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Anyák
napjára
Soha nem értettem meg, miért életem legszebb emléke a pillanat, mikor – tízéves lehettem – egy téli délután
beléptem anyám sötét, üres hálószobájába, s a küszöbön állva megpillantottam a bútorok politúrján és a kályha
csempéin az ablak előtt, az utcán és a szemközti házak tetején világító hó kékes visszfényét. E pillanat varázsát
nem tudom elfelejteni. A hó kék fénye a sötét szobában valósággal megdöbbentett, s ugyanakkor sem azelőtt,
sem azóta nem észlelt boldogságérzettel töltött el. A titoknak, a mesének, az álomszerűnek, az anderseninek, az
elvarázsoltnak ezt a teljes káprázatát addig nem ismertem, s később sem találtam meg az életben, soha, sehol.
Mi történt akkor a szívemben, idegeimben vagy a világban? Nem tudom megmagyarázni. A csodálatost nem
lehet magyarázni. S az ilyen emlék örökké dereng egy lélekben, ugyanolyan mesés, kékes fénnyel, mint anyám
hálójával szemközt, a háztetőkön a hó.
Milan Kundera

A keresztrejtvényben három, óriásokkal
kapcsolatos kérdésre rejtettük el a választ
a kiemelt sorokban (vagyis a vízszintes
1-ben, 40-ben, és a függőleges 34-ben).
Vízszintes: 1. Óriásokhoz köthető
ismert regény címe, 9. Növény, a
sárgadinnye rokona, 10. Vég nélküli
aula! 11. Juh szőrös bőréből készült,
palástszerű, bokáig érő ruha, 12. Hal,
de lehet focicipő is, 14. Nem rögzített
szabály, 18. Csákány közepe! 19. Város
Pest megyében, 22. Mohácsi „járás”, 25.
Néma láz! 26. Nagyon fontos személy 27.
Üzemanyag angolul 28. Felsőfokot jelez
30. „Álom.... lány” - LGT-dal 31. Erdélyi,
havasi román, 33. Tény, angolul 35.
Rajzfilmes csapat 38. Ablak darab! 40. A
tizenkét titán egyike 42. Brit férfinév 43.
ÁNE 44. Záró rész! 45. AN 46. Ábrázat
47. Fűszeres 48. Élelmiszer 50. Szórakozó
első fele!
Függőleges: 1. Angol férfinév 2.
Garfield barátja 3. Láng 4. Kevert RAIL
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Megújul a plébánia udvara

2010. április 30.
Május első vasárnapja az Édesanyák
Ünnepe. A Kunszigeti Hírmondó M.
Kundera írásával köszönti az anyukákat,
nagymamákat a 8. oldalon.

Kunszigeti majális

5. Igevégződés 6. ...., a hetedik testvér
(rajzfilm), 7. Ismert spanyol labdarúgó, 8.
Az egyik törpe, 13. Filmkészítő csapat, 15.
A telefonhírmondó utódja, 16. Eljut hozzá
a hanghullám, 17. A nagy varázsló, 20.
Látószerv, 21. Véd, 23. Biciklivel a földről
a levegőbe lendülő, 24. Tipp más szóval,
29. Problémás terület, 30. Betegség népies
neve névelővel 32. Csapatkapitány, röv.
34. A görög mitológia óriásainak, vagyis
a gigászoknak a szülei. 36. Összekeverve
ráír! 37. Dél-Amerikából származó
köpeny 39. Közép-afrikai népcsoport
41. Magot földbe vet, 46. Nem fölé 47.
Fűszerez, 49. A Vészhelyzet c. sor. eredeti
címe 51. A magyar ábécé utolsó betűje.

Az idei majálist a nagyobbaknak szóló
sportprogramok nyitják meg május 1-jén délelőtt 10 órakor. A gyerekprogramok délután
kezdődnek. Lesz aszfaltrajz-verseny, kézműves foglalkozás, légpuska lövészet, ügyességei
verseny és sétakocsikázás. Három órától egy
székely lábbábos produkciót láthatnak az érdeklődők, négytől légvár is lesz. A zenei produkciók sorát a mosonszentmiklósi fúvósok
kezdik, a dunszentpáli Csillagfény együttes
latin slágereke énekel, hattól a Voltrex zenél
a színpadon, este pedig az operetté, a nosztalgiazenéé és a mulatós zenéké lesz a főszerep.
Idén is lesznek táncos produkciók, fél hattól
hastáncot láthatunk (a műsorban kunszigeti
fellépők is lesznek), héttől az iskolások pedig
társastáncot mutatnak be.

A felújítás megkezdődött, a tervek szerint az udvar
több tevékenységnek is helyet ad majd.

A februári rejtvény megfejtése egy
kérdés volt: „Melyik magyar városban
található a János Vitéz panzió és étterem?”
A válasz pedig Eger.

- LENDVAI IVÁNNÉ A plébánia udvarán közel 22 millió forintos
uniós támogatásból kézműves műhelyt és kiállítótermet alakíthat ki Kunsziget.

Bábics Norbert
Anyák napi mosoly
Anyuka vesz egy meselemezt a kisfiának.
Elindítja a lemezjátszót, hogy a gyerek hallgassa, de
neki el kell mennie boltba. Pár perc múlva visszatér
és látja, hogy a kisgyerek veri a fejét a falba, sír és
ordibál: - Akarom, akarom....!
Anyja nem érti mi történt, közelebb megy a
lemezjátszóhoz és hallja: - Gyerekek, akarjátok
hallani Hófehérke meséjét? ...tikkk ...Gyerekek,
akarjátok hallani Hófehérke meséjét? ..tikkk
...Gyerekek, akarjátok hallani Hófehérke meséjét?
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.: 96/485-388,
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 BHM ’98 Stúdió nyomdájában
450 példányban.

