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Kunsziget Község Önkormányzatának lapja
X. évfolyam 5. szám

MEGJELENIK HAVONTA

1998. május 31.

VÁLASZTÁS '98

került a parlamentbe az MDF és FIDESZ-MPP
színeiben.
„A világ legtermészetesebb dolga, hogy az első
szó most a köszöneté.
Köszönöm mindazoknak a szavazatát, akik meg
tiszteltek voksukkal, akik bizalommal voltak
irántam. Nyolc év képviselői munka van mögöt
tem, azóta ez a bizalom volt az erőforrásom.
amellyel dolgozni voltam képes. Úgy gondolom.
hogy a választópolgárok szavazata az eddigi mun
kásságom mellett annak a tevékenységnek is szólt,
amellyel a polgári erők régióbeli összefogását
szorgalmaztam. Ezt külön is nagy eredménynek
tartom.
A második szó már a holnapnak szól: nagyon
nagy felelőssége lesz az új kormánynak. amely
véleményem szerint a FIDESZ MPP-MDF kor
mánya lesz.
Be kell bizonyítanunk és be is fogjuk bizonyítani.
hogy amiket a kampányban ígértünk, nem csupán
ígéretek.
Május 10-én lezajlott az országgyülési képviselő
választás l. fordulója és május 24-én a II. fordu
lója.
Győr-Moson-Sopron megye 1. számú választóke
rületében - ahova Kunsziget is tartozik tlr. /'vledgyasswy László nagy támogatottsággal

Úgy gondolom, összhangba lehet hozni a családok
helyzetének javítását a közbiztonság javításával és
sok egyebet a gazdasági stabilitás megőrzésével.
Magam mindenképpen ezeken fogok dolgozni"' fejezte be nyilatkozatát dr. Medgyasszay László.
Rába László
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, eza1. Iott orszae: 0vu es1 'epv1se I"ova, Iasztas
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01ana k, ered menve,
A JELÖLT NEVE
dr. M�d2:vasszav László
Pozsgai Balázs
Lukácsi István
Czebe László
Sárközi Imre
Pintér Elemér
dr. Mester Csaba
Steczina József
Horváth Lajos
dr. Görbe László

PÁRT NEVE
MDF, FIDESZ MPP
MSZP
FKgP
SZDSZ
KDNP
MIEP
Új Szövetség
Munkáspárt
MDNP Néppárt
Únió

Választókerület
'1/o-ban
39. 75
25.27
16.30
5.15
3.65
2.64
2.59
1.96
l.55
l.14
100,00

Kunsziget
'¼,-ban
Voksok száma
41.63
256
31.87
196
6.18
38
6.34
39
?
_)-!.16
28
4.55
0.98
6
2.60
16
9
l.46
2
0 .33
100,00
615

Az/. fordulóban Kunsziget 914 választójoggal rendelkező polgárának 67,3 %-a, azaz 615 fő
adta le szavazatát.
A második fordulóban Lukácsi István (FKgP) képviselőjelölt visszalépett dr. Medgyasszay László (MDF,
FIDESZ MPP) javára, így választókerületünkben két jelölt maradt versenyben.

A marus - -en eza1. 1 ott orszaooyu es1 eov1se I,,ova, Iasztas
01anak ered menve1
' I for d u 1··A JELÖLT NEVE
dr. Medavasszay László
Pozsgai Balázs

PÁRT NEVE
MDF, FIDESZ MPP
MSZP

Választókerület
0
/4,-ban
65.44
34.56
100,00

Kunsziget
Voksok száma
%-ban
354
56.55
272
43.45
100,00
626

A lJ. fordulóban Kunsziget 916 választójoggal rendelkező polgárának 68,3 %-a, azaz 626 fő
adta le szavazatát.

EGYHÁZI HÍREK
A püspök atya intézkedése folytán az elmúlt évekhez
hasonlóan évenként van szent bérmálás az egyházme
gye plébániáin, amikor a VIII. osztályos gyermekek
bérmálkoznak.

nettel. Azok a családok, akik évek óra szép összefo
gással szokták elkészíteni az úrnapi sátrakat, június 14 . én is készítsék el Isten dicsőségére és a hívek örömére.
Isten fizesse meg fáradozásukat'

Kunszigeten 1998. június 6-án /szombaton/
16 órakor lesz a bérmálás.

Úrnap vasárnapja utáni héten a reggel 7 órai szentmi
sék, és esténként 8 órakor a szokásos litániák a Szent
Antal kápolnában lesznek.

A püspök atya megbízásából Mrotkó Géza pápai pre
látus, székesegyházi kanonok fogja a bérmálás szent
ségét kiszolgáltatni. Szeretettel várjuk!

