XXI. évfolyam 2. szám

A XXI. század költője
- BÁBICS NORBERT „Nagy munkát vállal az magára, | ki most
kezébe lantot vesz.” Ma is nagy munkát vállal
magára a lantos, aki Petőfiként megpróbálja
megmondani, mi a helyes út, mit tegyünk ahhoz, hogy Magyarország Kánaán lehessen. Újra
és újra hiányzik egy Petőfi Sándor.
1848. március 15-én a magyar nép szócsöveként lépett Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum előtt összegyűlt tömeg elé. Biztos,
hogy készült már jó ideje arra,
hogy nagy dolgok részese legyen. A függetlenségről csak
ábrándozó, nemzeti öntudatára épp akkor ébredező
magyar nép számára Petőfi
Sándor lett a Költő.
Amit Petőfi kimond, az
nemcsak az akkori magyarság
akarata volt, hanem a miénk is.
Petőfi a mi szócsövünk is.
Petőfinél a szabadság három pilléren alapul. Az egyik a politika és
közélet szabadsága, a másik az
emberhez méltó életet biztosító gazdagságé, a harmadik
a gondolkodásé, a szellemé. Ezek pedig
nem függetlenek
egymástól. Ha
bármely pillér
szabadsága veszélybe
kerül,
rendre visszatérünk
Petőfihez. Veszély lehet
a kívülről jövő elnyomás is
– a Habsburg-ház 1848-ban
vagy a szovjet világrend a második világháború után –, de lehet olyan válság is, amelyet mi magunk okozunk oda nem figyeléssel,
az értékeink elfeledésével és belső viszályokkal. Petőfit azonban meg is kell hallanunk,
nem elég, ha csak hivatkozunk rá, megidézzük őt. Ma különösen nem elég.
Megint veszélyben a petőfis értelemben vett
szabadság: válság van. Sőt, válságok vannak.
Gazdasági válság, politikai válság, kulturális
válság, érzelmi válság. Gazdasági válság van,
mert egy láncreakció folytán sokan válnak ál-

lástalanokká. Veszélyben az emberhez méltó
életet biztosító gazdagság adta szabadság. Politikai válság van, mert politikáról beszélni is
olyannak hat, mintha bepiszkolnák a kezünket. Odafentről pedig csak a parttalan vita
érződik: veszélyben van a közélet szabadsága,
hiszen nem hallatszik a hangunk, a kérésünk.
Kulturális válság van, hiszen ami igazán érték, azt nem tudjuk értékelni. Nem becsüljük
meg eléggé mások munkáját, a gondolkodás, a szellem szabadsága a semmibe vész.
Mindezek érzelmi válsághoz vezetnek,
bizonytalanok vagyunk és félünk a
jövőtől, közben meg csak panaszkodunk, panaszkodunk és panaszkodunk.
„Ha nem tudsz mást, mint
eldalolni | Saját fájdalmad s örömed: | Nincs rád szüksége a világnak...” Súlyos szavak ezek. Ezt
is Petőfi írta intelmül a XIX. század
költőinek. De ez szerintem ugyanúgy
kell, hogy szóljon a XXI. század költőinek és nem költőinek is: hozzánk is
szól Petőfi.
Tennünk kell azért, hogy
szebb legyen a holnap –
ez vezérelte a márciusi ifjakat is. Mi
mindannyian
felelősek vagyunk, hogy
tegyük a dolgunkat és tegyünk jobbá a
nemzetet. Mert
előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Akárcsak a reformkorban és azóta
oly gyakran. Újra és újra a lét a tét.
A szovjet elnyomás éveiben nem lehetett
ünnepelni a márciusi ifjakat, sem a forradalmat, sem a szabadságharcot. Húsz évvel
ezelőtt ünnepelhettük végre újra úgy március 15-ét úgy, ahogy az megilleti. 1989 óta
megemlékezünk az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményeiről és hőseiről. De
vajon hogy állunk a ’48-as eszmék megvalósulásával?
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

2009. március 13.