Hagyományőrző közösségi tér kialakítása
kezdődött meg az elmúlt hetekben. 21,7 millió
forint uniós támogatással a „Kunszigetért”
Közalapítvány, a Római Kat. Egyházközség
és Kunsziget Község Önkormányzatának
sikeres pályázata nyomán a plébánia udvarán

felújításra kerül a rendkívüli építészeti értékű
nyitott konyha. A további helyiségek, amelyek
egykor az állattartást szolgálták, kiállító
teremmé, kézműves foglalkoztató műhellyé
alakulnak. Az épület bontása folyamán
különleges korabeli építési mód tárult fel: az
épület falát kisméretű téglával külső és belső
oldalon rakták, a köztes részt pedig döngölt
vályoggal töltötték ki – ezzel biztosították a
hőszigetelést és az épület stabilitását.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Megnyílt a „Manóvár”
- LENDVAI IVÁNNÉ Új szolgáltatással gazdagodott településünk,
amely egy eddigi „űrt” hivatott pótolni. Ha a
gyermek még nem volt óvodáskorú, és a szülők
nem tudták kire bízni a kicsit, az édesanya nem
tudott újra munkába állni. Nekik és családjaiknak segít áprilistól a „Manóvár”.
A Kunszigeti Hírmondó előző számában
számoltunk be a „Manóvár” családi napközi
kialakításáról.
Azóta befejeződtek a munkák, áprilisban
megkaptuk a működési engedélyt, így a hónap
közepén végre elindulhatott a családi napközi

RÉSZLETES PROGRAM A 3. OLDALON >>

szolgáltatás falunkban és

az első gyerekek már birtokukba is
vehették az új intézményt.
A családi napközi az orvosi rendelő korábbi
tanácsadói részében kapott helyet.
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás
keretén belül működtetett, Kunsziget Község
Önkormányzata által kialakított családi
napközi 12 hónapos kortól 3 éves korig várja
a gyermekeket. A kialakítás költsége közel 1,5
millió forint.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Idén is Tóth Trans
- MÉSZÁROS CSILLA Véget ért az idén ötödik alkalommal megrendezett kunszigeti tekebajnokság. Ahogy egy
éve, úgy most is 16 csapat vett részt a versenyben, amely januárban kezdődött.
Trónfosztás idén sem történt, de a mezőny
első felében több változás is volt a tavalyihoz képest és jó, izgalmas meccsekben sem
volt hiány. Néhány csapat átalakult, néhány
„sztárokat igazolt”, s az utolsó helyezettek sem
szomorúak talán, egyszer ők is nyertek és egy
döntetlenjük is volt.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON >>
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Közösségi tér a
plébánia udvarán
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A működés második hetében hét kisgyermek felügyeletét látta el a Manóvár. Fotó: Bábics Norbert

Megnyílt a Manóvár
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az április elején megnyílt „Manóvár”
családi napköziben a kicsik felügyeletét
Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető
és munkatársa, Vargáné Frank Tünde látják
el.
A gyermekek ellátásához kapcsolódóan
csak az étkezési térítési díjat kell a szülőknek

fizetniük. Ez a térítési díj közel azonos az
óvodai térítési díj összegével. A családi
napközi étkezési térítési díjának 50 százalékát
Kunsziget Község Önkormányzata átvállalja a
családoktól.
A családi napközi nyitva tartása a szülők
igényeihez igazodik, jelenleg 6:30-tól 16 óráig,
de a ennél rövidebb ideig is igénybe vehető.

Az épület rendkívüli építészeti érték,
felújítása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
szakmérnökének felügyeletével történik.
Az udvaron lévő melléképületben egy
kiállítótermet alakítunk ki - ahol a faluban
fellelhető régiségeket szeretnénk bemutatni - ,
melyhez kérjük a lakosság segítségét.
Az udvaron nyitott kalapos szín épül, amely
a régi idők hasonló épületeinek állít emléket.
Ebből több is volt, jelenleg egy van a faluban.
A nyitott kalapos színek jelentősségére a Hild
József Építőipari Szakközépiskola diákjainak
2007-ben Kunszigeten rendezett szakmai
tábora is rávilágított. Egykor ezek a kalapos
színek táncpajták voltak, szeretnénk, ha a
jövőben ugyanezt a funkciót töltené be a
plébániaudvarban építendő létesítmény.
Az udvaron táborokat, népi kirakodóvásárokat is lehet rendezni a jövőben.
Az udvar – s vele együtt Kunsziget újabb épülettel is gazdagodik: a plébánia
és a felújítandó melléképület között egy
kiszolgálóépület fogadja majd a látogatókat.
A projekt befejezése őszre várható.
A plébánia épületének felújítására beadott
pályázat bírálat alatt van

Országgyűlési választások Kunszigeten
- BÁBICS NORBERT Már az első fordulóban eldőlt, hogy Kara
Ákos lesz az egyéni választókerületünk országgyűlési képviselője.
Az országgyűlési választások első fordulóját
április 11-én rendezték Magyarországon.
Kunszigeten a névjegyzékben szereplő 940
szavazópolgár közül 671-en jelentek meg a
Kultúrházban, a kunszigeti választási körben.
Kunszigeten a részvételi arány 71,38 százalékos
volt, összehasonlításul az országos részvételi
arány az első fordulóban 64,38 százalék volt,
a Nyugat-Dunántúli régióé 65,29 százalék,
Győr-Moson-Sopron megyéé 65,76 százalék
volt. Mivel már az első fordulóban érvényes és
eredményes volt a szavazás, nem volt szükség
második fordulóra a szavazókerületünkben, a
győri 1-es számú evk-ban.
Egyéni képviselőnk a következő parlamenti
ciklusban Kara Ákos lesz, aki a Fidesz-KDNP
színeiben indult a választáson. Kunszigeten
Kara Ákos 421 szavazatot kapott, Bajorfi
Tamás (MSZP) 95-öt, Farkas Ádám (Jobbik)
93-at, míg Pinczés Bálint (LMP) 55-öt.
A listás szavazatok között a Fidesz-KDNP
kapta a legtöbb szavazatot Kunszigeten, 407et, a Jobbik 98, az MSZP 96, az LMP 39, az
MDF 19, a Civil Mozgalom 7 szavazatot
kapott.

