teremlabdarúgó-torna kezdetét. Kunszigeten azonban fekete
zászló fogadott mindenkit, és döbbent
csend: Tilai Lajos polgármester
meghalt.
Mindenki hitt a gyógyulásában, azonban a
sors másként rendelte:
44 évesen eltávozott
közülünk.
Halálának tizedik
évfordulóján
a
kunszigetieket bemutató sorozatunkban ezúttal emlékezzünk meg
róla!
Tíz év elmúltával ha jellemezni szeretném, elsőként az jut eszembe róla, hogy hivatását, embertársait és családját szerető ember volt. Örömmel dolgozott a munkahelyén, Győr Megyei Jogú Város
Tűzoltó-parancsnokságán, később Kunsziget Község Önkormányzatánál, és a képviselőtestületben is
mint polgármester. Mindig kész volt tettre, segítségre. Lehetett tél vagy nyár, nappal vagy éjszaka,

Tisztelt Polgármester Úr!
Emlékedet kegyelettel őrizzük.
KUNSZIGET KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETE NEVÉBEN:
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki a
Tilai Lajos
halálának 10. évfordulóján megrendezett
emlékverseny rendezőinek és minden
résztvevőjének.
Külön köszönetet mondunk Kunsziget
Község Önkormányzatának és mindazoknak, akik a rendezvényt támogatták, és
azoknak, akik sírjára koszorút, virágot helyeztek el.

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szeretnek”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Sajgó Péterné
Venesz Margit
temetésén részt vettek, sírjáraaz emlékezés
virágait helyezték.
Külön köszönetet mondunk a Nyugdíjas
Klub énekkarának és Winkler Zsolt plébános úrnak.

„Szívünk őrzi emlékedet,
köszönjük az időt, mit
Együtt tölthettünk veled.”

GYÁSZOLÓ CSALÁD

SZERETŐ CSALÁDJA
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Események, vélemények
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Csillagok, sztárok,
megasztárok

Segítség
a bevalláshoz

A minap elmerengtem a csillagokon és
megálltam egy ponton. SZTÁRSÁG, így, csupa nagybetűvel. Manapság bárkiből lehet
sztár: médiasztár, popsztár, mozisztár, ill. a
bűnügyeiről híres sztár (lásd Whiskeys). Úgy
látszik, mi olyan szerencsés világban élünk,
hogy sztárok vesznek körül bennünket, akik
valamilyen módon kitűnnek az átlagemberek
közül. De milyen módon?! Igazán különleges
emberi értékeket képviselnek? Mondjuk
Majka, BB Évi vagy Oláh Ibolya és sorolhatnám… Hová tűnt az a mérce, ami Kabos Gyulát, Eperjes Károlyt, Koncz Zsuzsát, az Illést,
Cserháti Zsuzsát (folytathatnám még a sorolást…) sztárrá tette. Őrájuk még akkor is emlékezünk, amikor már nincsenek közöttünk.
Sőt, mi már a sztárokkal sem érjük be,
Megasztárokra éhezünk. Volt már Megasztár
1, aztán Magsztár 2, most fut a harmadik széria. A fellépők tényleg tehetségesek, szó se róla, de ahogy az előző részekbe bele-bele néztem, nekem már nem tűnnek eredetinek, igazak. Manapság „megcsinálják” a sztárokat,
még ha igazi, sajátos értékekkel, stílussal rendelkező emberről van is szó. Nem valós, igazi
önmagát mutatja, mutathatja a színpadon, hanem amivel felruházzák, amilyennek mutatni
szeretnék. És a végeredmény egy önálló stílusától eltérített, mindenféle hétpróbán keresztülmenő kirakatbábu. Na és a zsűri? Szerintük
mindenki nagyon ügyes, nagyon szép,
szuperjó, addig, amíg véget nem ér a sorozat.
De kérdem én, utána mi lesz a sok átformált,
dicséretekkel túlfűtött tehetségekkel? Meg jön
egy-két fellépés, aztán a csillagok, bocsánat,
Megasztárok lehullanak a földre, és újra be
kell illeszkedniük a szürke hétköznapokba,
ami—be kell vallani—a sok csillogás, pompa,
címlapsztori után nem lehet egyszerű, főleg
egy 17-18 évesnek nem. Aztán ha nekünk már
ez is kevés, jönnek a Gigasztárok?