A Szent Antal búcsút az idén 1u111us 21-én
/vasárnap/ tartjuk a Szent Antal kápolnában. A 10
órai szentmise vendégszónoka: Czifra István nyugal
mazott főesperes-helyettes lesz.
Jöjjenek el minél többen a Szent Antal búcsúra és hoz
zák el a búcsúra érkező kedves vendégeiket is az Isten
tiszteletre 1
Érsek Sándor
kanonok-plébános

Június 13-a (szombat) - Páduai Szent Antal napja.
Ezen a napon reggel 8 órakor és este 8 órakor a Szent
Antal kápolnában lesznek a szentmisék.
Június 14-én Úrnap vasárnapja. E napon a szentmi
sék a templomban lesznek. reggel 8 órakor a kismise,
és 10 órakor a nagymise a hagyományos úrnapi körme-
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Zárszámadás

a Kunszigeti „Zöld Mezö" Mezögazdasági Termelöszövetkezetben

A kunszigeti „Zöld Mező"
Mezőgazdasági Termelőszö
vetkezet 1998. április 30-án
zárszámadó
éves
tartotta
közgyülését. A közgyülésen a
megjelent
szép
számmal
tulajdonosok
hallhatták
a
szövetkezet l 997. évi gazdál
kodásának eredményeit, az
igazgatóság terveit és célkitü
zéseit az 1998-as termelési
évre.
Az 1997. évi gazdálkodást a
meglévő termelési szerkezet
határozta meg. A gazdasági
lehetőségek, a piac szabá
lyozatlansága és az ehhez
kapcsolódó
szélsőséges
időjárás együttesen nem
adott biztató hangulatot az
elmúlt esztendő gazdálkodá
sához. Mindezeknek a té
nyezőknek a jelenléte, a
nagy mennyiségü csapadék
hatása
m inőségromboló
olyan felvásárlási árakat
alakított ki a piacon, ami az
elmúlt évek mélypontját
jelentette. Ettől függetlenül
a szövetkezet 1997. évben
meg tudta őrizni stabilitását
és nyereségesen tudott gaz
dálkodni.
Növénytermesztési ágaza
tunk több mint 1500 ha bé
relt földterületen gazdálko
dik. Fő termesztett növé
nyeink az őszi búza és tava
szi árpa az említett időjárási
hatások miatt minőségrom
láson ment keresztül, így
értékesítése komoly nehéz
ségeket okozott a túlkínálati
piacon. Az őszi káposzta-

repce termelés 2.-+ to/ha
hozammal az elmúlt évben
jó eredménynek mondható,
hasonlóképpen a cukorrépa
termelése 1s 36.2 to/ha
mennyiséggel. 1997-ben a
napraforgó termesztését érte
a legnagyobb veszteség,
hiszen a kétszeri árhullám a
termelési terület 50 %-át
semmisítette meg. Kukori
catermelési.i1�k összessege
ben jó közepes eredményt
mutatott, bár a termelési
költségek rohamos emelke
dése nagymértékben rontotta
az eredményességét.
A növénytermesztési ágazat
másik nagy feladata - a saját
termelésen kívül - a mező
gazdasági
szolgáltatás.
Megállapítható. hogy az
elmúlt évek fejlődése töret
len, egyre komolyabb a kül
ső megrendelések száma,
ami jelzi, hogy megrendelő
elégedettek
partnereink
szolgáltatásainkkal.
Állattenyésztési ágazatunk
1997. évi eredményei to
vábbi javulást m�ttatnak.
Sertéstenyésztési.ink teri.i !e
tén stabilizálódott a tenyész
állat állomány, melynek
eredményeképpen a malac
szaporulat megemelkedett,
4740 db volt az elmúlt év
ben. Amennyiben a telep a
kitüzött célokat teljesíteni
tudja, úgy a hízó-kibocsátás
is eléri a 4500 db-os éves
teljesítést.

