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Kunsziget Község Önkonnán:yzatának lapja

X. é,fotyam 2-3. szám

MEGJELENIK HAVONTA

1998. március 12.

„Szolgaságunk idejében
�:!inden ember csak beszélt,
:\-fi \·alánk a !cgdsók, kik
Tenni mertünk a honért!
::vu emelt-..ik fel először
A csc!eh.--...·és zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nag:; áfrn:íból a haz:ít.
(Petőfi: .-\ márciusi ifjak - részlet)
150 én·el ezelőtt, 1848. tanszán megmozdult Európa. Február 23-án forradalom tört ki Párizsban, s a nép
kikiáltotta a köztársaságot. :\. forradalom fütótúzként terjedt tovább, s elérte a Habsburg-birodalmat is: Prága után
március 13-in Bécsben kelt fel a nép.•�. bécsi forradalom meggyorsította a pesti eseményeket. Petőfi Sándor
naplójából idézzük fel március 15-e legfontosabb történéseit
,,.-\ Pih-a., ká•.-éházb;u1 azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentünk.
Szakadt az eső, arr..int az utcám léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem
old1atja el.
.�.z Ot"',·osoktél a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz \'Onult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként
nö,-ckedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem c!szavalratták a „Nemzeti-dal"-t. r.'1indkettőt
kitörő lelkesedéssel fogadták. s a refrénben előjövő „esküszünk"-öt minda.-myiszor vissz:iha.rsogta az egész sereg,
mely a téren állt.
La.-idercr n:.-omdájához mentünk, a..."Ilcly a legközelebb volt hozzánk, s a. 12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni
kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között, mely azokat részeg örömmel
kapkodta. Délután három órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott.
.\ szakadó eső dacára mintegy 10000 ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan a Yárosházáh (?z mentünk. ,A,.
ta...-iácstercm megnyílt, s megtelt néppel. Rövid ta...i- ácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Oriási lelkesedés
tört ki!
- Budára! Budára! >-'yittassul, meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép !cgi..-ikább és legtöbbször hallható kiáltásai. /i.
\·álasztmá.c,· legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz és előadta k.ívánatait. 1\.
nagyméltóságú helyt.irtó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s ötpercn1i tanácskozás után mindenbe
beleegyezett..\ katonaságn ak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. 1\.
rab írót cliadall::tl hozta át a tómén te!en sokaság Pestre.
Ez ...,�olt márcú1s 15-c. Ercd.nér.�;ci olyanok_, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben."
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OnkormÁO!f=Atunk hírei
Elkészült községünk költségvetése
Mennyiból gazdálkodhatunk 1998-ban?
Tisztelt Állampolgárok!
Kunsziget Község KépYiselótestülete február 4-én
megtartott ülésén elfogadta az 1998. é\; költségvetést.
A2 elfogadást több fordulós egyeztetés elózte meg,
hogy a kiadási és bevételi oldal egyensúlyban legyen.
Községünk 1998-ban közel negyven millió forintból
gazdálkodik.
A bevételi oldal összetevói:
Működési bevételek
Állami támogatások, átvett pénzeszközök.
A kiadási oldalon legfóbb szempont az intézmények
működésének biztosítása, a település életéből adódó
feladatok ellátása volt a legfontosabb.
A kötelezóen ellátandó feladatok közül néhányat
szeretnénk kiemelni, érzékeltetve a be,éreli és kiadási
oldalt e aránt.
Intézmény
Bevétel
GyermekKiadás
létszám
70 tó
6.113.00U Ft 6.147.000 Ft
Ovoda
lskola
9.443.UUU 1-'t 14.477.UUU H
91 fó
Sportcsarnok
Park fenntartás
Túzvédelem
Temetó fenntartás
Közvilágítás

948.00U Ft
1.325.000 Ft
188.000 Ft
100.000 Ft
500.000 Ft.

ív, állami hozzájárulások a kiadások 80%-ára
elegendőek. A hiimyzó 20%-ot takareko�, átgondult
gazdálkodásból kell biztosítani.
A fenntartási és működési feladatok biztosításán túl
nem maradhatnak cl a településünk fcjlódését
szolgáló beruházások.
1998. évre ten·ezett, a költsé�·etésbe többletki
adásként beépített beruházások:
Kertes utca el.készítése
On,osi rendelő átalakítása, bővítése
Fűtés korszerűsítése, gázfűtés bevezetése,
kialakítása az intézményekben.
A:z. utak, járdák rendbetétele a gázbernházás
befeje7ése után történik.
Megköszönöm a lakosság részéről az eddigi
segítsége t, mely hozzájárult településtink fejlődéséhez.
Kérem munkájukkal, tanácsaikkal segítsék az 1998.
évi tervek megvalósítását.
Készül településünk turisztikai térképe
Településü.ilk tagja a Rábcatorok Regionális
Fejlesztési Társulá�nak. Ezen tár�ulás tagjai Abda,

Börcs, E11ese, Ikrény, Kóny, Kw1s:úge t, Öttt:vény,
Rábapatona köz�égek közö,en a térségre kiJolgu z\·a
készítik el a turisztikai ten et, ha.ugsúlyo�va az érintett
köz,égek speciális adottság-Jit.
A Széchenyi István MúszJk.i Főiskola településmér
nöki szakának hallgatói több alkalommal felkeresik fa
lunkat. Céljuk megismerkedni tclepülésün.k.kcl, felmé
réseket, körülményl-..-utatást ,é ge Z\·e minél több isme
rethez jutva, elkészíteni :i község fejlesztési tervét.
Ók azok az „idegenek", akik a ;\{Úszaki Főiskola által
kiadott igazolvány felmutatása mellett érdeklődhetnek
Önöktől falunkról.
Kérjük fogadják őket bizalommal, válaszoljanak
kérdéseikre.
1 .end,ai Idnné
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnénk telhírni figyelmüket arra, a
magánszemélyek kommunális adója és a gépjánnúadó
első félévre vonatkozó befuetésének határideje:

1998. március 15.
Kérjük, hogy befizetéseiknek határidóben tegyenek
eleget.
Polgármesteo H.tntal

Meghívó!
Kunsziget község Képv-iselőtestülete
tisztelettel meghívja Önt és Családját

az 1848-49 Forradalom és Szabadságharc
150. évfordulójának tiszteletére
1998. március 15.-én (vasámap)
11 órai kezdettel
megrendezendő ünnepélyre.
Képviselótesti.ilet nevében:

Lend,:li hinné
polgirmester
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Kunszigetért Közalapítvány
Beiegyzésre került községünk létét, fejlődését és
fe1u�aradását szolgáló „Kunszigetért" elnevezésű
közalapítvány..'\ közalapítvány alapító tagjai az alábbi
jogi személyek:
Kunszige t Község Képviselőtestülete
Zöld Mező Mezőgazdasági Szövetkezet
Faluszépítő Egyesület.
,.Kunszigetért" Közalapítvány célkitűzései:
(kiYonat az alapító okíratból)
- segíti a község építészeti, környezeti és természeti
értékeinek megőrzését, fejlesztését, kiépítését.,
- segíti a község műemlék jellegű templomának,
kápolnáinak felújítását, állagúnak megóvását,
kegyeleti helyek óvását, környezetük rendezését.
- ápolja a falu hagyományait, erősíti a lakosság
szeretetét szülőhelye és lakóhelye iránt.
- támogatja a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a
hátrányos heiyzetú gyermekeket és fiatalokat.
- támogatja a gyermek - ifjúsági és szabadidő sport
tevékenységéker, sportlétesítmények fejlesztését.
- támogatja Kuns:tige t község helytörténeti kiadvá
nyát, a helyi káLdtelevízió ren<lszert, valamint a
hdyi újságot.
Eg}iittműködik az Önkorn1á11yzattal, az egyházzal, a
gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel, vállalkozók
kal, a lakossággal, elfogadja azok erkölcsi és anyagi
ti..rnogatását.
.�. közalapítván y nyitott, ahhoz csatlakozhat minden
r:::agyar és külföldi, természetes ngy jogi személy,
b:ír:nilyen magyarországi és külföldi közösség
beleértve más alapítványokat, egyesületeket 1s.
Tov:ibbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságát, ha az alapítvány céljaival egyetért, az
alapító okiratban foglaltakat elfogadja
•-\ csatlakozási szándékot íráshan kell eljuttatni a
közalapítványhoz. Az elfogadásról a Közabpítvány
Kuratóriuma dönt.
.-\ közalapítvány által kitűzött célok megvalósítására a
helvi takarékszövetkezetnél nvitott bankszánliára lehet
fel�jánlást tenni. befizetés fo�ájában.

Bankszámla száma: 59000033 -10230734
A felajánló meghatározhatja az Alapító okíratban
megjelölt célok - közül melyiket kívánja támogatni.
Ebben az esetben a befizetett összeget: köteles a
közalapítvány a befizető rendelkezése szerint átadni.
Ha a befizetés nem meghatározott céllal történik, a
befolyt összeg felliasználására a közalapítvány
kuratóriuma pályázati felhívást tesz közzé.
.-\ kuratórium tagjai az intézmények és egyesületek
képviselői.
.-\ közalapít:vánv részére a személyi jövedelemadó 1 %
a 1998-ban még nem ajánlható fel, mivel 11'2 J 998. évi
11. számú tötTényben foglaltaknak nem felel meg,
be,1egyzésére nem 1995-ben került sor.

.A. kérJé�es iJő�zak leteltéig a Faluszépítő Egyesület
bw1h.s:úmhí.j.íra fi,,_ethetó be a:t SZJA 1%-a, amely
összeg a közalapítd.ny vagyonát képezi.
.'\ ,,Kumzigetért Közalapítvány'' ünnepélyes ki.hirde
tése az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 150.
é.-fordulójának tiszteletére rendezett ünnepsége n
március 15-én (nsá.map) történik.
Ezen ünnep jelentős községünk életében, tisztelettel
kérem megjelenésüket.
Lendvai I váimé
polgármester

Petőfi Sándorra emlékezünk
,,Zengj tehát, zeng;; édes fantom,
Zengd ki, ami ben11ed van,
Szjfj vadul, és szjlj szelíden,
Ragyogóan és sótéten,
Sz.omorúan és vígan."
l'tolsó verseinek egyikében írta ezeket a sorokat
Petőfi. És amíg élt, zengett a lantja. Mindent
elmondott, leírt, amí vele történt, de azt is, amit maga
körül látott, tagasztalt:. Jól ismerte a helyet, al1ol élt, az
embereket, aktk között Járt-kelt, és akikkel együtt
örült és együtt szenvedett.
Zenge tt az édes lant, olyan hangosan zenge tt, hogy
még ma is halljuk, értjük hangjait, üzenetét.
_-\nnak a költőnek, aki azt akarta, hogy dalait
„Zengjék vúsza az. iaö11ek
Bércei. a sz.áz.adlJk ''
nem kellett
csalódnia.
).fi, az utódok, büszkén, s:teretettel gondolwi.k a 175
é\.vd ezelőtt �zülc:tt:tt nagy magyar költőre.
Ó á-t'., aki csodálatos ,:tavakkal ismerteti meg velwi.k
szeretett alföldjét, a „tengersík" vidéket. Az ő
szemével gyönrörködhetünk a rónák végtelenjében,
láthatjuk a dólt kéményű csárdát, a kalászos búzát, a
kanyargó Tiszát, a kútágas!: és még mennyi szépsége t
annak a tájnak, melyről így ír:
„Hom .r::jt-e!JI, !e!kcm
."A.1indig, mindenhomtan tissz.a-iúsz.az·á!JOtf, ...
.-\ szülőföld, a hazai táj ismeretén, szeretetén kívül
még hányféle dolgot tanuL\J.at:unk Petőfitől! - Tudott
e még valaki olyan gyönyörúen imi a szerelemről, a
szabadságról, mint ő?
„S.zahadrág, rzerekml
F. ketr.íí keU nekem."
�ekí köszönhetjük a világirodalom legszehh vers�orát
1s: .,Elliull a ,;rág, eliramlik az élet ... " - Elete
legboldogabb pillanataiban is úgy érezte., hogy az ó
élete valóban ,.eliramlik" .
:\Iindössze 26 éYet élt. de mennyit tett ő is, kortársai
is ebben az időben! Ez a kor valóban az ő kora volt.
Hisz akik ekkor éltek, már nagyon várták a
szabadságot, és sokat tettek azért, hogy föltámadjon a
tenger, a „né pe k tengere".