A teleházban lehetőséget biztosítunk infrastrukturális hátterünkkel az adóbevallás elektronikus
elkészítésére mindazok számára, akik igénylik ezt
a szolgáltatást. Az APEH honlapján található
nyomtatványkitöltő program és az elektronikus
bevallás is elérhető a teleházból.
Szükség eseten segítséget adunk a bevallások
elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban. Felhívjuk figyelmüket, hogy a teleházban technikai segítségnyújtást tudunk csak adni, nem végzünk adótanácsadást.
BÁBICS NORBERT

SZALAI-DANKA ILDIKÓ

Borverseny
Március 12-én került megrendezésre a XV. Borverseny. Nyolc vörösbort és öt fehérbort bírált el a
bizottság. Sorrend szerint oklevelet és jutalmat
kaptak a díjazottak. A díjazottak névsorát nem ismertetjük.
Újra kell gondolnunk, és a jövőben az eredeti
elgondolás szerint kell lebonyolítanunk a versenyt.
Azért szerveztük, mert arra voltunk kíváncsiak,
hogy a falunkban termelt szőlőből milyen bort tudunk előállítani, vagy a szomszéd faluban termelt
szőlőből milyen bort készítenek az ottani termelők.
Sajnálatos, hogy más, távolabbi tájakról, Pannonhalmáról és a balatoni borvidékről származó borok
is bekerültek a bírálandó borok közé– Egyértelmű,
hogy nálunk soha nem lehet olyan minőségű szőlőt és ezzel együtt bort termelni, ami versenyképes
lenne a fenti vidékek termésével. Ezért a jövőben
az „idegen borokat” minősíttetjük, de nem díjazzuk, mert ez így, mint az utóbbi években is történt,
elveszi a verseny komolyságát.
Felkérésünkre a nyugdíjasklubból nyolcan készítettek pogácsát, amiért külön köszönetünket fejezzük ki. Ugyancsak köszönjük a támogatók segítségét, és a rendezvény lebonyolítását segítők szíves részvételét.
CSISZÁR IMRE
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Programok-mindenkinek
Az Igazságügyi Minisztérium és az Országos megismerése érdekében az önismeretről tartott érBűnmegelőzési Bizottság pályázatot hirdetett mo- dekes és emlékezetes előadást dr. Csernus Imre
dellértékű program kidolgozására. Kunsziget Köz- március 31-én. A program következő állomása ápriség Önkormányzata sikeres pályázatot adott be, me- lis első felében egy filmvetítéssel egybekötött beszéllyet a bizottság példaértékűnek nyilvánított a szub- getés lesz—szintén a Kultúrházban, amelyen kojektív és objektív biztonság megteremtése miatt. Az runk társadalmi problémáinak a bűnelkövetésre való kihatásairól is beszéobjektív biztonság stalünk.
tisztikai adatokkal mérFontos az is, hogy összehető, a szubjektív biztonkapcsolódjon a bűnmegság a biztonság belső
előzés azzal, hogy a fiataoldala, melyet az érzés, a
lok számára életcélokat
meggyőződés, a pszitűzzünk ki. A jövőkép
chés állapot határoz
alakítása szempontjából
meg, hogy az ember tarérdekes és tanulságos
