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Kunsziget Község Önkormányzatának lapja
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li'vf/1notl(ó Géz(a, philp11a11[ p11r1e•lilt1ur§§a!
Az idei bérmálást celebrálta, a bérmálás szentsé
gét kiszolgáltatta Mrotkó Géza pápai prelátus.
székesegyházi kanonok, a Győri Hittudományi
Főiskola tanára. A bérmálás után őt kérdeztem a
plébánián:
Kedves Atya, beszéljen életéről, papi pályajú
tásáról.
Felvidéki származású vagyok, a galántai járás
ban születtem, bencésnek indultam Komárom
ban, majd átkerültem Pannonhalmára, ahol
1953-ban érettségiztem, de akkor itt nem tud
tak felvenni papnövendéknek, a megadott ke
retszámok miatt. Így Győr egyházmegyébe ke
rültem és itt szenteltek pappá 1958-ban. Ha
todéves korunkban a központi szemináriumból
kizártak bennünket politikai okokból. Két évig
hegesztőként dolgoztam, mert nem kaptam
müködési engedélyt. Ez idő alatt segítettük
mintegy nyolcvan kispap felkészítését, akiket
két év múltán fel is szenteltek. Ezért néhá
nyunkat letartóztattak, s engem például 3 évre
ítéltek. Szabadulásom után megpróbáltak en
gem beszervezni, ez azonban nem sikerült.
Szabadulásom után káplánként, majd plébá
nosként müködtem, a rendszerváltozást köve
tően pedig a győri püspökségre kerültem és az
itteni szeminárium tanáraként dolgozom azóta
is.
Kunszigeten járt-e már?

Hogyne Első alkalommal akkor. a111 ikor ke
rületi esperesként vizitálni voltam Sándor bá
tyámnál. de később is többször beköszöntem
erre jártamkor. Bérmáláson is kétszer vettem
már részt.
Egy há::megyei s::inten van-e 111cír előkészület
Krisztus Urunk s::iiletése 2000. évfordulójának
megünneplésére?
Három éve előkészület van folyamatban. A
győri Szent Imre templomban már a múlt év
ben megkezdődtek az előadás sorozatok. me
lyek ez évben és a jövő évben is folytatódnak.
Hogyan látja a papi utánp ótlás kérdését:?
Ha a 111 inőséget nézzük, akkor a helyzet jó' Ha
a mennyiséget nézzük, akkor sajnos nem ál
lunk jól.
/vfi az oka, hogy ma jóval kevesebben választ
ják a papi pályát?
Részben az az oka, hogy jóval ke\·esebb gye
rek van a családokban. Azelőtt 5-6 gyerek is
gyakori volt egy családban. s akkoriban örültek
a szülők. hogy közülük egyet papi pályán tud
tak elhelyezni. De azt is tudomásul kell ven
nünk, hogy az elmúlt 40 év politikai ráhatása
sem múlt el nyomtalanul...
Mielőtt ide jöttem, egy hasonló korú barátom
kérte, kérdezzem meg a véleménvér c11-ról a je
lenségről, hogy a pedagógusok. 111ég a vallá
sukat gyakorlók sem segítik vasárnaponként a
falu plébánosát a gyermekek templomi visel
kedésének rend.szabályozásában.
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Félek, hogy erre én sem tudok válaszolni.
Azért nem. mert tapasztaltam, hogy a katolikus
iskola tanárai sem vesznek részt mindig azo
kon az istentiszteleteken, ahol diákjaik megje
lenése elvárható. A mi diákkorunkban termé
szetes volt, hogy ott voltak közöttünk a szent
misén tanáraink és felügyeltek ránk. Úgy tü
nik, a pedagógusok elszoktak ettől a feladattól
az elmúlt 40 év alatt. de lehet, hogy egyéb
okok is közrejátszottak.
Mi várható a válas:::rási eredmények folytán
bekövetkező kormányzati változásoktól?