Szarvasmarha-tenyésztésben
1997-ben számos takarmá
nyozási és tartástechnológiai
kísérlettel igyekeztünk a
termelést fokozni. A tejter
melésben a laktációs terme
lés meghaladta az 5500 li
ter/tehén mennyiséget. a tej
beltartalmi értékei is növe
kedtek.A tejminőség éves
szinten 90 % extrém. illetve
J. osztályú.
1997. nyarán átalakítással
130 férőhelyes növendékis
tállót alakítottunk ki, mely
nek beüzemelésével kon
centrálódik a tenyészállat
ne\·elés.
Húsüzemi.ink 1997. évben
- a második félévi újraindu
lást követően - csökkentette
veszteségeit. A termelés
szerYezésében, a kialakult
partneri
kapcsolatokban
még nagyon sok lehetőség
rejlik. amit az elkövetkezen
dő időszakban ki kell hasz
nálni.
Az 1998. évi terveinkben
nagy hangsúlyt fektetünk az
ésszerü
modernizálásra.
állattartó telepeink fejleszté
sére.
Az Igazgatóság nevében
megköszönöm 111 indazoknak
a munkáját, akik aktívan
részt \állaltak az elmúlt
időszak eredményes gazdál
kodásban.
Szalay Győző s.k.
az igazgatóság elnöke
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FÜST NÉLKÜL
f(ELLEMESEBB
Az .. Egészséges Nemzedékén'· Alapítvány
1993-ban országos dohányzásellenes rajzpá
lyázatot hirdetett meg óvodáskorú. továbbá
általános- és középiskolás diákok részére. A
beérkezett 1156 pálvamunkát 28 magvarorszá
gi településen mut;tták be, illetve ��!jutott 8
alkalommal a határon túlra is.
1997-ben ismét meghirdették
a dohánvzáselle�
.
nes rajzpályázatot, legfontosabb célként megjelölve a prevenciót, tehát a megelőzés fonto;
ságát. továbbá azt a tényt, hogy a serdülők. így
a 12-16 év közötti korosztály figyelmét felhív
ni a dohányzás káros hatásaira. és hogy ne
gyújtsanak rá az első cigarettára.

Az országos rajzpályúzat :; 7. be111utatL'ijá11 Bo
tos Gábor. a megyei közg) id0s elniike méltatta
az alapítvány jósdrndékú ke!'.deményel'.ését.
Lendvai Ivánné polgármester külön megtisz
teltetésnek vette. hog) a r:1jzpályúz:1t ezúttal
Kunszigeten talált otthont.
Dr. Schmidt Péter alapÍt\(111yi elnök adta ót a
legsikerültebb alkotásol-:.ért
1aro díjakat
VOLNER CIÍBOR óvódásnak. PE!TLI ZITA 2.
osztályos és PÉK BÉL-! 7. osztálrns tanulók
nak. valamint a felnőtt kare2óriában BÍR<J
.-1.VDR.-ÍSNÉ házi-gondozónak. Az óvódások közül sikeresen szerepelt még
Szalai Veronika, Stol/er Dániel, l\llo/ll(Ír Zs11zsa111w, Ti/inger Edina és Nagy Zrnlt, az is
kolások közül pedig Nagy Gábor, Karácsonyi
Ádám és Bíró Alexandra.
Rába László
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A !egsíkeresehh kum::.íRelí olko1ók: B(rá Alexandra,

Peitli Zita és alkotása

Peitli Zita, ,Vag y Gáhor, KarlÍcso11yi rÍdám és Bfró
Andrásné

FELÚJÍTJUK A PARK JÁTÉKAIT
A falu központjában lévő park játékait az idő
tönkretette. Egyesületünk vállalta, hogy a nyár
folyamán felújítja azokat. A vasszerkezetü
stabi I játékok átfestésre keri.i lnek. a téesz segít-

ségével új hintákat is felszerelünk. Stoller
István elnökségi tagunk pedig a mókus-kereket
pótolja. Gyermekeinknek tehút szebb és jobb
játéklehetőséget biztnsítunk.
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ÚJ PADOK A PARKBAN
A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 4-5 pad
elhelyezését tervezi a park mentén. A padok
beszerzése folyamatban van, még a nyár fo
lyamán elhelyezzük azokat a park szélén.

FALUKÖZPONT FÁINAK NYESÉSE
A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület felvállalta
a faluközpont parkjaiban lévő fák tisztító nye
sését. Többnapos munkával, nagy szakérte
lemmel Csiszár Imre, az egyesület titkára vé
gezte el ezt a munkát, több év mulasztását
pótolva.

TAVASZI FÁSÍTÁS
A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület ez év ta
\'aszán 271 db díszfa csemetét ültetett el az új
kerékpárút mentén és még számos helyen. Az
elültetett fákat Karácsonyi Alajosné/Bíró
Emma/, Kovács Lajos11é, Ku//er Béláné,
Ku//er Mátyásné, Mezei Lászlóné, Szabó
Imréné, Takács József11é, Tóth Káro�vué,
Venesz Jánosné és Virág Bélá11é tányérozta
ki. A nyugdíjasok segítségét ezúton köszönjük
meg!