Új elnökkel indul a
fociszezon

- BÁBICS NORBERT A Kunsziget SE Saru Zsoltot választotta elnökké a február 27-i közgyűlésén. A labdarúgó
szakosztályt ezután Németh Péter vezeti, az elnökségi tagok száma pedig tízre csökkent.

Saru Zsolt.
– Archív fotó: B. N.

A Kunszigeti Hírmondó előző számában
adtuk hírül, hogy új edzővel járja a tavaszi
bajnoki mérkőzéseket a Kunsziget SE – nos,
nemcsak az edző személye, az egyesület elnöksége is változott. Mivel ez előző mérkőzés
elmaradt, a bajnokság ezen a hétvégén kezdődik: Rábapatonát látjuk vendégül.
FOLYTATÁS A 11. OLDALON. >>

Költségvetés 2009

- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER Kunsziget Község Képviselő-testülete 2009.
február 12-én többszöri tárgyalás után elfogadta a falu idei költségvetését. Emelkedni fog
a vállalkozók és a magánszemélyek kommunális adója. Döntöttek a fiatalok gyermekvállalásának támogatásáról is.
A költségvetés hivatott szabályozni és
szolgálni – többek között – a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó társadalmi
és gazdasági problémák megoldását, a közszolgáltatások biztosítását (közoktatás, egészségügyi alapellátás, közművelődés, kultúra,
sport- és szabadidős tevékenység), szociális és
gyermekvédelmi, házi szociális segítségnyújtás, feladatainak ellátását.
Kunsziget 2009-ben 169 653 665 forintból
gazdálkodik. A bevételek legfőbb forrása továbbra is az iparűzési adóból származik.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>
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A XXI. század költője
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Olyan országban élünk, amilyet a márciusi ifjak megálmodtak maguknak? Hol sírjaik
domborulnak, tényleg elhisszük-e, unokák, leborulva, hogy a magyar név megint szép lesz?
A Kánaán felé megyünk vagy csak panaszkodunk? Hol a szem szemével farkasszemet
nézni?
„Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, |
de ma már maga sem tudja hogy mit akar: | talány zaja, csöndje| és úgy támolyog az idők sikátorán, | mint átvezetett rab a fogház udvarán
| börtönből börtönbe.” Babits Mihály 1923-ban
írott szavai sajnos ma is időszerűek.
Hol keressük a megoldást? Természetesen
Petőfinél: „Ha majd a bőség kosarából | Mindenki egyaránt vehet, | Ha majd a jognak asz-

talánál | Mind egyaránt foglal helyet, | Ha majd
a szellem napvilága | Ragyog minden ház ablakán: | Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, |
Mert itt van már a Kánaán!”
Pontosan ez a cél ma is. Ha mindenki egy
kicsit is magáénak érzi a célokat és tesz érte
valamit, máris elindulunk a XXI. század költőjének útján és jobban él nemzet e hazán.
„És addig? addig nincs megnyugvás, |Addig folyvást küszködni kell. | Talán az élet,
munkáinkért, | Nem fog fizetni semmivel, | De
a halál majd szemeinket | Szelíd, lágy csókkal
zárja be, | S virágkötéllel, selyempárnán | Bocsát le a föld mélyibe.”
Jól fontoljuk meg minden egyes szavát!
Szükségünk van ma Petőfire. De magunkban
kell megtalálnunk a XXI. század költőjét.

Tisztelettel meghívjuk
Kunsziget lakosságát
az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc
tiszteletére rendezendő
ünnepélyünkre,
amely 2009. március 15-én
9.30 órakor lesz
a Kultúrházban.
Kunsziget Község Önkormányzata

Nagyböjti
lelkigyakorlat

- WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS Nagyböjti lelkigyakorlat lesz a kunszigeti
templomban március 26. és március 28. között.
A lelkigyakorlatot Puvák J. Tarziciusz karmelita atya vezeti.
Programok:
Március 26-án, csütörtökön 17.00 órától
gyóntatás, 18.00 szentmise, I. lelkigyakorlatos
szentbeszéd.
Március 27-én, pénteken 17.00 órától gyóntatás, 17.30 keresztút, 18.00 szentmise, II. lelkigyakorlatos szentbeszéd.
Március 28-án, szombaton 17.00 órától
gyóntatás, 18.00 szentmise, III. lelkigyakorlatos szentbeszéd.