Ha más nem is, legalább annyi, hogy nem lesz
az új kormány velünk szemben ellenséges. Az
előző kormánykoalíció egyik tagja az
SZDSZ- nyíltan bevallotta. hogy vallásellenes,
a másik tagja. az l\ ISZP ugyan nem ismerte be,
hogy vallásellenes. de ténylegesen mégis sokat
tett ellenünkben. Ez reméljük megszűnik és az
egyházak müködése zavartalanabbá válik.
Kös:::önöm a::: inte1jút.1
Rába László
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Tisztelt Lakosságr
Több alkalommal foglalkoztunk falunkat, annak
környezetét érintő gondokkal, a szemétlerakás, a
.,hová rakás" problémájával.
A lakosság példamutató kert és virágágy gondozá
sa dicsérendő, ugyanakkor az udvarokból kikerült
szemét elhelyezésekor már nem érzi mindenki
sajátjának községünk kül- és belterületét.
Falunkat az érkező idegen a külső környezetéről
ítéli meg elsőként. Fontos, hogy ez is kedvező
legyen. Nemcsak a szép látvány miatt, hanem az
egészséges környezet miatt is fontos mindez.
A falu határában a Csiszlói-bánya mellett lévő
szeméttelep rekultivációja a napokban befejező
dik. Teljes szélességben hátrahordásra került a
szemét. az útra újabb réteg kavics került. A bejá
rás biztosított.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a telep hátsó
részére helyezzék el a szemetet.
A rekultiváció több százezer forintba került. Se
gítsenek a gondos lerakással. hogy ezt az összeget
ne kelljen minden évben ilyen célra kifizetni.
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Tájékoztatom a lakosságot, hogy a szemételep
egyidejülcg
a
rendbetételével
megszünt
,,Fenékkertbe·• való szemétlerakás. Oda semmi
nemű szemetet nem lehet lerakni!
Kérem. és köszönöm megértő segítségüket. hogy
környezetünk szép. tiszta és egészséges marad
hasson.
Lendvai Ivánné
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vállalko
zó igazolványok kiadása, kezelése 1998.
július l-től az illetékes gazdasági kama
rák hatáskörébe tartozik.
Kérjük Önöket, hogy ezzel kapcsolatos
ügyeikkel a Kézműves Kamarát, a Ke
reskedelmi és Iparkamarát, vagy az Ag
rárkamarát szíveskedjenek felkeresni.
Polgármesteri Hivatal
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Kunsziget község önkormányzata a tűzvédelmi és
katasztrófa elhárítási feladatainak hatékony ellátá
sára - a meglévő Barkas típusú gépkocsi helyett korszerübb tüzoltóautót vásárolt.
A gépjármü vásárlásához Dömötöri István vállal
kozó 50.000 Ft-tal járult hozzá.
Az OPEL BLITZ 22F 300 típusú tűzoltóautó 9
személyes, ROSEWBAUER szivattyúval felsze-

relt. a gyors beavatkozáshoz víz szállításra alkal
masjármü.
Bízunk benne. hogy nem kell sokszor igénybe
venni, azonban megnyugtató, hogy egy korsze
rübb autó áll rendelkezésünkre tüz esetén.
Kunsziget Község Önkormányzata
Önkéntes Tüzoltó Egyesület

§2)Ö)VJE7rlKJEZJE7rJ[ JKJUR-Á NJ0)1LJ[JLÁ§
Június 20-án a kunszigeti „Zöld Mező" Mezőgaz
dasági Termelőszövetkezet aktív és nyugdíjas
tagjai a családtagokkal együtt egész napos kirán
duláson vettek részt.
Útjuk első állomásán a Huber család csikvándi
telepét tekintették meg, ahol nemcsak gombater
mesztés, hanem komposzt előállítás is folyik.
Mindez holland technológiával, számítógépes

irányítással. A bővítés alatt álló termesztő
házakban évente mintegy másfél millió kg gombát
termelnek, zömmel exportra. 15 %-ából konzerv
gombát állítanak elö a társaság budapesti kon
zervüzemében. A győri hütö és csomagoló rész
legből indulnak a szállítmányok Ausztria. Német
ország és Szlovénia városaiba.

A csikvándi telep
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A köYetkező úti cél Ganna volt,
ahol l llyés Dénes plébános mutatta
be azt a templomot. melyet az Es
terházy család emeltetett, és ahol
53 Esterházy herceg és gróf nyug
szik családtagjaival.
A gawrni lemplom

A nagy melegben Hévízen jólesett a fürdés a tó
kellemes vízében, rna_jd az uzsonna a büféso
ron. ahol sokféle bor kóstolására nyílt alkalom.

Borkóstoló

Gannáról Balatongyörökre, a Szépkilátóhoz
utazott a társaság, ahol a Badacsony és Szigli
get öblének panorámájában gyönyörködhetett
és kóstolgatta a Lekics család jófajta borait.
A következő úti cél a keszthelyi Festetics kas
tély és a trófea kiállítás megtekintése volt.
Képünk a kastély előparkjában készült.