A képeken az első választó kunszigeti fiatalok egy része adja le szavazatát
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Mesevetélkedő
Rábatamásiban

- GYURKOVITS PÉTERNÉ Újabb megmérettetésen vettek részt
iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói. Március
23-án Rábatamásiba voltunk hivatalosak a
„7mérföldes csizmában heted7 határon át”
országos mesevetélkedő megyei fordulójára.
Sok érdekes feladat megoldása után, szoros
küzdelmet követően alakult ki a végeredmény.
Sajnos a megyei fordulóra nem jutottunk
tovább, de sok élménnyel és tapasztalattal
gazdagon tértünk haza.
A résztvevő csapatok tagjainak névsora:
Okoskák: Csapó Tekla, Nagy Bálint Tibor,
Pintér Krisztián, Vikidár Máté.
Menő Manók: Papp Klaudia, Nagy Dániel,
Csala Dávid, Szalai Henrik.
4vitéz: Csapó Márk, Szabó Bence, Sokorai
Márió, Nagy Levente.

A hazaszeretet
- SZALAI ILDIKÓ 8. OSZT. Minden ember számára nagy helyet foglal el
szívében a haza, hazaszeretet. Hisz mindenki
valamely nemzethez tartozik, ez olyan, mint egy
nagy közösség. A hazafias ember a nemzethez,
a hazához fűz érzelmeket.
A hazaszeretetet ki lehet mutatni tettekkel
vagy kulturális örökségeink ápolásával,
hagyományaink megőrzésével is a jövő
nemzedékének. Én az utóbbit választanám,
merthogy az is lehet hazaszerető ember, aki nem
magát ajánlja fel a hazáért, hanem inkább tesz
érte. Ezért az utókor számára egy szebb jövőt
kell biztosítanunk. A nemzethez való tartozás
érzelmi alapon nyugszik.
Nagyon fontos emiatt anyanyelvünk - mely
szerintem a legszebb nyelv -, a kultúránk és a
hagyományaink. Ezért minden ember szíve
joga felvállalni magyarságát és tenni érte. Ami
már egyre elavultabb dolog ebben a világban.
Erősödik a kapzsiság, önzés, a közösségtől való
elzárkózás. Ez mind-mind az életszínvonal
romlását, hazánk elítélését jelenti. Remélem,
azért a jövő emberei is tudni fogják mit jelent
a hazafiasság, hazaszeretet, patriotizmus és
remélem azért minden ember szorítani fog egy
kis helyet a szívében ennek az érzésnek!

Óvodai hírek
- FARKAS FERENCNÉ Intézményünkben
április
hónapban
megtörténtek az óvodai beiratások. Tizenkét
kisgyermek felvételét kérték szüleik az új
tanévben.
2010-2011-es
óvodai
tanévben
az
alábbiak szerint alakul az óvoda létszáma:
22 nagycsoportos,
24 középsős és 20
kiscsoportos.

A kunszigeti csapatok kapitányai, Szalai Csaba és Börzsei Vanessza a kép közepén. Ők ketten lettek a legjobb hazai játékosok is. Fotó: Bábics Norbert

Tilai Lajos Emléktorna
- SZÁRMES ESZTER Idén április 1-én ismét megrendezésre került a Tilai Lajos Emlékverseny a Kunszigeti
Sportcsarnokban. A környező településekről
érkeztek csapatok: Győrzámoly, Győrladamér,
Abda, Győrszemere, Kunsziget lány-, és fiúcsapattal, Mosonszentmiklós pedig fiúcsapattal
képviseltette magát.
Minden gyerek izgatottan várta ezt a napot.
A lányok körmérkőzésekkel döntötték el,
hogy ki a legjobb. A fiúk csoportmeccseket
játszottak, a csoportok legjobbjai pedig
elődöntőket, majd döntőt és bronzmeccset.

A lányoknál első lett Győrladamér csapata,
a fiúknál pedig Abda csapata lett a győztes. A
Kunszigeti lánycsapat ötödik helyezést ért el, a
fiúcsapatunk pedig negyedik lett.
A Kunsziget Sportegyesület felajánlott
egy-egy labdát a legjobb hazai lány és fiú
játékosnak; ezt a lányoknál Börzsei Vanessza
7. osztályos tanuló, a fiúknál Szalai Csaba 8.
osztályos tanuló kapta.
Mindenki jól érezte magát, és a nap
végén fáradtan, de jókedvvel ment haza.
Reméljük jövőre is hasonlóan sok csapattal
találkozhatunk, és ugyanilyen izgalmas és
színvonalas mérkőzéseket láthatunk.

„Hegyalján innen, Sokorón túl”
- KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA Nagy múltú népmesemondó versenyen
szerepelt iskolánk 5. osztályos tanulója
Vikidár Márk.
A ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban már
19. alkalommal rendezték meg a kisiskolások
közötti vetélkedőt, ahol a zsűri elnöke
Lanczendorfer Zsuzsanna jeles néprajzkutató
volt. A megmérettetésen sokféle és fajta mesét
hallhattunk a gyerekek tolmácsolásában. (A
tehetséges mesemondók közül sokan még
népviseletbe is öltöztek!)

Márk választása egy erdélyi népmesére
esett, melynek címe: „Az már nem igaz!”- volt.
Izgalmainkat fokozták, hogy Márk a humoros
történetet a sorsolás miatt utolsóként adhatta
elő. Ez azonban nem szegte kedvét a mi bátor
legényünknek! Nemcsak a zsűri, de a közönség
tetszését is elnyerve különdíjban részesült.
Eredményhirdetéskor Zsuzsa néni bíztatta
Márkot, hogy hangja és előadásmódja miatt
még további versenyeken vegyen részt.
Reméljük, hogy további szereplései öregbíteni
fogják iskolánk hírnevét.

