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Kunsziget Község Önkormányzatának lapja
XI. évfolyam 3. szám

MEGJELENIK HAVONTA

1999. március 31.

FELTÁMADOTT - FELTÁMADUNKT
Kedves Testvéreim!
Mindnyájan ismeritek e diadalmas húsvéti
énekünket: ,,Feltámadt Krisztus e napon,
Alleluja! Hála legyen az Istennek, Alleluja!
Hogy az embt:r vigadozzon, Álleluja!"
De hát miért vigadozzunk, minek örüljünk?
Annak-e, hogy Krisztus legyőzte ellenségeit,
annak-e, hogy a nagypénteken fölfeszített
igazság diadalmas életre kelt, annak-e, hogy
Krisztus legnagyobb csodáját művelte és iste
ni hatalmát világosan kimutatta? Igen ezért
mind-mind vigadozunk, ennek mind-mind
örülünk, amikor Krisztus feltámadására gon
dolunk. De él bennünk még egy nagy öröm,
amelynek lüktető ereje a Krisztus üres sírjából
árad az emberiségre. Van Krisztus feltámadá
sának még egy nagyszerű tanulsága, amit az
apostol e szavakkal fejez ki: ,,Az Isten pedig,
aki az Urat feltámasztotta, minket is feltá
maszt az ő ereje által". Ez hát az a nagy, vi
gasztaló, fölemelő gondolat, melynek ereje
előtör a húsvéti diadalmas sírból: Ha Krisztus
feltámadott, egykor mi is feltámadunk!
Vallásunkra gyakran mondják az emberek:
nehéz vallás. De íme Testvéreim szent vallá
sunk - mely megköveteli, hogy féken tartsuk
testünket, legyőzzük rendetlen bűnrevívő
ösztöneinket - olyasmit is ígér nekünk, amit
senki e világon nem ígér: Ha Krisztus feltá
madott, mi is feltámadunk, vagyis a halálban

elvesztett életet egykor újra megtaláljuk az
örök életben! Micsoda fenséges szép tanítása
ez a mi szent vallásunknak!
Ó feltámadt diadalmas Krisztusunk! Ki győ
zelemmel állsz ma előttünk és szívünkbe írod
a nagy biztatást, hogy küszködésen, szenvedé
sen, megpróbáltatáson, véres földi kereszt
úton, halálon, síron, enyészeten túl egy dia
dalmas, soha el nem múló örök élet boldog
koronája vár reánk!
Feltámadt Krisztus e napon, Alleluja -, hogy
kedveseink sírja fölött imádságos vigasztalás
sal elmondhassuk: feltámadunk! Alleluja!
Kunsziget, 1999. húsvétján
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HÍREK A GÁZBERUHÁZÁSRÓL!

ÉRTESÍTÉS
ÚJ AUTÓBUSZ JÁRAT INDULÁSÁRÓL
Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk nevében az Önök igényeit képvisel
ve kértem a Kisalföld Volán Rt Igazgatóságát régi
problémánk megoldására.
Gondot jelentett, hogy 11 - 14 óra között nem indul
autóbusz járat Kunszigetre.
Ez a probléma 1999. május 30. napjától, az új menet
rend életbelépéséröl megoldódik, hiszen ettől kezdve
12 óra 45 perckor is indul autóbusz Győrből, amely
13 óra 17 perckor érkezik Kunszigetre. E járat közle
kedése megoldja az orvosi kezelésre járók, a bevásár
lók, a diákok hazautazási gondjait.
Kérem, hogy az autóbusz közlekedéssel kapcsolatos
problémáikat a Polgármesteri Hivatalban szíveskedje
nek jelezni, hogy a VOLÁN figyelembe tudja venni
kéréseiket.

Már 1998. december végén megtörtént a belterü
leti gázvezeték műszaki átadása.
A 4-5 atmoszféra nyomás alatt lévő vezeték al
kalmas a gáz fogadására és továbbítására.
Megtörtént a külterületi vezetékhez szükséges
munkaterület átadása, ami a kárpótlásra kerülő
földterületek és a részarány tulajdon késői rende
zése miatt húzódott el.
Megkezdődött az utak helyreállítása
A munka befejezésének várható időpontja: 1999.
április vége.