Használjuk fel a lelkigyakorlatot a
húsvétra való lelki felkészülésünkre!

Az adó 1%-ával
Kunszigetért
Kérjük, segítsék a Kunszigeten működő,
kunszigetiekért tevékenykedő civil szervezetek munkáját azzal, hogy 2008. évi keresetük
után fizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át
helyi civil szervezetnek ajánlják fel!
„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány
Adószám: 18535174-1-08
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete
Adószám: 18986044-1-08
Kunsziget Község Polgárőrsége
Adószám: 18536508-1-08
Kunsziget Sportegyesület
Adószám: 19881409-1-08
Kunszigeti Sporthorgász Egyesület
Adószám: 19906007-1-08
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület
Adószám: 18533268-1-08
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány
Adószám: 18536357-1-08
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület
Adószám: 18983292-1-08
Kunszigeti Teke Egyesület
Adószám: 18971703-1-08

Tüdőszűrés (TBC és daganat szűrés)
- PAMOK, PULMONOLÓGIAI GONDOZÓ Kunszigeten a Kultúrházban TBC és a tüdő
daganatos betegségének időben történő felderítése érdekében szűrővizsgálatot rendez a
győri pulmonológiai gondozó (régen tüdőgondozó) intézet.

A szűrés 2009. március 26-án
csütörtökön 12-17 óráig és 2009.
március 27-én pénteken 8-12 óráig
lesz a Kultúrházban.
Kérjük, hogy a szűrésre hozzák magukkal
Társadalombiztosítási (TAJ) kártyájukat és a
személyi igazolványukat.
18 éves kor alatt szűrést csak kivételes esetekben (pl. nyári diákmunkákhoz).
18 és 40 éves kor között kizárólag munka
alkalmassági célból, házi- illetve üzemorvosi
beutalóval végezzük el a szűrést, melynek térítési díja bruttó 850 forint. Az összeg magába
foglalja a leletkiadás díját is (ehhez megcím-

zett, felbélyegzett válaszborítékot kérünk!)
Negyven éves kor felett a tüdőszűrés ingyenes és beutalómentes.
Egy éven belüli negatív mellkasröntgen
megléte esetén nem szükséges újabb felvétel.
A szűrővizsgálatok alkalmasak a tüdőbetegségek időben történő felismerésére.
Panasz nélkül is lehet beteg! A szűréseken
való részvétel önvédelem!
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.50; 5.50; 6.42; 7.07; 8.02;
9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 16.37;
18.04; 19.52; 20.47
- szombaton 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51;
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47
- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41;
17.51; 20.47
Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig 5.15; 6.05; 6.35; 7.20; 8.30;
11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05; 17.20;
18.40; 20.15; 22.45
- szombaton 6.35; 8.30; 11.40; 13.25; 14.55;
16.40; 18.40; 20.15; 22.45
- vasárnap 6.35; 9.05; 11.00; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Kossuth tér
Telefon: (96) 495-029
Nyitva tartása:
Hétfő : 14.00-17.00
Kedd: 8.00-11.00
Szerda: 14.00-17.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: 8.00-11.00
Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és
munkaszüneti napokon reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki
utca 29. sz. alatt.
Telefon: (96) 542-043
Gyógyszertár
Kossuth tér
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása:
Hétfő : 16.00-17.00
Kedd: 9.30-10.30
Szerda: 16.00-17.00
Csütörtök: 9.00-11.00
Péntek: 14.00-15.00
Polgármesteri Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00
péntek: 7.30–13.00
Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (96) 552-010
Nyitva hétköznap 9:30-11:30 és 16:00-21:00
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142
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Babakötvény önkormányzati
támogatással
- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ Az állami támogatás mellé önkormányzati
támogatást is kapnak a babák Kunszigeten.
Kunsziget Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete már 2008 novemberében,
a 2009. évi költségvetési célok meghatározásánál vizsgálta annak lehetőségét, hogyan
támogathatná a gyermeket vállaló, a helyben
építkező, házat vásárló kunszigeti fiatalokat
annak érdekében, hogy jövőjüket hosszú távon is községünkben képzeljék el.
Ennek első eredményeként a képviselők
a start-számla (vagy babakötvény) önkormányzati kiegészítő támogatásáról rendeletet fogadtak el 2008. február 26-án. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény
alapján minden 2008. december 31-e után
megszülető csecsemő állami támogatást kap,
amelyet 18 éves kora után az életkezdéshez
- akár továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz,
otthonteremtéshez, családalapításhoz - használhat fel. A számlán jóváírt összeg az ötéves
államkötvényre fizetett kamattal megfelelően
a gyermek 18 éves koráig kamatozik. Az állami támogatás szülői, illetve önkormányzati
befizetésekkel is kiegészíthető. A most elfogadott helyi rendelet az önkormányzati kiegészítés feltételeit szabályozza.