Már estefelé járt, amikor hazafelé indult a
társaság, de még útközben Zalaszántón egy
hegy tetején megtekintették a STUPA 124
méter magas épületét melyet évekkel ezelőtt a
délkoreai buddhisták építettek, benne az élet
fával és Buddha szobrával. Egy kisebb épület
ben van elhelyezve Buddha mintegy 30 cm-es
aranyszobra, ahol naponta háromszor mutatnak
be áldozatot. Itt helyezik el a látogatók étel
ajándékaikat, adományaikat. amiből a szerze
tesek fenntartják magukat.
A végére már elfáradt csapat sok élményt
gyüjtve éjfél körül én haza. A szövetkezet
vezetésének ezúton mondunk köszönetet. hogy
111gyenesen biztosította az autóbuszt a kirán
duláshoz.
Rába László

A Festetics kasté(v parkjában
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értesítjük A 1AkossÁ9ot, ho9u kö�sé9ünkben R vérAdÁs
terve%ett -időpontjA

1998„ •íúlius 22-e (szerda) 1,r10 - 1700 órn.
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Aki vért Ad, életet ment.

'5e9-ítsünk beteg embertÁrsR-inkon!

ELBÚCSÚZT'UNK LUJZIKA NÉNIT'ÖL
Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászolók!
Őszinte részvéttel, mély tisztelettel
állok itt e koporsó előtt, hogy
Kunsziget polgármestereként a
képviselőtestület, az önkormányzat
és a falu lakossága nevében bú
csúzzam Érsek Lujza kántortól,
Lujzika nénitől.
.. Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Ves:;:tett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk s gyás::olunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
- Dobjuk el a tettető álcát:
.vla gyás:;:nap van, ma sírhatunk.'"
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Nehéz bármit mondani azon a helyen, ahol a
földi lét véget ér. ahol búcsút veszünk attól,
akit szerettünk, bízva abban, hogy találkozunk.
A halál mindig intő jel az itt maradottak szá
mára. 1 ntés, hogy valahol, valami véget ér, egy
korszak lezárul életünkben.
Gondolkodtat bennünket, úgy éltél ahogy kel
lett? Hogyan maradtál meg emlékként más
emberekben?
Adtál-e eleget, szerettél-e, hittél-e, segítettél-e
másokon?
Igen, a koporsóba zárt test földi élete példa
volt előttünk.
Lujzika néni emberszeretetéből, aggodalmas
kodásából, sokáig élhetünk. Alakja nem tünik
fel reggelente a templom előtt, nem kérdezi az
óvodába érkező kisgyermeket - felébredt-e;
nem köszönti a munkába indulókat, nem ér
deklődik a távolban élő, de a családhoz közel
álló rokonok iránt.
Mindenkit ismert, mindenkiért aggódott.
Őszinte érzéssel, tapintattal, anyáskodó�szere
tettel szerényen élt, és ragaszkodott mindenki
hez. Tudta, neki az egész falu a családja, neki
anyaként, angyalként kell vigyázni mindenkire.
Ö tudta:
. . . ,,Nincs nagyobb boldogság az életben. mint
másoknak örömet szere=ni.
Nincs nagyobb dolog, mint vigasztalni. adni,
szeretni. Higgyétek el. nem ér semmit a:: élet
mások boldogsága nélkül.

!vlikor adunk. kéts=eresen kapunk
Könnyer rörlő ke=ünk megáldatik
Szá=s=or több les:: elos=tott kenyerünk.
S ha 111ár 111indeniink s::éjjel os::tottzmk
Akkor vagyunk a legga=dagabbak. ..
Nem voltak kincsei, de sokat adott. elosztotta
mindenét: szeretetét, aggódását, őszinte ra
gaszkodását.
Elment, itt hagyott bennünket, magával vitt
belőlünk egy emléket. Nehéz lesz nélküle.
Bízunk benne, hogy a földi életében tett jósá
gáért elnyeri méltó jutalmát.
.. Nem dobog már a s::::ív, mely ajóság tükre volt,
Ajka sem s::ól többé, merr le:::árt, néma. holt.
/v!egállou a két ké:::. mely mindig csak adou.
Soha semmit sem kért és el nem fogadott. "
Tisztelet Gyászoló Család!
Köszönjük. hogy Lujzika néni nálunk otthon
élhetett Kunszigeten, hogy emberi jóságát
megismerhettük, élete példa előttünk.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Nyugodjék békében.
Lendvai Ivánné
polgármester

v'Yémeth '7stvÁ11
/Bezenyei/
51 éves korában elhunyt.
Nyugodjék békében!

�toller c:,2\mbrus
86 éves korában elhunyt.