tozik egy közösséghez.
visszajelzés volt a márciEzt meghatározza a
us 15-e alkalmából az ismegvalósításban vállalt
kolával és az önkorszerep, az önbizalom és
mányzat kulturális biönértékelés helyes mérzottságával közösen kiírt
téke. Fontos a stabilitás,
irodalmi pályázat, amea jövőkép megléte, az
lyen általános iskolás diidentitástudat, a településért érzett felelősség, a Remek hangulatú vetélkedő részesei lehettünk ákok írták le véleményüközösségi együttműkö- két alkalommal is, ahol a legkülönbözőbb korosz- ket arról, hogy milyennek képzelik az életüket
dési készség, egymás
tályok képviseltették magukat.
2048-ban.
segítése és a szabadidő
A közösségépítő vonalat alapozta meg az eddig
tartalmas eltöltésének biztosítása.
A bűnmegelőzési célú kortárssegítő szolgálat ke- két alkalommal megrendezett vetélkedő, amely az
retében indított programsorozat márciusban sok Öttevényen évek óta sikerrel futó vetélkedőket volt
hivatott meghonosítani Kunszigeten Fehérvári Kárembert mozgatott meg Kunszigeten.
A bűnmegelőzés témakörében fontosnak érez- oly játékvezetésében és szervezésében. A vetélkedő
zük, hogy ne csak beszéljünk a bűnözés hatásairól, harmadik részére április 28-án kerül majd sor. Mármegelőzéséről, hanem teremtsünk meg olyan prog- ciusban nyolc foglalkozásból álló társastáncramokat - nem titkoltan hagyományteremtő céllal -, tanfolyam is indult.
Sportrendezvény is kapcsolódott a programhoz,
amelyek közösségeket kovácsolnak, amelyek tagjai
figyelnek egymásra és segítséget nyújtanak, ha a teremlabdarúgó tornát rendeztünk a Sportcsarnokban Kortárs-Sporttárs Kupa néven március 25-én. A
csoport bármely tagja „veszélyes vizekre evezne”.
A programsorozat komolyabb témáiba az elmúlt lányok és fiúk számára rendezett versenyen a hazai
időszakban az oktatási intézmények is bekapcsolód- csapatok mellett pályára léptek Öttevény és Szilsártak: az óvoda a nevelési munkájukba csatolta be a kány csapatai is. A versenyt a lányoknál és a fiúknál
bűnmegelőzési célú nevelési eljárásokat, az iskolá- is Kunsziget csapata nyerte.
Április hónapban kiadványokat is megjelenteban osztályfőnöki órákon rendőrök, bűnmegelőzési
szakemberek foglalkoztak az iskolások bűnmegelő- tünk—bűnmegelőzési eljárásokról, és magáról a
zési tanácsadásával előadások keretében. A falu ci- programról. A www.kunsziget.hu honlapon folyavil szervezetei és lakossága számára tartott előadást matosan követhetők a programok, jelenleg közel 50
március 18-án a Kultúrházban Csepi László őrnagy kép is látható a programokról.
BÁBICS NORBERT
katasztrófavédelem, polgári védelem, bűnmegelőzés témakörében. A bűnelkövetés pszichológiájának
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Sport