A 2008. december 31. napja után
született gyermeket önálló életkezdése segítése céljából önkormányzati
támogatás illeti meg.
A támogatás elsődleges feltétele, hogy a
gyermek és szülei Kunsziget község közigazgatási területén 18. életévének betöltése napjáig állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezzenek. A szülők a támogatás nyújtására
vonatkozóan az önkormányzattal szerződést
kötnek.
A támogatásra való jogosultságot a szülő
vagy a gyermek törvényes képviselője kérelmére a polgármester a rendelet szerinti szerződés megkötésével állapítja meg. A támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg be
kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján a
hitelintézettel kötött Start-számla szerződést.
A támogatás iránti kérelmet legkésőbb a gyermek első életéve betöltésének napjáig lehet
megkötni. E határidő jogvesztő.
A támogatás kezdő összege 50.000 Ft, melyet az önkormányzat a szülővel kötött szerződés aláírását követő 60 napon belül a gyermek
Start-számlájára utal.
A szerződés aláírását követő évtől kezdő-

Illusztráció:
szulokhaza.hu.

dően minden évben az önkormányzat felülvizsgálja a támogatásra való jogosultságot.
Amennyiben a támogatásra való jogosultság
feltételei továbbra is fennállnak az önkormányzat minden év március 1-jéig – de legfeljebb a gyermek 18. életéve betöltésének
napjáig – 10.000 Ft-ot utal a gyermek Startszámlájára. Amennyiben a felülvizsgálat során az önkormányzat azt állapítja meg, hogy
a jogosultság megszűnt, további támogatási
összeget nem utal, a gyermek szülőjének vagy
törvényes képviselőjének az addig folyósított
önkormányzati támogatást vissza kell fizetnie.

A támogatást a gyermek 18. születésnapját követően akkor lehet
kifizetni, ha a gyermek ezen időpontig legalább középfokú végzettséget,
vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséget szerez.
A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha a gyermek, illetve szülei a gyermek 18.
életévének betöltését megelőzően más településen létesítenek lakóhelyet. A támogatás akkor is megszűnik, ha a gyermek 21. életévének
betöltésekor nem rendelkezik ez előírt végzettséggel. Az önkormányzat a visszafizetéstől
eltekint, amennyiben a gyermek családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
a rendeletben meghatározott összeget, és a
családban senki nem rendelkezik vagyonnal,
valamint, ha a család rendkívüli élethelyzete
ezt indokolja.
A Start-számla önkormányzati kiegészítő
támogatásával kapcsolatban bővebb információval a polgármesteri hivatal munkatársai
szolgálnak.