Lendvai Ivánné
polgármester

Lendvai Ivánné
polgármester

A TERMELŐSZÖVETKEZET FELHÍVÁSA!
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TISZTELT ÜZLETRÉSZ TULAJDONOS!
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A Kunszigeti Zöld Mező Mezőgazdasági Termelőszövetkezet értesíti üzletrész tulajdono
sait, hogy üzletrészüket - amennyiben értékesítésre felajánlják - a névérték 10 %-áért
v i s s z a v á s á r o 1 ja.
Kérjük, hogy értékesítési szándékukat a Termelőszövetkezet központi irodájában
1999. április 20. napjáig jelezzék.
Bővebb információ, tájékoztatás a központi irodában
Börzseiné Virág Máriafőkönyvelőtől, és Szalay Győző elnöktől kérhető.
Szalay Győző
elnök
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ÓVODAI BEIRATÁS

NYUGDÍJAS-KLUB MŰSORA

Tájékoztatom a::okat a Szülőket - akiknek
gyermeke az 1999-2000-es óvodai tanévben
(1999. augus::ws 31. - 2000. augusztus 31.
közötti időben) tölti be 3. életévét -, hogy az
óvodai bfirmás az alábbi napokon lesz intéz
ményünkben:

.

1999. áorilis 10„ fswmbat)
Tavaszi kirándulás.
(Ajka - Veszprém - Balatonfüred -Tihany)

1999. április 29-é11 (csütörtökön) 13-16 óráig
1999. április 30-án (pénteken)
8-12 óráig
Az óvodai beíratáshoz kérem, hogy hozzák
magukkal a gyermek személyi lapjál.

1999. április 26. (hétfő) 18 óra
- Erdélyi János és írótársainak bemutatkozása.

Farkas Ferencné
vezető óvónő

RENDEZTÜK MI
Mint már jeleztük előző számunkban, február 17-én tartotta meg a nyugdíjas klub idei - immár hagyomá
nyos - bemutatóját. A vetélkedőről most néhány felvételt mutatunk be.

Varga Ernőné előad

"Leá11ykérés" szerepló'i

Fotó: Rába Lás=ló11e
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VELÜNK TÖRTÉNT
A kunszigeti páncélos lovagok
Iskolánkban nagy hagyománya van a farsangi
bálnak. Minden évben ötletes jelmezekben vonul
nak fel az osztályok. Mi, hetedikesek már január
ban megkezdtük az előkészületeket. Egy páncélos
lovagnak és a vár úmöjénc:k bizony sok mindenre
van szüksége: páncélzat ( ezüstszínűre festett kar
tonpapírból), sisak, toll, címer, kard. zászló és
persze az úrnő díszes ruházata. Mindenkinek volt
dolga. Ica néni gondoskodott a kartonról. Mi for
máltuk, alakítottuk a kemény kartont. Klári néni,
osztályfőnökünk szabta és varrta a kényelmetlen

merev páncélokat. Mi faragtuk a kardokat. Szüleink
csillogó ezüstszínűre festették lovagi öltözékünket.
A legizgalmasabb az volt, amikor „páncélt" öltve a
harci mozdulatokat próbáltuk gyakorolni. A ké
szülődés ideje alatt és a Jelmezbálban is nagyszerű
volt a hangulat. Sajnáljuk, hogy néhány osztálytár
sunk betegség miatt nem ölthetett jelmezt.