Április 27-től a jelentkező nagycsoportosaink és középsőseink a győri
GYÁÉV uszodában tanulhatnak úszni.
Május 14-re nagyon kedves meghívást
kaptunk a dunaszentpáli Dunagyöngye
Óvodából, hagyományos Népi Gyermekjáték
és Néptánc Fesztiváljukra. Az iskolába menő
nagycsoportosainkkal készülünk a fellépésre.
Hétfőnként Gubóné Kata néni tart
az érdeklődő
gyermekeknek „balett”
foglalkozást. A gyermekek lelkesen készülnek

a szülői bemutató órára, melynek várható
időpontja, 2010. június 7. hétfő.
Érdekes színfoltja lett óvodánknak, amikor
a lelkes fiúk a pénteki fociedzésről tartanak
élménybeszámolót. Köszönöm Horváth Gergő
edző úrnak munkáját, mellyel megismerteti a
labdarúgás technikájával és szépségeivel az
óvodás gyermekeket.
Óvodai évzárónk tervezett időpontja és
helye: 2010. június 4. péntek 17:30, Kunszigeti
Kultúrház.
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Idén is a Tóth Trans nyert
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A 16. helyen a Sick csapata végzett 3 ponttal. Hátrább végeztek, mint egy éve, nem is
mindig tudtak kiállni a legjobb összeállításukban, s a szerencse sem állt mellettük. A 15. a
Testület csapata lett, akik kétszer annyi pontot
értek el, mint 2009-ben, ez a jó igazolásoknak
is köszönhető. A Helló Pisti lett a 14., a csapat
a Heves Jegesből, 3 új taggal kibővülve, méltóan régi nevéhez nagyon jó hangulatú mérkőzéseket játszva.
A 13. Házisárkányok csapata: az egyetlen
tisztán női csapat a bajnokságban, akik hullámzó teljesítményt nyújtva érték el ezt az
eredményt, többször csak minimális különbséggel maradtak le a győzelemről. Közülük
Frank Noémi kapta a legtöbb fát dobó női
játékos díját. A Kis Duna hozta a tőlük elvárható formát, a bajnokság végére beleerősítettek és a 12. helyen végeztek. Náluk szerepelt a
torna legfiatalabb játékosa is, Eperjesi Martin.
A Múúúú a már megszokott felállásban, kissé
elmaradva a megszokott formájuktól 11. helyen végzett, viszont a legtöbb fát dobó igazolt
játékos Virág Péter lett.
A 10. a Karám lett. „Pontossági különdíjat”
kaptak, mivel meccseikre gyakran érkeztek
késéssel, és többször maradt el meccsük úgy,
hogy előtte fél órával mondták le azt. A 9. a
Káosz csapata, amely a legnehezebben alakult
meg, a kezdés napján még nem volt biztos az
indulásuk sem. Bár nehezen indultak, jó eredményt értek el. Ők kapták a „Torna meglepetés csapata” díjat. A Tökös Tekések - ahogy
tavaly, úgy most is hullámzó teljesítménnyel
rukkoltak elő, fiatal csapatuk előtt komoly
lehetőségek állnak. A lelkesedésük miatt a
„Leglelkesebb” csapat különdíját kapták.
A 7-dikek a Sörminátorok lettek. Az új csa-

pat a feloszlott BHM tagjaiból és a korábbi
tekésekből állt. Remek eredményük miatt a
Tekéző különdíját kapták. A Fakó a hatodik
helyen végzett. Ez a csapata azon kevés csapatok egyike, akik a kezdetek óta részt vesznek
a bajnokságban. Az átlagéletkor náluk a legmagasabb, kitartásukkal, sportszeretetükkel
példát mutatnak a fiataloknak.
Az 5. helyezett Öreggolyók csapata nagyon
jó hangulatú mérkőzéseket játszott, a vereséget is emelt fővel viselték, soha nem a másik
csapat ellen, hanem mindig maguknak szurkoltak, ezért kapták a torna legsportszerűbb
csapata címet.
A negyedik lett a Lokomotiv HDi csapata,
akik az utolsó pillanatban csúsztak le a dobogóról. A náluk játszó Németh István kapta a
szurkolói különdíjat, aki bár kevés mérkőzésen dobott, mindig nagy hangerővel bíztatta
a csapatát.
A XXX csapata lett a harmadik. Bár ők is
új csapat, végig egységesek voltak, még ha a
teljesítményük nem is mindig volt tökéletes.
A második a T-Boy’s csapata lett. Egyedül
ők tudták legyőzni az eddig veretlen Tóth
Trans csapatát. Bár azt a bravúrt is végrehajtották, hogy egy náluk jóval gyengébbnek
tűnő csapattól kikaptak, mégis megérdemelten lettek ezüstérmesek.
Az első helyen immár harmadik alkalommal a Tóth Trans csapata végzett. Győzelmüket maximális tekeszeretetüknek, és odafigyelésüknek köszönhetik. A legtöbb fát dobó
amatőr játékos is tőlük került ki, Kurucz Ferenc személyében.
Végül de nem utolsó sorban szeretnénk
megköszönni Nagy Ferencnek, hogy lelkiismeretesen és sportszerűen levezette a bajnokság mérkőzéseit

Tekés meglepetések
- GUTLÉBER ZOLTÁN -

Megyei I. osztály
Kunsziget-Károlyháza 3:5 (2293-2308 fa)
Nagy meglepetésre elvesztettük a mérkőzést
15 fával.
Ld. Németh I. 409 fa, Gacs G. 388 fa,
Fincicki Z. 385 fa.
Á. Talizmán-Kunsziget 3:5 (2228-2388 fa)
Ez már pozitív meglepetés volt. Nagyon jól
dobtak játékosaink.
Ld. Németh I. 437 fa, Strobl G. 416 fa,
Farkas A. 403 fa.
Kunsziget-Lajta-Hanság 7:1 (2354-2267 fa)
Ez egy igazi meglepetés volt. Egy nagyon
jó csapatot sikerült megverni, őt pontfogónk
volt.
Ld. Németh I. 402 fa, Gacs G. 401 fa, Vitéz
P. 397 fa, Szalai B. 392 fa, Strobl G. 386 fa.