6. OLDAL - ISKOLA-ÓVODA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2009. 2. SZÁM

Iskolába készülnek az ovisok
- FARKAS FERENCNÉ, ÓVODAVEZETŐ A tél örömei után izgatottan várjuk a kikeletet és készülünk a tavaszi ünnepekre óvodásainkkal. Nagycsoportosaink már várják, hogy
az óvodát befejezve az iskolába léphessenek. A
játék a mese után, komoly „munka”, a tanulás
várja őket az iskolapadban.
Március 17-én és 18-án (kedden és szerdán)
nyílt napokat tartunk a kunszigeti Tündérvár
Óvoda nagy-középső csoportjában minden
kedves érdeklődő számára.
Az iskolába készülő gyermekek szülei számára március 18-án 17 órai kezdettel szülői
értekezletet tartunk. Meghívott vendégünk
Endrődy József iskolaigazgató lesz, aki tájékozatja a szülőket a kunszigeti iskolában folyó oktató-nevelő munkáról. Vendégünk lesz
még a szülői értekezleten Hima Andrea tanítónő, aki a szeptembertől induló első osztály
osztálytanítója lesz.
Március 11-én a győri sátras uszodában
úszótanfolyam indul az érdeklődő nagycsoportosaink számára. A tanfolyam tíz foglalkozásból áll, a gyerekek már nagyon várják az
úszásoktatás kezdetét.

Nagy élményt jelentett számukra az iskolában tett látogatás, ahol magyar órán
és angol órán vehettek részt a gyerekek. – Fotó: Endrődy József.

A tavasz egyik legszebb ünnepét, március 15-ét hagyományainkhoz híven az idén is
köszöntjük óvodánkban. A gyerekek dalokkal, versekkel készülnek az ünnepre, melyre

magyar zászlót is készítünk. Az ünnepi öszszeállítást a nagycsoportosok március 13-án,
pénteken 10 órától mutatják be az óvodában
a kicsik számára.

Hétmérföldes meseverseny – Megyei Döntő
- HIMA ANDREA, TANÍTÓ 2009. február 19-én került sor a meseverseny harmadik fordulójára, amelyet a győri
Móra iskolában rendeztek. A kunszigeti iskolát három csapat képviselte a versenyen. Diákjaink nagyszerű eredményekkel tértek haza.
A 3. osztályosok Üstökösök nevű csapata negyedik helyen jutott tovább, a 4. osztály
O-kosok nevű csapata pedig a második legjobb eredménnyel jutott tovább a következő
fordulóba; csupán 5 ponttal maradtak le az
első helyről.
Már izgatottan készülünk a következő megyei fordulóra, amelyben immár 16 meséből
kell számot adnia a gyerekeknek a tudásukról.

A továbbjutott csapatok tagjai:
Üstökösök (felső kép): Csapó Márk, Nagy
Levente, Sokorai Márió, Szabó Bence
Felkészítő tanár: Gyurkovits Péterné

O-kosok (alsó kép): Börzsei Bálint, Herman
Diána, Ramm Szabolcs, Pintér Szilárd
Felkészítő tanár: Hima Andrea