�------

Volner Szilvia és Horváth Ákos
7. osztály

HÉCZ CSEMEGEHÁZ

Új színfolttal gazdagodott Kunsziget kereske
delmének palettája. Március elsején megnyílt a régóta használaton kívül álló téesz húsbolt
helyén - a HÉCZ CSENIEGEHÁZ. A kis alap
területű, de jól felszerelt boltban szinte minden
kapható, ami az élelmiszerek kategóriájába

tartozik. A hús és hústermékek fő beszállítója a
Kunszigeti Húsüzem, de számos terméke meg
található a Ringának és más üzemeknek is.
Fő jelszavuk: minőséger elfogadható áron es
nagy választékban!
Az üzlet működéséhez sok sikert kívánunk!
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VII. KUNSZIGETI BORVERSENY
Március 21-én rendezte meg a Kunszigeti Faluszépítő
Egyesület hetedik alkalommal borversenyét. A borok
bírálatát háromtagú zsűri végezte. Nagy Ferenc polgár
mester, Nyíri Ottó alpolgármester és Nagy Géza szövet
kezeti elnök, mindhárman Györszemeréröl érkeztek és
immár negyedik alkalommal bírálják el a kunszigeti és
környékbeli borokat. Összesen 17 féle bort neveztek a
termelők, közülük 9 volt a vörösfajta, 8 a fehér.
Legmagasabb, 17,66 pontszámot Szalai György börcsi
termelő kékfrankos bora érte el. Gutléber Zoltán vegyes
fehér bora 17,60, Othelló, Oportó bora 17,43 pontot
kapott. Csiszár Imre vegyes vörösborát 17,33 ponttal,
Kovács Lajos börcsi termelő kékfrankosát 17.00 ponttal
díjazta a zsűri.
16 pont feletti eredményt ért el ifj. Kuller Imre vegyes
vörös és vegyes fehér borával, Szalai József Zenitjével,
Szalai György vegyes vörös és vegyes fehér borával.
15 pont feletti pontszámot kapott Gyúrós Béla börcsi
termelő vegyes fehér és vegyes vörös, Rába László
vegyes fehér és vegyes vörös, Szabó Tivadar vegyes
fehér bora.
14 feletti pontot kapott Stoller Péter öttevényi termelő
vegyes fehér és vegyes vörös bora.
A borbírálat után a Mosonszentmiklósi Citerazenekar
szórakoztatta a közönséget, majd a zsűn nevében Nagy
Géza értékelte a versenyt.
Értékelését azzal kezdte, hogy a 3-4 év előtti versenyre
nevezett borokhoz képest a maiak óriási fejlődést mutat
nak. Van olyan bor is, amely megállná a helyét a borter
melő vidékek regionális versenyén is. Ez a fejlődés nem
az évjáratok különbözőségéből, hanem a szakszerűbb
termesztés, a gondosabb pincészeti, borászati munka
eredménye. Ehhez pedig nagymértékben hozzájárul az a
lehetőség, hogy a termelők évente a borversenyeken
összevethetik boraikat másokéval, megismerhetik boraik

minőségét a szak-zsüri véleményén keresztül és tanácso
kat kaphatunk a borászati munka javítására.
De törekedni kell arra is, hogy a szőlőtelepítésekhez
olyan fajtákat válogassunk, amelyek kellő időben beér
nek. cukortermelő képességük jó és a növény kedveli az
itteni kavicsos talajt, a hűvös, sokszor csapadékszegény
éghajlatot.
A.z értékelést a díjkiosztás követte. A díjakat a Faluszé
pítő Egyesület mellett a Győri ÁFÉSZ 56. sz. ABC
dolgozói, Jursics Béláné ajándék- és virágboltja, a
C ARANCIA Biztosító helyi képviselője: Rába Lászlóné
és a Hécz Csemegeház biztosította.
Egyesületünk a felajánlott díjakért ezúton mond köszö
netet'
A díjak átadása után folytatódott a zene, a borok kóstol
gatása, a szakmai tapasztalatok kicserélése. Közben szó
esett arról is, hogy jövőre is meg kellene rendezni a
borversenyt.. ..