Megyei II. osztály
Eredmények a rájátszásból.
Kunsziget/B-Győrújfalu/B 1:5
(1445-1523 fa)
Rebenek Balázs jó formában tért vissza
a második csapatba, további jó eredményt
kívánunk neki!
Ld. Rebenek B. 389 fa.
Kunsziget/B-Bábolna/B 2:4 (1507-1543 fa)
Ifjúsági játékosunk dobott a legtöbbet
nálunk, gratulálunk!
Ld. Farkas T. 400 fa.
Kunsziget/B-Bősárkány/B 5:1
(1668-1609 fa)
Ez a meccs is meglepetés volt! Nagyon
szépen dobtak a játékosok!
Ld. Taufer P. 446 fa.
A következő mérkőzés május 8-án 16
órakor lesz, Dunaszeg csapatát fogadjuk!
Szeretettel várjuk SZURKOLÓINKAT!

Sorsdöntő meccs előtt a csapat
- BÁBICS NORBERT Mind a három kunszigeti csapat számára
csak a vereségekről szólt az április. A nagyok
Rábapatonán a bennmaradásért játszanak.

Megyei II. o.
Húsvét vasárnapján Rajkán nem úgy indult
a mérkőzés, ahogy szerettük volna, de kis híján megleptük a bajnoki címre törő hazaiakat.
A 60. percben már 3-0-ra vezettek a hazaiak,
de a csapatunk nem adta fel, előbb Horváth
Z. szerzett gólt egy szép akció végén, majd
büntetőből Takács R. is gólt lőtt. Az egyenlítés
végül nem sikerült.
Egy héttel később hazai pályán Dunakiliti
ellen sajnos esélyünk sem volt, 3-0-ra kaptunk ki.
Úgy tűnik, idegenben jobban megy, hiszen
Győrsövényházon 4 gólt is sikerült lőnünk,

nyerni azonban ott sem tudtunk. 2-0-ról sikerült fordítanunk, a nagyszerű napot kifogó
Fazekas Péter révén a félidő végén már 3-2-re
mi vezettünk. A második félidő első perceiben egyenlítettek a hazaiak, majd Volner G.
góljával 4-3-ra újra mi vezettünk. A 70. percben ismét egyenlített Győrsövényház, újabb
gól azután már nem esett a meccsen. Április
25-én egy félidőig tudtuk csak tartani Kunszigeten a bajnoki cím másik várományosát,
a Bősárkányt, azonban Eperjesi D. góljára hat
góllal válaszoltak a vendégek.
Csapatunk 12 ponttal utolsó előtti, a következő ellenfél a sereghajtó Rábapatona lesz. A
patonai meccsen mindenképp nyerni kellene.

U21-es csapat
A csapat az őszi sikerek óta alaposan átalakult, részben ez eligazolt játékosok miatt,

részben azért, mert többen a nagycsapatban
játszanak. A többször is létszámhiánnyal
küszködő csapatunk számára a legszorosabb
meccs a rajkai 2-1-es vereség volt, gólunkat
Kőszegi R. lőtte. További eredmények: Kunsziget - Dunakiliti 0-7, Győrsövényház - Kunsziget 4-0, Kunsziget - Bősárkány 0-10. A csapat 23 ponttal a 11. helyen áll.
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Falumegújító díjat kapott
Kunsziget
- LENDVAI IVÁNNÉ A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium az „Új energiák
egy erős közösségért” címmel pályázatot
hirdetett, amelyen Kunsziget is részt vett.
A tevékenységünket a „Magyarországi
falumegújítási díj a fenntartható falufejlesztés
kiváló színvonalú megvalósításáért – 2009”
elismerésben részesítették. A díjról szóló
oklevelet és Zsolnay vázát április 22-én
Kazáron (Nógrád megye) adták át.
Az országos fődíjat Alsómocsolád (Baranya
megye) nyerte, így ők képviselik hazánkat az
európai megmérettetésen.
Ezúton köszönöm mindannyiuknak,
hogy tevékenységükkel hozzájárultak falunk
sikeréhez.

10.00 SPORT NAGYOBBAKNAK ÉS FELNŐTTEKNEK
Kispuska lövészet (felnőtteknek)
Délelőtti labdarúgó torna
13:00 GYEREKPROGRAMOK
Légpuska lövészet - Aszfalt-rajzverseny - Kerékpáros- és görkorcsolya ügyességi verseny
(Győr Városi Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági vetélkedője) - A Royal Rangers és
a kunszigeti iskola pedagógusainak kézműves
foglalkozása - Lovas sétakocsikázás
15:00 BÁBSZÍNHÁZ
Lábita Bábszínház - Csernik Szende székely
lábbábos előadása
15:00-tól UZSONNA
Zsíroskenyér, pirospaprikával és hagymával
16:00 FÚVÓSZENE
A Mosonszentmiklósi Fúvószenekar műsora
16:30 LATIN SLÁGEREK
A dunaszentpáli Csillagfény együttes „Latin
sláger egyvelege”

Programkalauz
május 1., szombat
10:00 Majális
16:00 Rajka - Kunsziget u16

május 2., vasárnap
15:00 Rábapatona - Kunsziget u21
17:00 Rábapatona - Kunsziget m2

május 3., hétfő
Anyák napja az iskolában
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Kunszigeti majális 2010
Programok.
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16:00 - 19:00 LÉGVÁR
17:00 ESTEBÉD
Pörkölt 300 Ft, lángos 200 Ft
17:30 HASTÁNC
Selena és Meerah hastánc-showja kiegészülve
a hastáncot tanuló kunszigeti hölgyek produkciójával
18:00 ROCKZENE
Voltrex koncert
19:00 TÁRSASTÁNC
Maszler Katalin és kunszigeti társastáncos tanulók bemutatója
19:30 OPERETT, NOSZTALGIA ÉS MULATÓS ZENE
Karsai Klára előadó-művésznő és művészbarátainak operett összeállítása
Lady’s Melody’s: Mulatós és nosztalgiazene
hegedűkísérettel
21:00 TÁBORTŰZ, BÁL
Tábortűz
(zsíroskenyér, pirospaprikával és hagymával)
Zenél Arató Károly