8. OLDAL - SÁRGULÓ LAPOK

- BÁBICS NORBERT Miről írt a Kunszigeti Hírmondó az elmúlt
majd’ két évtizedben februárban? A visszatérő
témák a téesz zárszámadása, a falu költségvetése, a februári és márciusi ünnepek és a kezdődő
labdarúgó bajnokság voltak.
Az archívumot böngészve meglepte tapasztalhatjuk, hogy 1990 februárjában egy héten
belül két száma is megjelent a Hírmondónak.
Az első szám ingyenes különszám volt február 16-án, amely elsősorban a téesszel és a zárszámadással foglalkozott. Rába László interjút
készített a szövetkezet ménfőcsanaki húsboltjának akkori vezetőjével, Gangl Andrással, aki
megosztotta az olvasókkal saját házi kolbász
és kenőmájas receptjét. A másik ’90-es szám
főként a rendszerváltás utáni első választásról
szólt: különböző pártok jelöltjei mutatkoztak be és ismertették programjaikat. S hogy
mennyire szerteágazó témákkal foglalkozott
akkoriban az újság, arra leginkább egy munkavédelmi teszt ad bizonyítékot.
1991-ben a Kunszigeti-abdai Hírmondó fő
témája is a zárszámadás volt a februári számban. A téesz ötödik üzemi tekebajnokságát
1991-ben a Gál Csaba - Németh Csaba - Varga Ernő - Jakab Imre összeállítású csapat, a
Favorit nyerte.
Egy évvel később az új szövetkezeti törvény
ismeretében Fürst János elnök a következőket
írta: „Szövetkezetünk 33-ik, egyben utolsó zárszámadási közgyűlése előtt állunk, mellyel egy
korszak zárul le. Egy olyan korszak, ami mindenkiben mély nyomot hagyott, megváltoztatta
községeink arculatát, az itt élők életmódját, a
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gazdálkodás hagyományos szerkezetét és technikai színvonalát.” Nos, a szövetkezet működésében számos változás állt be 1992-ben,
de meg nem szűnt és a mai napig működik.
A községben élők életére azonban már nincs
akkora hatással, mint akár a Hírmondó indulásakor volt.
1993-ban már nincs is szó sem a zárszámadásról, sem a termelőszövetkezetről. A Hírmondó ekkor már a Kunszigeti Önkormányzat lapja. A Faluszépítő Egyesület március
12-én első borversenyére készült, az akkori
tűzoltóbál pedig kétnapos volt.
Közel 51 millió forint volt Kunsziget költségvetése 1994-ben – olvashattuk a Hírmondóban. Ebben már benne volt az év legnagyobb beruházása, a szigetközi összekötő út
építése, amelyre 17,3 millió forintos állami
támogatást és 3,7 millió forint önkormányzati
önerőt tervezett az akkori képviselőtestület.
Az induló tavaszi szezonra a kunszigeti csapat a következő kerettel készült: „Kapusok:
Kulcsár Ferenc, Varga Péter. Védők: Roll István, Boda Tibor, Krausz Csaba, Varga Ernő,
Tánczos Gábor, Szabó Zoltán. Középpályások:
Baranyai Péter, Baranyai József, Varga Lóránt,
Dömötöri István, Szabó Ferenc.” Szűcs Tiborra
és Szalai Pálra sérülés miatt nem számíthatott
a csapat a ’94-es tavaszi idényben.
Jeles eseményről számolt be a Hírmondó 1996 február-márciusi számában: Dieter
Fischer, a SICK gyártási és fejlesztési igazgató
ja ásóját belebökte a fagyos kunszigeti földbe,
ezzel ünnepélyesen elkezdődött a gyár építése.
Egyik személyes kedvencem ebből a számból

Az első ásónyommal
megkezdődött a SICK
kunszigeti üzemének építése 1996-ban.

egy hirdetés: „Commodore 64 számítógép lemezmeghajtóval, játékprogramokkal eladó.” Ez
a gép már 1996-ban is elég idejétmúlt darabnak számított, hiszen az iskolában ekkor már
a számítástechnika oktatását két 100 MHz-es
486-os és egy 120 MHz-es Pentium segítette.
(A Commodore 64 0,96 MHz-en működött.)

Kuller Mátyásné, Szabó Imréné, Kovács Lajosné,
Karácsonyi Lajosné és Varga Ernőné
a Vadászcsárda-jelenetben

Az egyesületek is folyamatosan adtak hírt
magukról. A már említett Faluszépítő Egyesület volt a falu egyik legaktívabb egyesülete a
’90-es években. A másik nagyon aktív szervezet a nyugdíjas klub. Egyik legemlékezetesebb
saját rendezvényük az 1998-as farsang volt,
amikor egy Ki mit tud? keretében számtalan
színvonalas zenés és prózai előadás mellett
előadták a Vadászcsárda-jelenetet a klub aszszonyai. A nevetéstől szem nem maradt szárazon. Ekkortól egyébként évente rendezik meg
a nyugdíjasok februárban a Ki mit tud?-ot.
A 2001-es számban Stoller István közöl
névsort azon kunszigetiekről, akik honvédként részt vettek az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc ütközeteiben. Az akkori negyedik osztályosok közül három tanuló, Németh Eszter, Tilai Andrea és Tilinger Gábor
fogalmazásaiban egy mesebeli tükörről írtak,
amely elmondja neki, hogy milyennek őket.
Kunsziget bevezető útjaihoz kamerákat
szereltek fel 2005-ben, Kunsziget volt akkor
az egyetlen falu, amely ezzel büszkélkedhetett,
Az akkor üzembe helyezett rendszert idén bővíti az önkormányzat. Ugyancsak 2005-ös hír,
hogy a gyenge őszi szezon után lemondott
Kéring Attila az akkor megyei I. osztályban
szereplő Kunsziget edzője, helyét a korábbi
edző, Rezi Lajos vette át. A csapatunk ezt követően kiesett és azóta is a megyei II. osztályban szerepel.
2007-ben színes ünnepi számmal jelent
meg a Hírmondó, amelyben Végh Ferenc írásával idéztük fel az 1848-as márciusi eseményeket. A lap beszámolt arról, hogy 15 éves
lett a nyugdíjas klub, a jubileum alkalmából
kiállítást is rendeztek.