J0

lc1mc, ha az i<lei máruus szép nappin minden
ember legalább néhány percre 1-..e.t.ébc \c:llllé Petőfi
verseit! ,\tolvasná ,1 m.ii: ismert szép sorokat,
amelyeket szüleiről, barátairól írt, vagy amelyekben
forradalomra lelkesít, a hazájáért aggódik. ,\ki pedig
inkább a vidámságot szereti, az is taláUiat Petőfi
mŰ\·ei között ked\·ére \·alót .-\ csámpás legény vagy
Orbfo a biztosíték erre.
• A.március, a tavasz emlékeztessen bennili1ket nagy
költőnkre:
„Jöj/ön m,.k ú Í{ll'!IS::::_.1 ajak
Zö!de!imjbg,w.ie akkor,
Az él! hirt!l?!!!Pkfiíja is
Ki-:jldül a tav,w;_kor!"
Móser Károlvné
tanárnő

FELHÍVÁS!
A Kunszigeti raluszépitő Egyesület nemrég tartotta
t:1sztú1ító közgyűlését, melyről a Hírmondó 1s
beszámol ebben a szamban. E beszámolóból
céljainkat is megismerhet, s ha azokkal egyetért, akkor
rendelkezzen úgy, hogy 1997. ev1 személyi
jövedelemadójának
1 %-át
egyesületünk javára
kedvezményezze.
Ha az Ön i 997. évi személyi jövedelemadóját a
munkáltatója számolja el, akkur a nyilarkuzarár
tartalmazó lezán, a szüksége s adatokat · rartalmazó
borítékot 1998. március 25-ig a mwi.káltatójá.i1.ik
adja át, aki azt továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az
esetben a borítékot a ragaszott felületére átnyúlóan
saját kezűleg ítja alá. .\ borítékba tcgrcn egy
tartalmazza
rendelkező
m-ilatkozatot,
mely

adószámunkat:·

18533268-1-08
és nevünket: Kunszigeti Faluszépítő Egyesület.
Ha önadózó, akkor adóbevallásához tutozó
rendelkező nyilatkozatot töltse ki a fenti módon,
�_elyezze egy szabvány borítékba, a borítékra írja rá az
On nevét, lakcímét és az adóamnosító jelét, majd a
lezárt horítékot - hevallá�ával együtt - b.-i.ildje meg az
APEH-nak 1998. március 20-ig.
.Amennyiben a másik egy százalékot a Magyar
Katolikus E gyháznak szánja. hasonlóan kell eljárnia.

de �or nem adószámot. hanem a négyjegyű
technikai számot
0011
kérjük feltűntetni és mindkét nyilatkozatot egy
borítékban elhelyezni.
Segítségüket elő� is megköszönjük.
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület Elnöksége
Kunszige ti Egyházközség Képviselő-testülete

f"I6.YELEM!
1997. nyarán falunkban lezajlott kárpótlási föld:írverés
során többen kerültek olr:111 helyzetbe, hogy egy
t:íbl:ín belül több földrészletet vásároltak meg, ennél
fogva több kis részlet tulajdonosai lettek.
A Megyei Földhivatal ígfreteinek megfelelően ez év
tavaszán a földrészletek kimérése megtörténik.
Amennyiben valaki az egy táhlán heli.ili töhh
földrészletet egy rngban kív.ínja kiméretni és azt a
földkimérést megelőzően érvényesíttetni akatja,
megállapodást kell hogy kössön az érintett táblákon
érdeket tulajdonosokkal.
Az előzetesen megkötött megállapodás alapját
képezheti a földhivatali földkimérésnek. amennyiben
az a fölkimérés előtt az érdekeltek érvénvesítik.
Szalai Béla
a Földrendező Bizottság elnöke