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.
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május 7., péntek
17:00 A gyermekvállalás szépsége
19:00 Gas.hu előadás

május 7-10., péntek-vasárnap
10:00 Vasútmodellek a Sportcsarnokban
(Részletek a 8. oldalon).

május 8., szombat
15:00 Kunsziget - Dunakiliti u16
16:00 Kunsziget - Dunaszeg teke

május 9., vasárnap
15:00 Kunsziget - Hegyeshalom u21
17:00 Kunsziget - Hegyeshalom m2

május 15., szombat
10:00 Tekecenter - Kunsziget teke
10:00 Kimle - Kunsziget u16

május 16., vasárnap
15:00 Mosonszolnok - Kunsziget u21
15:00 Bérmálás
17:00 Mosonszolnok - Kunsziget m2

május 17., hétfő
15:00 Nyugdíjas teke

május 22., szombat
15:00 Kunsziget - Hegyeshalom u16

U16-os csapat
Nagyságrendekkel erősebb ellenfelek ellen
csak a tisztes helytállás lehet a csapat osztályrésze, ennek próbálnak is megfelelni a fiatalok. Abda ellen hazai pályán 8-0-ra, az idén
100%-os Jánossomorján 13-0-ra, míg hazai
pályán Öttevény ellen 5-0-ra kapott ki a kunszigeti csapat. Utolsó helyen álló csapatunk az
utolsó előtti csapat, a Győrladamér ellen lapzártánk után, április 29-én játszik.

május 23., vasárnap
15:00 Kunsziget - Hédervár u21
17:00 Kunsziget - Hédervár m2

május 29., szombat
10:00 Lébény - Kunsziget u16

május 30., vasárnap
15:00 Mosonszentmiklós - Kunsziget u21
17:00 Mosonszentmiklós - Kunsziget m2

május 31., hétfő
15:00 Nyugdíjas Klub klubfoglalkozás

4. OLDAL - AKTUÁLIS

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
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként nyári
időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, vasárnap 8 órakor.
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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Nyert az IKSZT pályázat
- LENDVAI IVÁNNÉ Sokat kellett várni a döntésre, s végül számunkra örömhírrel szolgált: Kunsziget nyerte
a Kultúrház felújításáról és funkcióbővítéséről
szóló pályázatát.
Kunsziget Község Önkormányzatának
pályázata az ÚVMP LEADER III. tengely
keretén belül sikeres volt, a pályázati támogatás
várható összege 50 millió 700 ezer forint.
A támogatás lehetőséget ad elsőként a

Kultúrház felújítására, amely tetőcserét,
ablakcserét, épületbővítést, a könyvtárral
való
összenyitást,
fűtéskorszerűsítést,
hőszigetelést, vizesblokk és konyha kialakítást,
eszközbeszerzést (teleház) is jelent.
A felújítás nagyon fontos eleme az
elkészült épület közösségi térré alakítása civil
szervezetek részére, amelyből kiemelném az
ifjúsági közösségi tevékenységet. A felújítás
megkezdéséhez szükséges a kiviteli terv
elkészítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Rügybázis 2.0 kunszigeti résztvevőkkel
- PÁLI KORNÉLIA Április elején Börcsre látogattunk, ahol az
IKSZT-hez kapcsolódó ifjúsági közösségekkel
kapcsolatos képzésen vettünk részt. Pénteken
délelőtt indultunk és szombat délután
érkeztünk haza. A Kunszigeti csapat tagjai:
Páli Kornélia, Roll Dávid, Szalai Dániel és
Szeredi András.

A két napos programnak a lényege az
volt, hogy az ifjúságot kicsit kimozdítsák
a hétköznapokból és olyan programokban
vegyenek részt, ami egy csapatot, közösséget
szorosabbá tehet. Hogy ebben segíteni
tudjunk, sok érdekes programot szerveztek
nekünk és mindenki nagyon jól érezte magát.
Köszönjük az ifjúsági fórum vezetőinek, hogy
résztvehettünk a börcsi képzésen.

Egyházközségi Hírek
- SZALAI MÁRK -

Helyreigazítás
A Kunszigeti Hírmondó előző számában
önhibám miatt hiányosan került bele a
megújult egyházközségi képviselő testület
összetétele, amiért Szalai István bátyámtól
utólagosan elnézést kérek! A teljes névsor
a következő: Világi elnök: Szalai Sándor. A
tagok: Ács Péter, Csapó Gábor, Hécz Vince,
Jursics János, Major Ernő, Szalai István, Szalai
József, Szalai Márk, ifj. Szalai Miklós, Tóth
Balázs, Varga Béla, Virger Gyula.

Megkezdődött templomunk felújítása
A munkálatok a tetőszerkezet lecserélésével
indultak, ezt követi majd a felázás elleni
szigetelés, majd pedig a vakolási munkálatok,
melynek során a templom külseje teljesen
megújul.
A plébániaudvar és a gazdasági
épület felújítása a templom felújításával
párhuzamosan folyik (Az erről szóló írást az 1.
és 2. oldalon olvashatják - szerk.).

Elsőáldozás
Az elsőáldozásra idén április 25-i
szentmisén került sor. A gyermekek névsora:
Csapó Tekla, Losonczi Pálma Leila, Mezei
Milán, Réti Attila, Vikidár Máté.

Bérmálás
Az idei bérmálásra május 16-án délután
3 órakor kerül sor. A szentmisére Dr. Rédly
Elemér pápai prelátus látogat el hozzánk.