VERSENY
,
A VIRAGOS
KUNSZIGETÉRT
SEGÍTSÜK A FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET
MUNKÁJÁT
1998. iúnius 12-én (pénteken) és 1unms
13-án (szombaton) tagdíjfizetési napot
tartunk.
Pénteken 13-17 óra között
Szombaton 14-16 óra között

A tagdijakat a Tűzoltószertárban Dobrádi
Zoltánné és Erdélyi Jánosné veszi át.

A legkisebb tagdíj összege egy évre 100.- Ft.

Kérjük falunk lakosságát, hogy egyesületünk
ben tagdíjukat minél többen rendezzék a fenti
napokon.

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület - kö
vetve az országos példát - versenyt hirdet a
virágos Kunszigetért. Ezzel azt szeretné elérni,
hogy falunk lakossága minél több gondot for
dítson lakókörnyezetére. falunk utcáinak egyre
szebbé tételére.
A búcsú előtti héten egy 5 tagú bíráló bizottság
járja végig az utcákat és maximum tíz díj oda
ítélésével honorálja a legszebb. legrendezet
tebb porták tulajdonosait. Elsősorban az ide
genek számára is észrevehető, m inösíthető
teljesítmények jöhetnek számításra, hiszen
ezek adják meg községünk arculatát.
A díjazottakat - kérésüknek megfelelően díszfákkal, díszcserjékkel jutalmazzuk.
Rába László
egyesületi elnök

-
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.·\ G: ör-;'v!oson-Sopron Megyéért Egycsü let a me
gye területén meghívásos pályázatot hirdetett nyug
díjas-klubok. községek számára a fenti címmel.
A térségi elődöntők szervezésével polgármesterün
ket. Lendvai !vtí1111ét, mint az Elnökség tagját bízta
meg az Egyesület.
A rendezvény célja: színjátszó csoponok. vagy
egyének által a település életében meghatározó ha
gyományok ápolása. felkutatása azok bemutatása
volt. Emlékezés vidám törrénetek formájában.
-:.;; - . ---, :-:r:"f-::,1
Tél'ségünk (5 falu)
elődöntője április 19én (vasárnap) volt
Lébényben. ahol a
szerepet
házigazda
Csap/úr Zoltán pol
gúrmester töltötte be.

A nagyszámú érdeklöclö _klenktében lefolytatott
versengésben végül is l,unsziget csapata a harn1aclik
helyen végzett - Lébény és Kimle mögött - így to
vább nem jutott. Amint m:onban képeink is 111urnt
ják. szép produkciókkal leptd. meg a közönst'get.
Versenyen kívül Stoffer /s(\'{ÍJI is fellépett a füg
göny elötr „ürge" sztori_júval. és nagy sikert ararorr.
Amint hallottam. a továbbjutás elmaradósa nem
törte le a mi asszonyainkat. készülnek már az újabb
megmérettetésekre 1
Rába László

1

.,
Cs<Írdajelenet: Varga Ernőné, Kar<Ícsonyi Lajorné. Takács Józsefné

Kanalas tá11c:

_:.,i-,1
�

Stoller lsrv1í11 11y11gdíjas

K11r1Ícs011yi Lajosné. Varga Ernífné, Kuller Mátyrísné, S�abrí Imréné, Kol'IÍcs lst1•1Í1111é. Takács Jrí�se/i1é.
Tórh Ktiro(r11é. Kovács Lujorné
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REGIONÁLIS
BORVERSENY
MOSONSZENTMIKLÓSON
.-\prilis I 8-án került sor a mosonszentmiklósi
Tramini ,·endéglőben arra a borversenyre,
melyre a környező falvak bortermelőit is meg
hívták.

. \rerge.1· .Jó:sef polgármester

Mint azt Nyer
ges József polelgármester
megmondta
nyitójában. már
20 éve nem rendeztek borverfalujuksenyt
ban. holott ennek korábbról
hagyovoltak
mányai.

.-\ versenyre l 9 bort neveztek Börcsről, Kun
szigetről. Öttevényről és Mosonszentmik
lósról. A háromtagú zsűri Győrszemeréről

FELHÍV Á sr
TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket arra,
hogy az utóbbi időben megszaporodtak az
olyan kerékpáros balesetek, melyek a kerékpár
nem megfelelő kivilágításából adódtak.
Kérünk minden közlekedőt, hogy saját érdeké
ben az általa használt kerékpár megfelelő mü
szaki állapotáról. kivilágításáról gondoskodjon
a balesetek elkerülése miatt.