74 éves korában elhunyt.

Nyugodjék békében!

Nvugodjék békében!
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SPORT
A tizenkettedik fordulóban Bőnyre láto
gatott csapatunk, ahonnét 2-1-es vereséggel
tért haza. Egyetlen gólunkat Ambrus sze
rezte. Nagyiramú, küzdelmes mérkőzésen,
megérdemelt győzelmet arattak a hazaiak a
mérkőzés lefújása előtti pillanatokban
szerzett szerencsés góllal.
Re:::i Lajos: - Kár, hogy a jó iramú, küz
delmes mérkőzésen az utolsó negyedórá
ban a bíró lett a főszereplő.

A tizennegvedik fordulóban a második
helyen tanyázó Győrsövényházra látogat
tunk. 300 néző előtt élvezetes mérkőzésen
2-2 arányú eredmény született.
Góljainkat Kolonics és Rezi lőtte.
Rezi Lajos: - Korrekt. férfias. rangadóhoz
méltó játék volt. gratulálok mindkét csa
patnak és külön köszönet lelkes szurkoló
inknak.

Az iíjúságiak Taufer 2 góljával, 2-0 arányú
győzelmet arattak.

A bajnokság záró mérkőzésén Hédervár
csapatát láttuk vendégül. Az 1-1-re végző
dött mérkőzést évzáró hangulat jellemezte.

A tizenharmadik forduló hazai pályán 31 arányú győzelmet hozott a Sokoró-Tét
ellen. 250 néző előtt, Kolonics 3 góljával
győztek a szigetiek. Rengeteg gólhelyzet
maradt azonban ki.

Dömötöri István: - Igazságos eredmény
született. Kitűnő szurkolótáborunknak na
gyon szépen köszönjük egész éves kitartó
buzdításukat.

Varga Lóránt: - Gratulálok a csapatnak!
Remélem a következő mérkőzésen kijön
nek a ma bent maradt gólok!
Tóthné Józsa Mária: - Ilyen remek mérkő
zésre mindig szívesen jövök haza, mert
Kunszigettől igen nehéz elszakadni.
Kopp András, az ifi csapat edzője: - Gól
helyzeteink alapján az ifi eredménye is
megismétlődhetett volna.
Az ifik egyébként 8-1 arányban győztek
Taufer 3, Gondár, Németh, Schreiner,
Tánczos és Szalai góijaival.

Kolonics Tamás: - Remélem, nem okoztam
csalódást a tavaszi teljesítményemmel és
góljaimmal.
Kuller Imre: - Köszönetemet fejezem ki
mindkét csapatunknak éves teljesítményü
kért. Csak gratulálni tudok nekik.
Kopp András: - Mind a felnőtt-, mind az ifi
csapatnak gratulálok ez évi teljesítményü
kért!
Rezi Lajos: - A lehetőség csakúgy. mint a
tavasz folyamán. ma is bennünk volt, de
nem igazán tudtunk élni vele. Helyezésün
ket reálisnak tartom, köszönet mindenki-

•
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nek, de főleg föszponzorunknak. aki ideális
körülményeket biztosított.
Az ifik 4-4-re végeztek a héderváriakkal
szemben. Gólszerzők: Kuller 2 és Szalai 2.
Az éves teljesítmény alapján csapatunk
az 5. helyen végzett 61-42-es gólaránnyal
és 49 ponttal.
Dömötöri István a tavaszi forduló előtt úgy
nyilatkozott, hogy célkitűzésünk a bajnok
ságban az 1-3. hely elérése. Ez ugyan nem

sikerült. de ötödikként sem kell szégyen
keznünk. A csapat sok boldog pillanatot
szerzett egyre nagyobb szurka ló táborának
és ez a fontos' Kunsziget nevét megismer
ték a megye innenső felében, és ez sem
kevés! Kicsit nagyobb akarással. egyenle
tesebb teljesítménnyel a következő évad
ban akár a megyei első osztály kapuját is
megdöngethetjük.
Úgy legyen!
Rába László

A bajnokság végeredménye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gyirmót
Pannonhalma
Győrsövényház
Gönyű
Kunsziget
Győrladamér
Tét
Nyúl
Győrszentiván
Ásványráró
Hédervár
Bőny
Levél
Kühne SE
Újrónafő
Halászi

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

92-33
54-25
72-44
71-51
61-42
66-55
59-48
53-46
53-60
53-65
51-62
37-62
61-88
50-99
45-70
44-72

65
60
58
54
49
46
43
39
37
35
34
34
33
33
32
28
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