A község lakossága megint nagyszerű példáját adta az
összefogásnak. segítőkészségnek. A szülők a sok
értékes tombolatárgy felajánlásával 20.000 Ft
bevételhez segítették az iskolát. Jelentős volt a
süteményből származó be...-étel is. A· belépők összege
közel 60.000 Ft. .'\ '98-as farsangi adakozás
végösszege 115.000,- Ft. :-S:agyszerű!
Szeret:11énk köszönetet mondani mindenkinek, aki
támogatta
farsangi
bármilyen
formában
rendezvényünket. A Szülői .\fonkaközösség tagjainak
lelkes szervező munkájáért, tevékeny részvételéért
köszönet jár, valamint azon szülőknek; akik a farsangi
előkészületeknél és utómunkálatoknál a csarnokban
önzetlenül segítettek, takaótottak.
A tanárok gazdag ötleteivel, a gyerekek vidám,
hanguJatos műsorával, felvonulásával remélem
sikerült
kellemes
perceket
szerezni
kedves
vendége inknek, támogatóinknak.
A bevételt a Szülői Munkaközösség az iskolára költi.
A tervben szárrútógép vagy CD lemezjátszó, esetleg
oktatási eszközök szerepelnek.
!--::öszönjük önzetlenségüke t!
A tanáruk és gyere::kek ne::vében:
Németh Istvá.iu1é
igazgató
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Nyugdíjas „Ki mii tud?"
_; klltb,.igeti "}ugdíju,uk ,uk 1-.nl,e:, tütlé 11det,
�z,ijlL1g�01n,ll1yt ... ')riznc:l...,tHnc:lyneh. ,i C11·s,t.ng; .)'J 1nir
n.11..i?-'' n1űs0n.ikban niÍ is részesei lehettünk. L..erl dv·ai
h· ,irw.é polgi.oncstc r, rrlÍnt a klub cgvik ·v·czctójc.
k0ször;.rött� ;-1 hazcti, az ötte;-ényi n�\-l.lgdijasok;tt és a
rncgh{·,-ott \·cndégckct. hülön r::1gy tis;.:tclctr�l u
\feg--:e1 :'<:1ügdíj�!s Szö\·etség elnökét, Janko\·its
r:.-o� �=-;;.• .;,. " í,I„ Q') .;\"0 S n 1 éb·Í1'0S';t É-s01- -.:,;,,,ior<m?PtP.C k'lnf")1,nk<lt,
t\
,.r-.J mit t1..1d?" músorin:tk
7�1,n7P�PT"P FPIL-�rt h;?()ttfl;,lg elf11gl'llt;:-1 f,P}�rPt, h n�- ')
ió humorra! megá!d0tt 5tol!er Pist:i bácsi krónik:!s is
g,·,!l,:0r0lha,,a feladatát. :vláris rv::pítette a ,eprú1wél a
l:->0,70,l;:,ínn, jó keovre derített mindenkit a paprngi
cq.logú.n�- .-\z élet fon,íbága íhnl 00korha szedett
a szép 0;1lokat előadó
b,1rátnói be57.él ge tP�,
,1sszom·ok. a vaoászcsárda emlékeit i<iéző hangulatos
ielener ked\·es színfolt volt. Bári Olga. a megyei
nrngdíias- szövetség alelnöke kapta azt a megtisztelő
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fcL11..Lttvt. hug) a /.:oiun c:lll�Jkckt:ut ti✓-. értékch��t is
1ru:::gk:gyc .
.-\ nrngdíjasok farsangjáüak ·eg-n,tlen rétje ,·olt, hogy
ió hangülatot, dcrút árasszon a jck:ü.tŐs létszámú
r��\·üg,..iijri� kózön3ég sora.iGt. s ennek a feladatának
jc:!c:sc:j xcgfdch. �<agy örbn! ·.-olt nyit:iri:\·ként
h�llg�t:-:.� D. Rikóczi fejede!e�1ről szóló hülL1dár, a népi
kulrúr:! ig�1z: kincsét, szép e1öad6sb:!n - :nondra B�ri
()lg2. .\!inden szerepl6 :1j:índékat k�pott,
zsűri
l·iilAndij-ít p„nPn-'IPltP L:i ') ,,b,;,- h,.-nln,Á; h P c?Pl tPc"
g:é!ethúen ahJ.--..itott jelenet. _,\z öttevém� J.-Jub,·ezető
megki_,szönte, h•::>g)· a sz0ms2édságb0l részese !ehetett
1:g,· k1:lkm1:se11 elti:ilrntt e,té11ek 1\ k:1u157igeti
m,1gi..líi�sok az ifJús�got is vissz:i.idézn szép
nótú.í,ukbl, ke\-h-es humon1kkal magas fokon
müvelik a falusi kultúra nagy múltJÚ.
:!

Hon-áth Ilona
a megyei nyugdíias szövetség munkatárása

\h.:.1:k�b:1:� ::! zsüri: Biri O!g:1 , Hor-.·ót..� Hon�. Sza.!ui György,
?-....1dícs:'!é Csöre „-\11d�e� és Feketéné To!n�� f<:�ualú�

'v".-\D.-\.SZCSÁR.D.-\ i i-::i .E\:ET
�::1rácson\-� L:.1josné, Sz:1b6 Ir:1��1é. ,��1rg:1 Err1ó:1é.
Kuli�� \Iáry5sné és f<v·.·,ics Lajos;-1é

•
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Az V. lv1egyt'i i�yug<líjas Taláikozóról
Február 28-ún a gyun öaláz:, öéla \fú, elüJ0�1
Központb,u1 rendeztél-. meg ütü,bzür " mc:g\e
n yugdíja:,�lul1j ,U11ak taléitkvt.�j ,lt. .-\ u1e,::;_\ e J9
településének 11��-ug(tijas klubjai ct'--ita.k cgyn1j5l·,:1k itt
randevút.. \ .,ll<lg)-CSalád'' tagjai régi ismcr0jkén.t,
barátként üd\�j;:ölték eg�·mist� e� n�hár1\· v1,u,.
átadták. ma5·ukar az Gnfck:dt szórakozi;na!;..
Jankovits G;·örg:;, :1 megyei m"..:gd.ij:1s szo\·�t'.;�g
elnöke kószó:1:-ótte :1 rész�:e':Őket: - �-\zt h!sz�:n,
hogy életl:cf'.:11khcz, le!künkhöz mélté ez :1 m:li
ny1..Igdíj:1s tűz!:':1k:is. .\1éltó, me!:"! h�l-Pc p:1!:!z�:i'{:a!,
emberközeli rnelegével szolgilni -:?PrPtn1\ h0gy,
fölen�djenek az emberek. Tán ezffén i� vaw..,.1nk, kik
körülüljük P7t c1 jelképe, Ving0t, :1meh"l1f:'k c,ih0l0ia �
megértés, n sznlichlít�s és � knrt�rsi hnldngs� g
keresés.