érkezett. A fehér borok kategóriájában hazai
győzelem született Varga Alajos11é rizlingszil
vánija és Roncz László olaszrizlingre érde
melte ki az aranyérmet. Ezen kívül még két
ezüst és négy bronzérmes fehérbort talált a
zsüri.
A vörösborok között ugyancsak két aranyér
mes bor volt: a mosonszentmiklósi Ponzv
László kékfrankosa, valamint a börcsi Szalai
György vegyesbora. Ezüstérmet két vörösbor.
bronzérmet ugyancsak kettő nyert.
A kunszigetiek közül Gutléher Zoltán vörös
bora ezüstérmes, Rába László cabernet vörös
bora és D. Szalai József zenitje bronzérmes
lett.
A díjkiosztó után a helyi citerazenekar adott
alaphangot a díjazott borok kósrolgatásához.
Rába László

Felhívjuk a kerékpározók figyelmét arra, hogy
a kiépített kerékpárutat használják. hiszen ez
elsősorban a balesetek elkerülése miatt készült.
Eg y úttal kérjük a T. Lakosságot. hogy bün
cselekmény alapos gyanúja esetén ügyeikkel
forduljanak bizalommal a rendőrséghez. beje
lentéseikkel segítsék a rendőrök munkúját.

Rádiótelefonszám: 06/2 0/3 3 7-692
Rendőrségi körzeti megbízottak
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l(ISKORZETI
VERSENY
Az általános iskolában ismét megrendezésre
került a már évek óta hagyományos KJSKÖR
ZETI VERSENY fogalmazásból, német nyelv
ből és matematikából.
A körzet 3-8. osztályosai, összesen 60 tanuló
mérhette össze tudását az odaadó, lelkes peda
gógusok munkájának köszönhetően. A verseny
tisztaságát a jeligés munkák is szolgálták.
Az eredményhirdetésen együtt örültek a négy
iskola - Abda, Kunsziget, Moso11szentmiklós,
Öttevény - tanárai, versenyzői.
A kunszigeti iskolából a következő tanulók
értek el 1. helyezést:
Fogalmazás:

Lovászy Laura
Jursics Tamás
Horváth Annamária

4. osztály
6. osztály
7. osztály

Német nyelv:

Pék Béla
Horváth Edit

7. osztály
8. osztály

Matematika:

Erdélyi György
Horváth Ákos

4. osztály
6. osztály

Az eredményhirdetés után a kulturális csopor
tok bemutatója, szórakoztató müsora követke
zett.
Az em !ékezetes, jó hangulatú délelőttért szeret
nénk köszönetet mondani a verseny szponzo
rainak és a Szülői Munkaközösség tagjainak.
A fogalmazási verseny egyik hangulatos írását,
melynek szerzője Jursics Tamás, megismertet
jük a HiRMONDÓ olvasóival is.
Németh Istvánné
iskolaigazgató