10. OLDAL - OLVASÓINK OLDALA
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Olvasóink kedvenc receptjei
- BÍRÓ ISTVÁNNÉ -

- VIRÁG LÁSZLÓNÉ Hozzávalók:
A tésztához:
8 tojás fehérje
8 evőkanál cukor
8 evőkanál liszt
1 sütőpor

Lusta asszony rétese

Hozzávalók:
30 dkg finomliszt
1 pohár tejföl
10 dkg olvasztott Rama
1 egész tojás

A hozzávalókat összedolgozzuk, majd négy
egyenlő részre osztjuk, kis cipókká formáljuk
és körülbelül egy órát pihentetjük.
Az idő eltelte után gyúródeszkán kb. 40x40
centiméteres darabra elsodorjuk, amennyire
lehet, vékony legyen.
Olvasztott zsiradékkal megkenjük és bármilyen töltelékkel megtölthetjük, összegurítjuk, és tepsiben megsütjük.
Ha kihűlt, akkor szeleteljük fel!
(A tökkel töltött rétes különösen finom!)

Almás piskóta
Hozzávalók:
30 dkg liszt
30 dkg reszelt alma
20 dkg cukor
10 db dió
1 sütőpor
12 dkg margarin
1 egésztojás
A hozzávalókat alaposan összekeverjük aztán kivajazott közepes sütőbe öntjük.
Ha megsült, a tetejére porcukrot vagy csoki
mázat lehet tenni.

Kunsziget adakozott
a beteg kislánynak
- FARKAS FERENCNÉ, VÖRÖSKERESZT H. SZERV. -

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete és Kunsziget Község Önkormányzata
ezúton köszöni minden kedves adakozónak, hogy Horváth Mercédeszt és családját
támogatta azzal, hogy hozzájárult a lélegeztető gép megvásárlásához, ezzel lehetővé téve, hogy a beteg kislányt otthonában
ápolhassák.

Madártejszelet

Kakaós fonott kalács

Hozzávalók:
60 dkg finomliszt
3 egész tojás
3 dl tej (az élesztőhöz a tejet a 3 dl-ből
vesszük el
3 evőkanál étolaj
6 dkg porcukor
5 dkg élesztő
Krém:
3 evőkanál kakaó
25 dkg porcukor
25 dkg ráma

A krémhez:
8 tojás sárgája
3 evőkanál cukor
2 csomag vaníliás cukor
5 evőkanál liszt
6 dl tej
25 dkg margarin
25 dkg cukor
A 8 tojás fehérjét 8 evőkanál cukorral kemény habbá verjük, majd hozzáadjuk a 8 evőkanál lisztet és sütjük mint a piskótát.
A krémhez a tojás sárgákat a cukorral, a vanília cukorral, a liszttel, a tejjel felfőzzük. Ha
kihűlt, összekeverjük a margarinos a porcukor keverékével.
A tetejére 2 dl tejszint jó keményre felverünk, a sütire kenjük, megreszeljük csokival.

A cipó elkészítéshez a hozzávalókat összegyúrjuk. 6 cipót készítünk, 1 órát pihentetjük.
A krém elkészítéshez jó habosra az alapanyagokat. A cipókat tepsi hosszúságúra nyújtjuk.
rákenjük a kakaó krémet és felcsavarjuk. 3-3
rudat összefonunk a végét jól összenyomjuk 1
órát a tepsibe pihentetjük. A liszt fele rétesliszt
legyen mert szebb lesz a tészta. Sütés előtt tojással megkenjük.
Jó étvágyat hozzá!
Várjuk az Önök receptjeit is
személyesen a teleházban vagy
e-mailben a kunsziget@telehaz.hu címen!