_.;.
nag)'szab:isú
renJezvén yr
megtisztel rék
jdeulétüh.kd Dalugh Júz,ef Gyúr polgánnestere,
Butu, G,íl,u,, a ll1t:g)eL l-.,;/.g} úlé, d11öke, a
k0rn,·ékbeli polgármtsterek, v,.lamint parlamenti
k(p;:isc!6k. JcL:n -..-olt !(o-,;Jcs László külügyminiszter
i:'cndcz,�·én�\· főszereplői úgy gondcljá.k, hogy ezek
;12
összejö\-etc!ek tartclrrl�t adn$ a hétköznapi
e&,�tt!étek�ek, �egerésítést il tö�keny nyugtlíjas
!eU:ekneJ:, s h� egész$égii.k e:1geili, jö\-óre újra itt
le�znek, hogy n6t:i,.-:tl, ver��e!, f!!1cc1l örvendeztessék
n1eg �gymúst és tir�aikat.
_-\ rendezvém·en a mi nyugilija,aink 15 felléptek
(kéiiünkön) '\:,,g,- \!iklA� ,-e7ényletével.
+..\\.

Fott). Szük ÖdüL1

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Hálás szín·el mondunk köszönetet minden kedves
Rokonnak, Barátnak, az _\d\· Endre utca lakóinak, az
egy házi énekkarnak és mindenkinek, akik Édesapám
1'1'É1l-IETH SÁNDOR

temetésén részt vettek és faidalmunkban osztoztak.

T ,engyel A.
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.TUSIKÁT

,,Tizenegyek"
.\ GYóri Nemzetközi Grafikai Biennáléval azonos
épületben a földszinti és emeleti kiállító tereket
összekötó területeken kapott helyet 11 gyóri alkotó
ki:íllirási antaga a Király utcában, az Estcrházv
palotában. Ok a Biennálé meghívásos rendszerétől
eltérően l...iilön pályázaton vettek részt, műveiket
három művészettörténészból álló zsűri választotta ki.
Közöttük van a kunszige ti Dubi Árpád „Zárójel"
című nyomata, mely precizitást, mesterségbeli tudást
tükröz. Kiválóan mutatja több technikai eljárás
örrözését, színösszhangja szintén kellemes hatást kelt
e nonfiguratív kis lapon.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
Rába László

kitüntették

Szalai Béláné

_-\
ménfőcsanaki művelődési
központ
dolgozója: Szalai Béláné könyvtárvezető
nemrégiben kitüntetést kapott Győrért
Yé gz ett munkájáért. A Győr Közművelő
déséért kitüntetés mellé megkapta :iz A por
'.-ilmos püspököt :íbrizoló ezüstérmet is.
Tusib, aki Kunszigetről jár Ménfőcsanakra
dolgozni, elmondta:

Nyugdíjas Klub programja:
1998. március 15. (vasárnap): 11 óra
Cr�-:epély az 1848-as Forradalom és Szabadsághar c
150. évfordulója alk:ilmából

1998. március 23. (hétfö) 18 óra:
Költészet napja - versek

1998. április 5. (vasárnap) 10 óra:
\ :rá6'·as:í.rnapi passió a templomban

Figyelem!
Gázszerelés, gázhálózat tervezés
ÉGÁZ referenciával.
Teljes körií anyagbeszerzés.
Ingyenes szaktanácsadás.
Tervezéstől az átadásig.
Kedvezményes szerelési díj.
HÍVJON!
SZALAI ZSOLT
épületgépész vállalkozó
Kunsziget, Győri út 8.
Tel: 96/ 485-316

,,.-\z iltalános helyzerrel ellemétben nilunk
nem csökken, inkább nő a diákok és felnőttek
könyvtárlátogatása. Az elismerést nem csupán
könvvt:írosi
tevékenvséeemért
botam,
h:mem közművelődési munkáért is..i\z iskob
diákj:i.ival például - kirindulás keretében ,-égigj:írruk az 18-i-8-as ifjak útvonalát
Budapesten, megszerveztük a Hegyalján
innen, Sokorón túl című mesemondó
\·ersenyt, amely már megyei szintűvé nőtte ki
m:1git.
J

'

V

J..

Tusika azonban nem csak Méfőcsanakon, de
Kunszigeten is hatékony::in részt vesz a
közművelődési munkában, mint a helyi
nyugdíjas klub egyik vezetője. Személyéhez
kötődik az utóbbi években sz:ímos jól
sa:rvezett, sikeres k.id.ndulás. Most is arra
készül, hogy a klubtagokat elkalauzolja egy
. Szentendre-Dunakanyar megismerését célzó
kirándulásra.
Tusika gratulálunk kitüntetésedhez, és bízunk
abban, hogy egyszer Kw1szigeten 1s
megérdemelt elismerésben részesülsz!
R."lba L:íszló

,.
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VI. Kunszigeti Borverseny
Fcbru,lt 2::>�u kt'1-iih �vl - hJt0tlik
::tlk:-llot!l!":-!::.l - �1 !..:�::!szigeti Bc!Yer
�en�rre
<1 fr1lu�zépitö eg:·e-:-ülel �� a
kunszi11cti önkomi:i1wz:1t rendezésében.
• A bo;ok bir,íbt,it ·h,irom ragú zsííci
végez re, :-J agy Ferenc polgánnester,
:\yiri Ottó polgánnester-helyettes és
1'agy
Géza
szövetkezeti
e-i.nök,
nUndhánnall
Györszen1c1-i-ról. A
borok�t �!CTuc± 4'\.r�ctt szolgil.t;.1 fel,
n ngyon üg·e5e11.
Összesen 14 te-le bort nevezrek a
versenne, öt fehéret és kilenc ,öröset.
A feh�rborok között Z.ahgyöngye és
Zenit, a \"Örös borok között Kékfrankos
és üthello szerepelt taJbockent, a többi
vegyes jeüegLÍ vuh.
i\ranyérmes lett Cutléber Zoltán
()thell0-0F0rt6 bor� és Szahü György
börcsi tenneló Zalagyöogye bora.