VIDÁM TÖRTÉNET A SZÁZLÁBÚRÓL
A százlábú egy igen kedves kis állat. Sokfelé
találkozhatunk vele. Csak a cipőboltban nem
tanácsos!
Egy nap a százlábú éppen cipőt venni indult a
városka egyetlen cipőbolrjába.
Belépett az ajtón, és látta, hogy milyen sokan
vannak. Egy idő után mindenki elment, csak a
százlábú és az eladó maradt.
Milyen cipőt szeretne vásárolni? - kérdezte
az eladó.
Sört, és amiben átvészelhetem a telet.
Ez jó lesz?
Igen.
Hányat kér belőle?
Százat.
Mennyit?
Száz darabot.
Csak kilencvenkilenc van.
Nem baj, ha annyi van, annyit hordok.
Ezzel a százlábú elhagyta a cipőboltot, és elin
dult hazafelé. Amikor hazaért, vizsgálni kezdte
a cipőket.
Eközben az eladóhoz jöttek a vevők.
Össze-vissza szidták, miért adta el az összes
cipőt. Az eladó megígérte a vásárlóknak. ha
még egyszer jön a százlábú, nem ad neki cipőt.
Eltelt egy év, két év és tönkrementek a százlábú
cipői. Elhatározta, hogy elmegy ahhoz a kedves
eladóhoz, akitől régebben vette a cipőket. El is
indult.
Mikor az eladó látta, hogy a százlábú közeledik
a bolthoz, eszébe jutott, hogyan leszidták őt a
vásárlók. - Odafutott az ajtóhoz. és gyorsan
bezá11a.
Szegény pajtásunk, cipő nélkül ment haza. El
határozta, hogy neki ugyan több cipő nem kell
soha az életben.
.Jursics Tamás
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Az általános iskola 8. osztályos tanulói búcsúznak.
Nyolc évet töltöttünk el a falu szívében lévő iskolá
ban. Mikor először tettük meg az utat otthonunktól
az iskoláig, még szüleink kísértek bennünket.
Gyorsan repültek aztán az évek. Sokasodtak a fel
adatok. Egyre beljebb kerültünk a betűk, a számok
világába, megismertük történelmünket, a természet
rendjét, szépségeit. Jó volt együtt énekelni, és vé
gigélni a sportversenyek izgalmait.
A megszerzett tudáson kívül még sok emléket is
viszünk magunkkal: a Ki mit tud? - vidám perceit, a
kirándulások élményeit, tábori kalandokat, de fő
ként azt a jó érzést, hogy úgy éltünk ebben az isko
lában. mint egy nagy család. Olyan család, ahol
vannak kicsi és nagy gyerekek, jók és csintalanok,
jó- és gyengébb tanulók, vidámak és morcosabbak.
Jól ismertük egymást!
1ovrti,,CA.,':)
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Kicsit félünk a ránk váró sok újtól: új iskola. új
tanárok, osztálytársak. a 111 indennapi utazgatás nem lesz könnyű. De úgy érezzük. hogy sikeresen
vesszük majd az akadályokat.
Búcsúzásunk alkalmával ezúton is szeretnénk kö
szönetet mondani Igazgatónknak. Nevelőinknek
azért a munkáért, amivel életünk egy fontos szaka
szában tudásunkat megalapozták.
Szeretnénk még köszönetet mondani Szüleinknek.
Nagyszüleinknek, hogy a nyolc év során szeretettel
irányítottak bennünket. gondoskodtak rólunk.
Köszönettel tartozunk a falu azon vezetőinek, la
kóinak, akik figyelték munkánkat, eljöttek a rendez
vényeinkre, együtt örültek. izgultak velünk.
Búcsúzunk az iskolától. hiszen a következő tanév
ben máshol folytatjuk tanulmányainkat, de ottho
nunkba, a kedves faluba nap mint nap visszatérünk.
: \..L
_,
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TENYÉSZSZEMLÉT TARTO ITAK KUNSZIGETEN

1\1indenki a nwga lovat dicséri
Harmadik alkalommal tartottak
regionális
lótenyészszemlét
Kunszigeten. A cél a lókultúra
szolgálata, a lovak kondíciójá
nak felmérése volt. A csaknem
ötven résztvevő lovat zsüri
értékelte.
A helyi lókórház vezetője. dr.
Boros István állatorvos el
mondta, hogy többnyire a lovak
szaporodásbiológiájával foglal
koznak:
A kancákat tulajdonosaik el
hozzák. és a meglévő két mé
nünkkel
megtermékenyítjük
őket. Kisbéri félvér öregmé-

nünk. valamint holland ménünk
egyaránt megfelel a fogathajtás
és az ugratás kö, etelményeinek
is - tette hozzá az egy kori válo
gatott hajtó. - Amennyiben a
kanca is jó sportoló, a 1 1 hóna
pos vemhességet követően
születendő csikónak is jó esélye
lesz díjak elnyerésére.
A
tenyészszemlét azért hívtuk
életre. hogy felmérhessük a
régió lovainak állapotát, vala
mint. hogy felhívjuk a leendő
vevők figyelmét a kiválasztás
kritériumaira. kiszürendő a
csaló kupeceket
mondta a

.-,,..�·

kórh:iz , ezetője. aki az állatvé
clelm i tön·ény kapcsán még
hozzátette: - A lótulajdonosok
több mint fele még ma sem
megfelelő körülmények között
tartJa kedvenceit. Ennek leg
főbb oka. hogy előbb veszik
meg nz állatot. és csak utólag
alakítják ki a tartásra alkalmas
hel: et.
Lendvai Ivánné polgármester
elmondta: a hasonló rendezvé
nyek a település hírnevét öreg
bítik. ezért is támogatják a
kezdeményezést.
/BUG/

FELHÍVÁS!
Tisztelt Állattartók!
Ezúton hozzuk szíves tudomásukra,
hogy 1998. iú11ius l-től újra helyben, a
tejcsarnok előtt elhelyezett láda segítsé
gével tudják az állatok (sertés, szarvas
marha) mesterséges megtermékenyítése
iránti igényüket bejelenteni.