„Istenem! Köszönjük, hogy a mienk volt
És még az is marad, mert aki
Szerettei szívében tovább él
Nem halt meg, csak távol van”
(Szent Ágoston)
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága Édesapám
Varga József
temetésén megjelentek, Őt utolsó útjára elkísérték, lelki üdvéért velünk együtt imádkoztak.
Köszönjük az együttérzés jeleként hozott koszorúkat, virágokat, s hogy fájdalmunkat
bármely módon enyhíteni igyekeztek.
„Én nem tudom de áldom Istent
Ki nékem megváltást hozott
És azt Aki értem csak
Egyszer is imádkozott”
Jursicsné Varga Andrea
(Reményik Sándor)
és gyászoló családja

12. OLDAL - HÁTSÓ OLDAL
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Egy kis :)
- Apu, adjál nekem 50 forintot!
- Micsoda? Fiam, én a te korodban még néhány fillérrel is megelégedtem.
- Jó, akkor adj 5000 fillért!
*****
Élt egyszer egy fiatalember, aki már gyermekkora óta arra vágyott, hogy író legyen.
Egyszer azt mondta az anyjának:
- Olyan nagy író leszek, hogy az egész világon mindenhol olvassák majd a műveimet,
és minden írásom mély érzelmeket vált majd
ki az olvasókból, zokogni fognak, sikoltani,
üvölteni, vonítani a dühtől és a fájdalomtól...
Ez a férfi ma a Microsoftnál dolgozik és hibaüzeneteket ír.
*****
Gazsi favágónak jelentkezik, mire a főnök
így szól:
-Pont te akarsz, a munka hőse, egy ilyen
nehéz munkára jelentkezni? Tudod mit, ha
tudsz mondani egy referencia munkát, felveszlek!
Gazsi gondolkodik, majd így szól:
- Hát a Kalahári-erdő.
- De ember, az egy sivatag!
- Hát most má’ az!
KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal
9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354,
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés és képek: Bábics Norbert és Tilai Zoltán
Készült a Kunszigeti Teleházban 450 példányban.

Újjászületés Fotó: Bábics Norbert

Nyelvtanfolyam indul
- BÁBICS NORBERT Egy jó munkahelyhez és külföldi munkavállaláshoz is elengedhetetlen legalább egy idegen
nyelv ismerete.
„Minden ember annyit ér, ahány nyelven
beszél.” - tartja egy közmondás. Ez napjainkban hatványozottan igaz, hiszen komolyabb
végzettsége is csak akkor lehet valakinek, ha
beszél valamilyen idegen nyelvet.
Kunsziget Község Ifjúsági Érdekegyeztető
fóruma a felmerült igények alapján tanfolyamot szervez áprilistól, amely elsősorban a
szóbeli nyelvi készségek fejlesztésére irányul.
Az ötletet Kunsziget Község Önkormányzata is felkarolta és szívesen támogatja is azokat,
akik a tanfolyamon szeretnének részt venni.
A 40 órásra tervezett tanfolyam részvételi
díja megfelelő létszám esetén körülbelül 18
ezer forint lenne.

A tanfolyam sikeres elvégzése esetén
a befizetett tanfolyami összeg minimum 50 %-át az önkormányzat a
résztvevőnek visszatérít.
A tanfolyam sikeres elvégésének az számít,
ha a résztvevő az órák 80%-án részt vesz és a
feladatokat, dolgozatokat az elvárt szinten teljesíti.
Mielőtt a tanfolyamot elkezdenénk, szeretnénk felmérni az igényeket. Kérjük, hogy
akinek felkeltette érdeklődését a nyelvtanulási lehetőség, jelentkezzen a teleházban személyesen, e-mailben (kunsziget@telehaz.hu)
vagy telefonon (96/552-010) a tanulni kívánt
nyelv és annak szintjének megjelölésével. A
jelentkezéseket március 27-ig várjuk.
Tanfolyam indulásához legalább tíz fős csoportra van szükség.