Ezlbténi1 csuc:k l,izuiip.dt R�íl,.1 L,·i�zk,
\'t?gyes fehér be!'.�, és S:d::i G:;ij,·g.·
Kékfrmikosa
Bronzém1ct nvert: D.Szalai József
Zenit bora c·s Tilai lnm· \·egyes
vörösbora.
Az ön.ko1m,inyz:1t kiilöncJíj,ít Stoller
is rrán n yerte ei vegyes vórbsborávai.
Hécz Viucéut' ,1 kunsúg<:"t .;BC
tuh1jdonosinak h.iHöndíjfa Ribü Liszló
nyerte el t"f:"gye� vörö�bor�vaL
hel\'i
Garancia
Biztosító
,\
Rába
Lászlónénak
képviselőjének,
kiilöndijá1 Szalai IstY ái1 nyerte el, vegyes
vörösborával.
.-\ borb1rnlatot a mosonsze11t.11úkiosi
cilerazeuekar rnÜsora küvt:"Llt:. J ubbu�il
job b tatpalá,�aI6t ,,hUztaka citeráikvu,
így ne111 i..:sod3, hogy u�h?.ny:m m�g
táncra is perdültek a borok kóstolgatása
mellen. Nem maradt ki a szórakoztató

:(3gy Géza, Nngy Fere::c, ?':y iri Otté
az asszisztens �ér:,cth „1.u"1ctt

H.on-::ith !(ri$ztic� r!Ggy kcc!t..-ve! �1dt�! e!ó :;zóiósz�m;:ü
0-:épürJ�ön édcsa;11iú·.-al)

Gut!ébcr Zoltán

u)\i:--ud,�l ,, n,c-g)ct \·c-1!\cl1) Le' k�!,zülö
1'.ur.�zig!?'!i �:y-ugd!j�s !--Jub �r!ekk:.1r�
5r>rn, akik 5Úgetközi <hlnbt �dtak elö.
f\ nuisor után kö\·etkezctt a díjkiosztás.
Nagy Fcrc-nc a zsíiri c-luökc é-rtékclésc
szerint jó nlll1os,•g11 borok kerültek
bírálatra ah.hoz képest, hogy ilyen
mostoha talaj és időjárási viszonyok
szö1t'szeri
vaiu1ak
szen1po11tból
Kunszigeten. Érdckcsségké-üt Cllilitcttc,
h0gy amig k0óh.bru1 a fehér borok
voltak sikeresebbek. most a vörösborok
borok
észlelhető.
térhódítása
:',,
minősége énól-évre javul, s ehhez
1s
a
bizony,írn
borversenyek
hozzajarnlnak.
.-\
Jijkius,:lás
ulátt
emelkeJell
hangul,tban ta,·ább folytatódott a barok
izlelgetéH\ 3 n6t:��s. _..\_ J..riürült üvegek is
tanúsitlrntják, hogy jó borok versenve
volt az idei.
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Tisztújítás a Faluszépítő Egyesületben

"

Február 17-én köz)?;yúlésre jöttek össze a Kunszi�ti
Faluszépítő Egyesület tagjai. Rába László az egyesület
elnöke beszámolt arról, hogy 161 ezer forinttal
gazdálkodhattak 1997-ben. A bevételek nagyobb része:
46.979 1-'t az AJJEH-tól érkezett támogatóink jó\·oltából.
P:ily:ízat útján az Országépítő Alapítvány-tói 40 ezer
roontor
kaptunk. A többi bevétel
tagdíjakból,
b.ui.kkamatból és az előző évi maradványból sz:ínnazott.
1-.:iad.isain.k között legjelentősebb:
25.000 Ft, a
„Kunszige t-ért" .'\.l:ipín·ány megalapít:ís:íhoz 8.997 Ft, az
\·. Kunszigeti Borverseny d.íjm:1: 6.241 Ft, Kunszige ti
Hírmondó fotóköltsé�i.rt-: 4.036 Ft, a N�,15zi-!..··1.1pa
támogatására:
6.250
Ft,
a
megyei
kézikönyv
megv:ísádására.
Dologi
kiadá sokra:
9.128
Ft-ot
költöttünk. l\z év végi ziro állományunk 101.299 Ft volt.
1998-ban 171 ezer forint bevétel.re számítunk. ::S:övelni
kívánjuk tagdíj bevételeinket 15 ezer forintra.•-\z 1%
okból 50 ezer forintra számítunk, kamatokból 5 ezer
forintot várunk.
.-\ várható bevérelekból 25 ezer tonntot mácis
elköltörrünk,
mivel
kétszeresére
nö\·eitük
a
,,Kunszige tért'? Közalapítványban lévő induló vag:,ont.
.\ VI. Kunszige ti Borverseny díjaira, rendezési költsége ire
15.000 Ft-ot ütemeztünk be, de ebből fedezzük a
.\[05onszentmiklósi Regionális Borversenyre felajánlott
díjak költ;égét is. A K'metóben egy kopjafa felállitását
tervezzük. a falu központjában pedig egy turista térképet.
melv eligazítaná az idegeneket, turistákat. E célokra
10.000 Ft-ot szánunk. )..fozgalmat indítunk hel); jelleggel
\.ir:ígo s kert - rendezett környezet néven. 1\ mozgalom
részletes feltételeit, jutalmazási elveit a Hírmondó április
számában tesszük köz:r.é. A díjak beszerzésére 25.000 Ft
ot fordítunk. .-\ mozgalom hatására reméljük, hogy
tovább csinosodik falunk utcáinak arculata.
.-\.mennyiben kiadásra kerül ez évben Kunsziget története,
db.hur a költ:,,tgdJu:.l 50 <::.ltr fuci.nttal tuJnán!..
hozzájárulni. ,\ Hírmondó fotóköltségcirc 6 ezer forintot,
:i • 1pszi-kup:í.r:i 4 ezer forintot, dologi !ri:i.disokr:i,
bankköltsé:;re 10 ezer forintot rerveztünk. Záro pénztár
állományunk 26 e7.er forint terveink S7.erint.
.-\ beszámolót követően Lendvai Ivánné polgármester
köszönetét fejezte ki R:íba Lászlónak az E gye sületben
Hírmondó
,·égu,tt
munkájáért,
a
Kunszige ti
szerkesztéséért De megköszönte az elnökség többi
tagjának is a falu érdekében végzett m unkát.
Tájékoztatta a jelenlévőket azokról a közeli tervekről,
melyek ugyan kis dolgo k megvalósításábol állnak, dc
sokat javítanak a falu arculatán, az emberek kozérzetén.
Ilyenek például a táprakt:ír helyének rendbetéreie, a
!..ápol.na
a lövt,.a.luml, LtnJ<::zt,<::, tmltkpark
kialakítása. E munkákhoz kérte az Egye sület tagjainak
közremúködését.
Szalai Béla kérK', hogy a Kertes 11tcából ,;gyenek
humuszt a temetóhe is, a ravatalm:ó mögötti gödiir
(lapos) feltöltésére. A parkosított területeken meg kellene
szervezni az ú gynevezett „alászorult" fák kivág-:ís:ít.
Kuller Imre az egyesület tagjait kérte, hogy a hozzáértők
segítsenek
a
fák
tavaszi
rendező
nyesésében,
felpucolás:íban.
.-\ közgyúlés második részében Lendvai Ivánné
előtetjesztette javaslatát az új tisztségviselőkre, akiket a
közgy,iiés egyhangúlag megválasztott.