Az első termékenvités ára:
sertéseknél
szarvasmarlrá11tíl

1.500 Ft,
!. 700 Ft.

Kérjük, hogy bejelentéseiket névvel,
címmel, dátummal ellátva a fent említett
ládába bedobni szíYCskedjenek.
Polgúnnesteri Hivatal
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A rendezvényen több százan vettek részt.
A gyermekek megismerkedhettek az életmen
tés során a mentőalakulatok munkájá,al.
Hamarosan itt a nyár. a szünidő, amely kör
nyék szépsége mellett veszélyt is rejteget. Vi
gyázzunk gyermekeinkre. hiszen ne111 állnak
ott mindig a mentőalakulatok.

címmel a megkülönböztetett alakulatok mun
kájáról
- a MARLIN-B UVÁR Iskola
- a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendő,főkapitányság biínügyi osztálya
- Országos 1l1e11tőszolgálat győri állomása és
- a Győr 1l1egyei Jogú Város Tíízoltósága

Köszönjük a Rendezőknek. a vállalkozóknak
és mindazoknak akik segítettek a rendezvén:,
színvonalas. tartalmas lebonyolításában.
LendYai Ivánné
polgármester

Kunsziget község önkormányzatának kérésére
bemutatót tartott a Csiszlói bányatavon és
környékén.
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Fiatalok Jigyelern!

Gy·őr-Moson-Sopron me1:rye kistérségi lrírs11/(Í:;ai, S::-loi.:<Íkiáúóf. Ro111<Í11iríúríf
érk<'::-ell fiatalok csapatai fogn((k 111e,!!111érl.:ií::.11i Enesén. 111cf J· re11rfe::.1:i!11_1- r<'
fl/Íll(fe11kit s:;,erelcllcl i;rín111k.
A;:; esti úrák.úan - Lábort(i.:::; 111eflell - l,•fti'lőség ny1'lik kö::.éleli .,::,eméfyiségekk.,·l
cnlú kötetlen bes.:::;élgetésre. s fin kNlrNI ru11. n::. ,:js::,ak.ríl ,:, Enesén töltheted.
Sátorhelyet úi::.to.�ílwik.'

Időpont: 1998. júniw; 5-6. (péntek-s::.ombat)
Jfo"ys::J11: Enese
PllOGfl.-1.ll

Június 5.
l,J.00� /J.20

Ü1111�prf)"f!S ni,gll)�·tÓ

JJ.:!0�20.00

Cg('.,.'1/égi, .,:ellt!mi, tnrt,;11(' /mi, kultur,í/i,i' 1:etélkedó tt ki..;;{,r:'f.;g ;
ttir,wlúsok, k.rilfüldrOI rrkr:rtfrk is fi;i.,kolrík ,-.w1 111J11i k,i:lítt.

:!l.00

Kiilcllen b�$:é/grtés u ttilmrlli:.u.:t "jrlrn lé11i'i k,i:.t°ldi .t:A"milyt.t;g�k.
politikusok, polgárm�.tlt'r,-k. b ficllulok kCJ:iilt, mc/r1,k timúj" a
fiutnlnk szt!rt:1 1e, l,�IJ"f! a kó:éldbc11

Jií11ÍU-'i 6.
8.00-S.J0
s.Jo. 17.oo

Kerékpári·ersenJ

17..10

1Hill(/c11 ért/1:k/(jd/fl .�·=crclclld v<Íru11k.!
Róbcotorok

lttforn1dr,.:

r.,lt�,..,...,. 111,,.,,,nl r.-� ,..,,,,, r�r.-..J ..(,..."""',t:" "'· :s.. THJ ,.,,,,.,,,. JU. /OJ
"R_.,..,.,,. IUT-1 "--'M• ,.;,.--.,:--. (1,,ri„1', r.,-,,,; all ".. T,l,:Ul"f,11', "r.:"
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SPORT
BRONZÉREM VAGY NEGYEDIK HELY?
A hatodik fordulóban az utolsó percben sikerült Halá
sziban megszerezni a győzelmet 2-1 arányban. Heveder
öngólt vétett. gólunkat Kolonits szerezte.
Kiállítva: Dömötöri.