Tavaszvárás a plébánián
Március utolsó szombatján ismét egy
jó hangulatú plébániai napot tartottunk
Öttevény, Mosonszentmiklós és Kunsziget
érdeklődő hittanosainak. A délelőtt
folyamán hímes tojást írtunk viasszal,
tavaszt idéző képeslapokat készítettünk,
ügyes kezek textiltulipánt varrtak, és
„márványozással”
papírt
festettünk.
Reméljük, hogy mindenki örömét lelte a
közös alkotásban.
Kovács Ottóné

Meghatott szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Farkas Gyula
temetésén részt vettek, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. Könszönjük a Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének a tiszteletadást, a nyugdíjas énekkarnak a
szép éneklést, Polgármester Asszonynak segítő támogatását. Hálás szívvel mondunk
köszönetet a házi szociális segítségnyújtás munkatársainak segítő tevékenységükért,
külön szeretnénk megköszönni Kranyeczné Kuller Gizellának az odaadó ápolást, melylyel megkönnyítette szeretett halottunk betegnapjait.
Gyászoló Farkas és Dubi család
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Füstölgő és tántorgó fiataljaink
- LEHOCZKY JÓZSEF A törvény kimondja, hogy tilos 18 év alatti
személyt kiszolgálni alkohollal és dohányárúval,
mégis már általános iskolás gyerekek is isznak alkoholt és rendszeresen cigarettáznak.
Miért kezd el inni egy általános iskolás? Ki szolgálja ki őket? Honnan van pénzük a rendszeres
italozásra? Kinek a feladata lenne tenni ez ellen?
Mit lehet, s kell tenni? Ilyen kérdések merülnek
fel, miközben a felnőttek alkohol- és dohányfogyasztása is aggasztó méreteket ölt ma Magyarországon. Az utóbbi időben sok cikket, tanulmányt
olvastam az interneten a témával kapcsolatban.
Mind egyetért abban, hogy az utóbbi 15 évben
megnőtt a fiatalok alkohol- és dohányfogyasztása,
egyre fiatalabb korban próbálják ki, s ezzel együtt
nagyobb a függőség kialakulásának a kockázata is.
Igen, a rendszeres dohányzás és alkoholfogyasztás
által is függőség alakul ki, akár csak a többi drognál. Igen, a dohány és az alkohol is drog. Módosítják az agyműködést, és az életfunkciókat, s ezáltal
károsítják a személyiséget is.

Mi a gond a fiatalok alkohol fogyasztásával?
Ha elmúlt 18 éves egy fiatal, akkor nem árt neki
az alkohol? Szerintem minden életkorban ártalmas a rendszeres, vagy az alkalmankénti nagy
mennyiségű alkohol fogyasztása. Kérdezik tőlem
gyerekek, hogy mi számít rendszeres, és mi számít nagy mennyiségű fogyasztásnak? Rendszeres,
szerintem a heti egyszeri fogyasztásnál sűrűbben,
a nagy mennyiség pedig, ami már szédülést okoz.
Minél fiatalabb egy gyerek, annál kialakulatlanabb
az önkontrollja, s így épp ezeket a határokat nehezen, vagy egyáltalán nem ismeri fel, s nem képes
betartani. Minél többször lépi át valaki ezt a határt, annál kevésbé tudja legközelebb megtartani.
Egyébként a fejlődő szervezetre károsabb hatással
vannak ezek a szerek, mivel a fejlődéshez szükséges anyagok helyett károsító anyagokat juttatnak a
szervezetbe, az alkohol például gyorsan lebontja
a vitaminokat.
A nagyobb problémát mégis a lelki, pszichés
függés okozza: mikor valaki egyéni, vagy társas
problémái megoldása, illetve a belső szorongása,
feszültségei, frusztrációja, félelmei, unalma miatt
szokik rá a szerek használatára. Ez egy rövid időre
oldja a problémát, de később annál erősebben tör
az illetőre. Ráadásul egyre nagyobb adag szükséges ugyanannak a hatásnak az eléréséhez.
A fiatalok többsége a több okból szokta elkezdeni az italozást és a dohányzást. Az okok közt az
első helyen a „felnőttnek látszás” vágya áll, mert

a dohányzás és az „ivás” látszólag a
felnőttek kiváltsága,
s mivel ez a gyerekeknek tiltott, ezért izgalmas is. Persze, ez nem jelenti azt, hogy a tiltás
megszüntetésével lehetne csökkenteni a fogyasztásukat. Ehhez kapcsolódik a társak közé való
beilleszkedés, a „trendinek lenni” vágya, illetve
a társak közti pozíció kivívása, valamiféle téves
bátorságpróba. Ettől felnőttnek, és szabadabbnak
érzik magukat.

De a rászokás szempontjából nem elhanyagolható e szerek pozitív, élmény hatása sem: a stressz
csökkentése, a szorongás, a gátlásosság oldása,
s a felfokozottság („pörgés”) élménye, élvezete.
Sajnos ezek jelzik, hogy fiataljaink kellemetlen
érzésekkel élnek együtt, s nem tanulták meg ezek
leküzdésének, feldolgozásának módját. Nem kaptak megfelelő mintákat, hogy hogyan dolgozhatják fel a kudarcokat, hogyan küzdhetik le a szorongásaikat, hogyan lehetnek nyitott emberek, a
gátlásaikat hogyan léphetik át, hogyan tudnak a
teljesítményekkel sikerélményhez jutni, egészséges kapcsolatokat, párkapcsolatot kialakítani,
ismerkedni. Társadalmunk sem nyújt ilyen alternatívákat, sajnos a felnőttek is minduntalan szerekhez folyamodnak a problémáik enyhítésére. Pl.
a gyógyszerek tömegeit használják, nyugtatókat,
altatókat, egyéb kétes hatású gyógyhatású készítményeket. Sajnos aggasztóan sokat isznak és dohányoznak. A médiában szereplők, a „sztárok” is
élnek ezekkel a szerekkel, s ezt kommunikálják. A
fiatalok nagy része, még a teljes családban élők is,
sokszor nem élnek egymással igazi közösségben,
a lakásuk, családjuk számukra nem igazi otthon.
A családi nevelés egyik problémája, a gyerekek
érzelmi elhanyagolása, mikor a szülők annyira
elfoglaltak az anyagi javak előteremtésével, vagy
a saját magánéleti problémáikkal, hogy nem jut
sem idő, sem figyelem a gyerekekre. Vagy egy téves „szabadság” értelmezés miatt úgy gondolják,
ha a gyerek „elvan” mondjuk a szobájában, az udvaron, vagy esetleg az „utcán”, játszótéren, akkor
magától egy kiegyensúlyozott felnőtt lesz belőle.
Ez nem így van, ebben az esetben úgy nő fel, mint
a „gyom az útszélen”: magától, de abban nem lesz
köszönet.