A megyei Nyugdíjas Szövetség 2006. április 4én Kapuváron rendezte a nyugdíjasok megyei tekeversenyét. A kunszigeti Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klubot az alábbi csapat képviselte: Farkas Ferenc, Gutléber Zoltán, Nagy Ferenc, Vitéz Péter.
A csapat remekül játszva szerezte meg az első
helyet. Az egyéni versenyt Farkas Ferenc nyerte,
Vitéz Péter lett a második helyezett. Gratulálunk,
további sok sikert kívánunk!
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Kihirdették a Sziget Kupa Tekebajnokság
végeredményét egy nagyszerű hangulatú tekebál keretében. Az eseményről képeket láthatnak a galériában. A díjazottak:
1. Fakó (képünkön a fődíjjal)
2. BöHöMök 3. Öreg golyók
Legjobb teliző: Kiss Zoltán Legjobb taroló:
Taufer Péter Legjobb igazolt játékos: Farkas
Attila Legsportszerűbb csapat: Heves Jeges
Vigaszdíj: Kisduna Különdíj: Bébicsőszök (a
legtöbb női játékosból álló csapat)

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Sport

Elkezdődött a bajnokság
Hosszú téli szünet után március közepén megkezdődött a
tavaszi szezon. Az átigazolási időszakban több új játékos érkezett mindkét csapathoz, a II. osztályúaknál edzőcsere is
volt. Reméljük, hogy a változások megmutatkoznak az eredményekben is. Csak emlékeztetőül, ősszel mindkét csapatunk
utolsó előttiként végzett.
Az első három forduló eredményei:
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Sportműsor
2006. április 8. szombat
10.00 Jánossomorja-Kunsziget (serd.)
2006. április 9. vasárnap
13.00 Dunaszeg-Kunsziget (ifi)
15.00 Dunaszeg-Kunsziget (m. II. o.)
16.00 Gyarmat-Kunsziget II. (m. III. o.)

Megyei II. o.
Kunsziget-Dunakiliti 4-0 (1-0)
Gsz.: Horváth Cs. (2), Kolonics I. (2)
A hűvös időben, főleg a második negyvenöt percben
nyújtott teljesítményének köszönhetően, fölényes hazai győzelem.

2006. április 12. szerda
15.30 Kunsziget-Soproni Postás (teke)
16.00 Levél-Kunsziget (serd.)

Rajka-Kunsziget 2-1 (1-0)
Gsz.: Horváth Cs.
A jóval előrébb álló Rajka otthonából kis szerencsével akár
a három pontot is elhozhattuk volna.

2006. április 15. szombat
10.00 Kunsziget-Öttevény (serd.)

Kunsziget-Mosonszentmiklós 2-2 (1-1) Gsz.: Kolonics,
Stróbli
A második helyezett ellen nagyon jól játszott csapatunk,
végig egyenrangú ellenfelek voltunk. A játékvezető hölgy és
asszisztensei tevékenységét sokan bírálták, de a döntetlen
eredmény reális. Reméljük folytatódik a sikeres szereplés,
bízzunk a hétvégi dunaszegi sikerben!
Megyei III. osztály
Kunsziget II.-Sokorópátka 4-3 (0-3)
Gsz.: Burányi (2), Sághy, Strobl
Jól ránk ijesztettek a fiúk! Az első félidőben még az utolsó
helyezett vendégcsapat vezetett fölényesen, de a végére azért
sikerült fordítani. Az ilyen mérkőzések tartást adhatnak a
csapatnak, de azért jobb a nyugodt győzelem.
Csikvánd-Kunsziget II. 5-0 (2-0)
Sajnos az idegenbeli szereplés már nem sikerült ilyen jól, a
hazaiak megérdemelten nyertek.
Kunsziget II.-Rábacsécsény 2-1 (1-1)
Gsz.: Burányi, Kovács K.
Újra itthon, újra vendégvezetés, újra győzelem. Úgy látszik a mieink csak akkor kezdenek el jól játszani, ha a az ellenfél vezet. A negyedik helyezett ellen is sikerült fordítani.
A hat szerzett pontnak köszönhetően csapatunk feljött a
nyolcadik helyre. Csak így tovább!

2006. április 16. vasárnap
14.00 Kunsziget-Mosonszolnok (ifi)
16.00 Kunsziget-Mosonszolnok (m. II. o.)
16.00 Abda II.-Kunsziget II. (m. III. o.)
2006. április 22. szombat
10.00 Kimle-Kunsziget (serd.)
2006. április 23. vasárnap
14.00 Halászi-Kunsziget (ifi)
16.00 Halászi-Kunsziget (m. II. o.)
16.00 Rábaszentmihály-Kunsziget II. (m. III.
o.)
2006. április 29. szombat
10.00 Kunsziget-Rajka (serd.)
16.00 Kunsziget II.-Szerecseny (m. III. o.)
2006. április 30. vasárnap
14.00 Kunsziget-Levél (ifi)
16.00 Kunsziget-Levél (m. II. o.)
SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL

Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunsziget@telehaz.hu web:http://www.kunsziget.hu
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2. Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30
Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés és képek: Bábics Norbert