e:,

Elnök: Rába Lá,.llú
Titkár: Csiszár Imre
Gnd:is:igi vezető: Dob rádi .Zoltánné
Elnökségi tag.ok D11bi Árpád, Érsek Sándor, C.Kovács
T .<is:r.ó, l .endvai lv:inné, Stankovics Antal, Stnller Tstv<in,
Szalai Béla. Tóth Andr:ís. Virge r Gyula.
Ellenőrző bizottság; Erdél:,; Jánosné, Kuller Iván, ifj.
Szalai Miklós.
Az új tisztségviselők egyetértettek abban, hogy az
egyesületben fel kell újítani a klub foglakozások 2
havonkénti rendszerét, ami az első években sikeresen
működött, és sok JÓ gondolat, ötlet elindító1a volt.
Rába László

A KÉTÜSZ KFT. GYŐRI
KIRENDELTSÉGÉNEK
K Ö Z L E J\t1 É N Y E
TISZTELT LEENDŐ GÁZFOGYASZTÓ!
A gáztörvény rendelkezései szerint gázkés züléket akkor lehet
kéménybe csatlakoztatni, ha a kémény állapotáról
kéményseprői szak-véleményt ad.
1993. janu.ir 1-tól érvényes rendelkezések alapján:
ké:né:iy !.!é!liHi g:ízkonvektor
1,;m hől ke'�wlt új krn1,;ny
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES.
A7 <>ngerl,;1yf'7.tN,;, 11t:ínj�r����1 ,;, ji-l<>ntós töhhlNkölt�éggel
jár. Tovább növeli költségeit a kémény bélése. �
gázkészülék kéménybekötésekor NEM KOTELEZO
érvényu előírás!
Azért, hogy az esetlegesen indokolatlanul kitize.tett 30-50
ezer Ft-os cöbbletköltségtöl megkíméljük Onöket, a
Polg.ínnesteri Hivatallal egyetértésben az alábbi szolgáltatást
végezzük:
.!\.mennyiben 1 qq/3-as évben már gázk�zülék �zereltetést
végez, úgy megviz sgáljuk kéményét. Szak-véleményünk
al ap ján eldől, hogy jelent-e Önnek többlet kiadást egy
esetleges
kéményfelújítást,
vagy
meglévő
kéménye
költségráfordítás nélkül alkalmas gázbekötésre.
Kérjük előzetes kém�nyvizsgálati igényét a Polgármesteri
Hivatalba bejdeuLeui s.lÍve,ke<ljék, ahul fdvilá gusílják a
kéményseprő érkezésének időpontjáról.
Vizsgálati díjunk a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve,
kedvezménnyel, kiszállással együtt: 1960 Ft,
Vizsgálatunk a gáztervezőnek szükséges, Onnek pedig
Jelentős többletktadas megtakaritasc jelent. Javasoljuk, ne
végeztessen előre - jól értesült szakemberek tanácsára kéményfelújítá5t, ,aját érdekében vái.ia meg ír.isos garanciát
v:ilb!ó szakértőink megálbpít:is'.lir.

KÉTÜSZ Kft.
9024 Győr, Szérűskert u. 17 .
T: 411-611, 413-290

lü

SPORT

Indul a bajnokság
A h.cntsúgeti .Ambesten Ihu bbdarugói készüh1ek a tavaszi
idénFc-.
J:itékoskeret: 1':opp _'\ndr�s, Kulcsár Ferenc, Kelemen Dezső,
Nagy Péter, Fábián Csaba, Baranyai Péter, Baranyai József,
Dömötöri István, Fridman László, Papp József, Rezi Lajos,
Kolonics Tamás, Alocs Róbert, Szalai Pál, Lévai Zoltán,
A.mbrns Szabolcs, Légrádi Szilárd, Farkas Zoltán, Szúcs Tibor,
Saru Lsolt.

A megyei II. osztály győri csoportjának
1997 /98. évi tavaszi sorsolása
15 óra
1. forduló: 1998. március 15.
Ásványráró KSE -Ambesten Bau Kunsziget
2. forduló: 1998. március 22.
15 óra
Ambesten Bau Kunsziget -Pannonhalma SJ:::
15 óra
3. forduló 1998. március 29.
Ambesteu Bau Kunsziget - Győrladamér SK

Ifiből a kerettel késziü: Baranyai Zsolt, Gondár Gábor, Molnár
Zoltán, '.'Jérueth Péter.