Egy régi bölcs ezt írta: „a szabadjára
hagyott gyermek szégyent hoz az
anyjára”.
Kedves Szülők! Akkor már késő lesz sírni, amikor a gyermek esetleg alkoholmérgezéssel kórházba kerül, vagy garázdaság, nemi erőszak stb.,
melyet italosan követett el a bíróság elé állítják.
Addig kell velük törődni, foglalkozni, szeretni
őket, nevelni, időt, energiát fordítani rájuk, míg
lehet őszinte kapcsolatunk velük. Vigyázni kell a
szeretetteljes, őszinte családi kapcsolatokra.
Egy másik hibás nevelés, mikor a gyerek „mindent megkap”, és semmiért nem kell megküzdenie. Otthon nincs feladata, felelőssége. Pedig attól
lesz egy ember számára a lakása, családja igazi
otthonná, ha tesz valamit érte, ha részt vesz a házimunkákban, a lakás szépítésében. Ha a család
közös terheiből az életkorának, képességeinek
megfelelően részt vállal. Így a sajátjának fogja
érezni, s otthonává válik. Ez nem automatikus.
Manapság rengeteg gyerek csavarog rendszeresen
az utcákon. Ilyenkor felmerül bennem a kérdés:
„Nincsen nekik családjuk? S hol vannak a szüleik?” Kevés kedvességet, dicséretet, bátorítást, szeretetet kapnak a családjaikban. Persze, hogy „nem
érzik jól magukat a saját bőrükben”, s a családjukban sem.
Mivel oktatásunk nagyon egysíkúan az értelmi
tudásra helyezi a hangsúlyt, s a tanuláshoz egy

teremben, szobában ülve, egy helyben kell tartózkodni, sok fiatal ezt nehezen bírja, s nem tud
jól teljesíteni, s nyílván más módon próbál élményekhez jutni, és stimuláló szerekhez nyúl.
Sajnos a legális drogokkal, mint alkohol és dohányzás a felnőttek jelentős része is él, s ez szavak nélkül is arra neveli a fiatalokat, hogy ez nem
probléma, nincs semmi veszélye. A tanárok legalább fele szintén dohányzik, s ez is a „rejtett tanterv” részeként hat a fiatalokra. A fiatalok azonnal
érzik a szavakban elhangzó felvilágosítás és tiltás
képmutatását, hiszen joggal kérdezhetik, hogy a
felnőtt miért használhatja. Ráadásul sok esetben a
szülők nem rosszallják, hanem ők maguk kínálják
meg a gyereket, a fiatalkorút. Máskor a fiatal kérésére nagykorú barátaik, testvéreik szerzik be.
Sajnos az árusító helyek is a haszon miatt, vagy
csak hanyagságból kiszolgálják a nagyra nőtt fiatalkorút, s ezzel egy lépéssel közelebb segítik a
függőség, s a szenvedélybetegség kialakulásához.

Tiltott dolog fiatalkorút alkohollal
és dohánnyal kínálni, mert ez kimeríti a „kiskorú veszélyeztetése” fogalmát, s bűncselekménynek számít.
Az alkohol valóban roncsolja az idegsejteket,
ezt nem csak úgy mondják. A dohányzás pedig 20
évvel lerövidíti egy fiatalkorától kezdve dohányzó ember életét, vagyis egy szál cigaretta kb. 15
perccel rövidíti le az életet. Valamint az állandó
köhögés, a légszomj, a büdös lehelet, a büdös lakás, kocsi, a szálló hamutól koszos ruha, s a romló
emlékezet nagyban rontja az életminőséget, s akkor még nem beszéltem az impotenciáról, a meddőségről, és a fogamzóképesség romlásáról. A
szív- és érrendszeri betegségek, daganatok esélye
ötszörösére nő, és magas vérnyomást is okoz.
Mennyit fizetnek ezért? Számolták már? Napi
egy doboz cigi napi 5 órával rövidíti meg az életet,
és átlag 700 forint, azaz egy hónapban 21 ezerbe
kerül. Ez egy évben 252 ezer forint. Egy egzotikus
utazás ára. 10 év alatt 2,5 millió forint, egy kocsi
ára, 50 év alatt egy lakás kijön ennyiből. Persze azt
a kort meg is kell érni.
Ezek után szeretném felhívni a szülők, pedagógusok és a gyerekek, fiatalok figyelmét, hogy a
boltokban és vendéglátó egységekben TILOS ALKOHOLLAL ÉS DOHÁNYÁRUVAL KISZOLGÁLNI 18 ÉV ALATTI FIATALOKAT.
A településen működő elárusító helyeken
kifüggesztésre került egy plakát, mely a tilalomra hívja fel a figyelmet. Ezen üzletek tulajdonosai, illetve boltvezetői aláírtak egy nyilatkozatot,
hogy ismerik és betartják a törvényt, s nem szolgálnak ki 18 év alatti fiatalt alkohollal és dohányáruval.
Kedves Fiatalok! Ezért kérem, hogy ne is próbálkozzatok az alábbi helyeken, s a már 18. életévüket betöltött fiatalok figyelmét is felhívom,
hogy ne vegyék zokon, ha a személyzet elkéri a
személyigazolványukat, s ne legyenek hajlandóak kiskorú számára tiltott árut vásárolni.
Béci Pince, 56. sz. COOP ABC, Gémeskút Borozó, Kis-Duna Vendéglő, Mini Market, Pampa
Club, Tekéző Kunsziget, Sport Büfé.