Horváth Gyula: - Küzdelmes mérkőzésen tíz emberre
fogyatkozva megérdemelten nyertünk. Közönségünknek
köszönjük a lelkes biztatást.
Az ifjúságiak 7-2 arányban kikaptak.
Gólszerző: Taufer 2.
A hetedik fordulóban Újrónafő volt a vendégünk. Már
5-0-ra vezettünk ellenük. an1ikor fdlazult a hadrendünk, s
végül 6-2 arányú győzelemmel hagytuk el a pályát, ahol
szépszámú szurkolósereg buzdította csapatunkat.
Gólszerzők: Kolonits 3. Légrádi, Ambrus. Rezi.
Re;i Lajos: - Ma könnyedebb játékkal is megérdemelten
győztünk, de hozzáállásban még javulnunk kell. hogy a
továbbiakban is sikeresen tudjunk szerepelni.
Kuller Imre: - Köszönöm mindkét csapatnak a győzelmet.
Csak így tovább'
S;alai Jó;sef - Érdemes volt cipőt váltani. gólt és jó
játékot hozott.
Az itjúságiak Szalai J., Gondár G.. Tánczos és Taufer
góljaival 4-2-re győztek.
A nvolcadik fordulóban Nyúlról is sikerült elhozni a
három pontot. Már az első félidőben eldőlt a mérkőzés
2-0 arányban Nagy és Papp góljaival. Kiállítva: Fridman.
/?e;i Lajos: - Gratulálok a Gyirmótnak. de egy másik
játékvezetővel nem ez lett volna az eredmény.
Az ifjúságiak 6-1-es vereséget szenvedtek. egyetlen
góljukat Taufer lőtte.
A kilencedik fordulóban idehaza 350 néző előtt 4-2
arányban nyertünk Győrszentiván együttese ellen.
Gólszerző: Kolonits 3, Papp.
Józsa Jó;sefné, a Gémeskút boro=ó ve;etöje: - Gratulálok
a fiúknak a remek sorozatukhoz. Lehet. hogy kék-fehérről
sárgára kell festeni a borozót?
Ku/ler Imre: - Ezért a szép győzelemért felajánlok a
csapatnak egy adag „katakönyökéc''.
Lendvai Ivánné polgármester: - Örülök a csapat győzel
mének. csak így tovább, fiúk'
Az ifjúságiak 5- 1 arányú vereséggel hagyták el a pályát.
A gólt Taufer lőtte.

Re;i Lajos.· - t\ majális még bennünk volt. de ma ennyi .:s
elég volt a győzelemhez.
Az ifjúságiak 1-1 arányú döncetlent ének el Taufer góljá
val.
A tizedik fordulóban a második helven álló Gvirmót
csapata fogadott bennünket.
·
'
500 néző elölt jó iramú. küzdelmes, gólokban gazdag
mérkőzést vívott a két csap:it.
A gyirmótiak sokkal több golhclyz<c:tet dolgoztak ki.
győzelmük így megérdemdt 5-� arányban.
Góljainkat Nagy. illetve Kolonics lőtte.
A tizenegvedik fordulóban nagy meglepetést okoztak a
gönyüiek Kunszigeten. A lelkesen játszó vendégek meg
érdemelt 3-0 arányú vereség<c:t mértek a lélektelenül.
tompán játszó hazaiakra.
Re;i Lajos. - Enervált. fásult ját<!kunkat a kiállítás (L.:,ai)
végleg megpecsételte. Remélem sok örömet szerzünk
még szurkolóinknak, akiktől most elnézést kérünk.
Ifjúságiak: Kunsziget - Gon: ü ➔-3.
Gólszerzok: Taufer 3. Kuller B.
1. Győrsövényház
2.Gyirmót
3.Pannonhalma
4. Gönyű
5. Kunsziget
6. Tét
7. Győrladamér
S.Nyúl
9. <;.yőrszentiván
10. Asványráró
11. Kühne SE
12. Újrónafő
13. Bőny

26 6-1-32 54
26 i5-30 53
26 45-21 51
26 57-46 45
26 54--36 44
26 54-36 42
26 50-49 36
26 44--38 35
26 4-1-46 34
26 49-55 32
26 44--78 30
26 37-59 28
26 26-51 28

Kunsziget a hátralévő ni:g: mérkőzésen még megszerez
heti a 4. helyet. ám a bronzérmes hely már elég tá1 olra
került a csapattól. De a labda gömbölyü 1
Ebben a fordulóban G: örladam.:ron kapott ki a második
Gyirmót, a vezt:tő Györsö, foyházát pedig Pannonhalma
győztt: k. 13íLunk vetél: társain!-- megingásaiban. kihagyá
saiban.

Kunsz,geu Hírmondó
A Kunszigeti Onkormanyzat lapJa
Ingyenes Kiadvány
Felelős szerkesztő· Rába Laszló. Tel 96/485-309
Kiadja: A Kunszigeti Polgármestert Hivatal 91 S➔ Kunsziget. .lózsd. \tula ut :.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné. Tel „ 96i➔85-354 Radiótclclon: 06,3" :6.'-6tJ7
Technikai munkatárs. Gundúr Isti ann�
Készúlt a Kunszigeti Polgármesteri l llvatal sok,1.oros1tó gcp�n

Rába-Varga