15.30 óra
4. forduló 1998. április 5.
Kühüne SE -A.mbesten Bau Kunsziget

Dömötöri István: Célkirúzésünk a bajnokságban az 1-3 hely
elérése. Komoly költsé gvetésünk miau létrehoztuk a !0111s{!g,ti
Lib:b.-::;;dsi.•! A.l:ipitv:.ínyt, :nnelyre v'.Ítjuk :1 falu bkosdg:.ín:ik
tárnogat8sat. _-\ bdizeté<i bizonylatok Horváth Gyul:írníl
(Kunsziget, Ifjúság u.) beszerezhetők.
Amenm-iben sikerül kiharcolni a megyei I. osztályba való
feljutást, az ősszel serdülő csapatot szeretnénk működtetni,
amelyhez kb. 20 fő szükséges. Jelentkezni Varga Ernőnél lehet.
Büiénket ebben az évben Józsa Józsefné (Gémeskút Borozó)
fogja u1.:i1.üJLeltÚ.
Csapatunk sikeres itigazcl::ísokkal todbb erősödhet, amivel
<7.ewrn�nk elPmi lelkes kö7Ön<Pgiink minPl johb kisrnlg�lás:it,
viszonzásul kérjük. hogy továbbra is lelkesen buzdítsák
csapanmkat.
Örömmel mdatjuk, hogy labdarugó pályánkon elkészült a
villamrvilágítás, amely tovább segíti a csapat eddig is
eredményes felkésztilését.
Külön köszönetüuket fejezzük ki: Keller Andrásnak, Kovács
Uszlónt.k, Ttlai !.nuénck, az .'\mbcstcn Bau Kft-nck, Kunsziget
község Ön.kormányzatának, valamint az oszlopok folállitfom:íl
segítkezőknek.

5. forduló 1998. április 12.
15,30
A.mbesten Bau Kunsziget - Atnitiszt Levél SE

Dömötöri Isttán (32), a
Kunsziget
Labdarúgó
szakosztályának vezetője,
játékos és főtámogató.
Kőmúvesmesterböl
lett
egy száz embert foglal
koztató építőipari kivite
lező cég vezetője. !Vlihá
lyiban kezdte a labda1ú
gó-_p3ly:i.fut'.Ís�t, m3jd :1
MA VDAC és :i Beled ut{111
a Győrság. a Börcs körzeti
csapatában szerepelt.
Ahol megfordult játékosként, tnindenün támogatta a
kiscsapatokat, csapatokat. Irányítása alau a Kunsziget
megerő,ü<lve a megyei má,o<loszlály éhueLŐuyfbe kü:t<lüue fd
magát.
<,sapanink eci.rligi eci.zómPrkózéseinek ereci.mPnyei:
Kunsziget -Ménfőcsanak (NB III.) (5:2), (4:3)
Kunsziget - Dunaszentpál (Körzeti 1. B.) 4:0
Kunsziget - Dufü1szeg (Körzeti I. A.) 3: 1
Kunsziget - Old Waldgem (Ausztria) 3: l
Kunsziget -Ivlosouszentmiklós (Megyei 1.) 3: l
Kunsziget - Ikrény (;\kgyci I.) 0:1

[

6. forduló 1998. április 19.
16 óra
H:i!:íszi SE -.l\.mbesten Bau Kunsziget

Ha

16 óra
7. forduló 1998. árilis 2.6.
,\mbesteo Bau Kulliziget - Motech-Újrónafő SK
8.forduló 19'J8. május 3.
Nyúli SC -Ambesten Bau Kunsziget

úgy

a be

16 óra

9. forduló 1998. május 10.
16.30 óra
Ambesten Bau Kunsziget - Győrszentiván SE
10. forduló 1998. május 17.
17 óra
Gyirmóti SE - Ambesten Bau Kunsziget
17 óra
11. forduló 1998. május 24.
Ambesten Bau Kunsziget - Gönyü SE
12. forduló 1998. mijus 31.
17 óra
Rőny-Reci.-Rihhon SF.- Amhesren"Ran Kunsziget

Cselgáncs
Fehrnár elejé.n Miskolcon renci.nté.k meg a Ronns F.C:0-Knpa
iíJúsági országos cselgáncsversenyt. Ez a verseny eg)--ike volt
azoknak, melyn ek eredményei al ap ján válogat majd az ifjúsági
keret edzője a világversenyekre, közöuük a július 27-én
Győrön megrendezésre kerülő világ-lnipára is.
KARACS KÁROLY a 81 kg-ban ezen a versenyen bizmsan
szerezte meg az arany.éunet. GRATULÁLUNKl

. Az 1998. évi falukupa végeredménye
18 pont
15 pont
12 pont
9pont
6pont
3 pont
0pont

1. Józ�ef A-Tánc�ics u.
2. Terek
3. Győri út-Hunyadi u.
4. Ifjúság u.
5. Fő u.-Rákóczi u.
6. Ady E. u.
7. Duna u.
1.

Versenyen kívül indult: ,,Tudatlanok" 21 pont

A
A
A
A

torna gólkirálya: Baranyai Péter 33 góllal
roma legjobb játékosa: Szalai Pál
torna legjobb kapusa: Szűcs Gyu la
torna legsportszerűbb csapata: Duna út-Dózsa utca.
Varga Emó

Az előkészületi meccsek eredményei jó idénykezdést ígérnek.
Kuns�eri HírmonM

.\ KurusLig�ti ('>nk.orm:inyz:il lapjci
Ingycm:s ki;idvri.n�
Fel�lőss7.erkaszi:ö: Rib.1 Llszh\. Td.: -135-309
Kiad_i:i: .-\ Kuru;zig�ti PDlgirm.,;;1eri Hivatal 91S-I Kun.sziget. fozsaL-\ttila
fe!�lós kiadó: Lendv:ii Idnn:ó Tddor.: -1S5-35-l
T�dulibi 111u1lkltirs: Gond,ir lstvi1u1.;
K�szült :1 Kunszigeti Polgim1�st�ri Hivatal s1..'k.sZi)rc,sitó gep�n

út:.