1vfunkába11 a zsüri
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A legeredményesebb versenyző Szalai György 3 díjai
i-ilze1ett haza
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legeredményesebb l'ersenyzők egyike Gutléber
Zoltán 1·0/1. A díjakat felesége vette á1.
.-1
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,,TILAI LAJOS EMLÉKTORNA"
KUNSZIGETEN

Harmadik alkalommal került megrendezésre
Tilai Lajos, Kunsziget község egykori polgár
mesteréről( 1990-1996.) elnevezett emléktorna
településünkön.
A korábban „NYUSZI-KUP A" elnevezésű
futball teremtorna egyik alapítója Tilai Lajos
polgármester volt.
A torna célja: A térségben élő tanuló ifjúság
közötti baráti kapcsolat megteremtése, erősíté
se, a futball sport megszerettetése, az utánpótlás
nevelés.
1999. március 27-i rendezvényen hét község,
tizenkét csapata jelent meg.
Lendvai Ivánné Kunsziget polgármestere üdvö
zölte a jelenlévőket, akik a Himnusz hangjai
mellett emlékeztek.
„Különös ünnep a mai nap, a tisztelet és az
emlékezés napja" mondotta dr. Szakács Imre,
az Ifjúsági és Sportminisztérium államtitkára.
Köszöntötte a felsorakozott csapatokat, a Je
lenlévőket. Hangsúlyozta a diák- és szabadidő
sport fontosság.
Ivanics Ferenc, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés elnöke megnyitó szavai elismerően
szóltak a hagyománnyá vált rendezvényről.
Az ünnepélyes megnyitót követően a jelenlé
vők koszorút helyeztek el a temetőben Tilai
Lajos sírjánál.
A környező települések polgármesterei, a Szi
getközi Önkormányzatok Szövetségének tag
jaiként „KULTÚRÁVAL A NYUGAT KAPU
JÁBAN" Nemzeti Fesztivál 2000. témájú fóru
mon vettek részt, melynek vezetője dr.
Medgyasszay László, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Közgyűlés alelnöke, országgyűlési
képviselő volt.
A diákok vidám hangulatú versenye a követke
ző eredménnyel zárult:

Leány csapatok
1. Abda
2. Győrzámoly
3. Ottevény
4. Kunsziget
5. Mecsér
6.Győrszemere

Fiú csapatok
1. Mosonszentmiklfü
2. Kunsziget
3. Dunaszeg
4. Abda
5. Ottevény
6. Mecsér

GOLKIRALY
lányoknál
fiúknál

Ruzsa Gertrúd (Öttevény)
Muraközi Anita(Győrzámoly'

Laki Balázs
(Mosonszentmiklós)

LEGJOBB KAPUS
lányoknál
fiúknál

Alltriclzter Mónika

(Abda)

Fazekas Miklós

(Kunsziget)

LEGSPORTSZERUBB CSAPAT
lányoknál
fiúknál
Kunsziget

Kunsziget

Köszönetet mondunk mindazon vállalkozóknak,
akik támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez:

� Klementin Kft
⇒HÖRPI SZÖRP KFT
⇒IFJÚ PÉK Öttevény
⇒Fekete Zoltán Mecsér, DUNAPARTI Panzió
⇒ "Zöld Mező" MGTSZ
⇒BAGITRANS
⇒HÉCZ Csemegeház
⇒ Finczinczki Lajos
Kunsziget Község Önkormányzata
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány
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VIGYÁZZÁK ÉRTÉKEINKET!
A Polgárőrség munkája egy éves múltra tekint
vissza. Feladatuk a falu értékeinek védelme, az
idegenek megkérdezése.
Több alkalommal segítették információval a körzeti
rendőrök inunkáját.
Munkájuk alapja a figyelő, őrző tevékenység.
Kérem, ne vegye senki zaklatásnak ha a polgárőr
ség tagjai kérdezik, hiszen ez a feladatuk, amit az
itt élő emberek védelmében tesznek.
Köszönettel tartozunk önzetlen munkájukért.
Lendvai Ivánné
polgármester

KÁBEL TV
Tisztelt Lakosság!
1999. április 8-án (csütörtökön) 18 órakor a
kultúrotthon nagytermében a kábel tv működte
tésével kapcsolatos problémák megoldása
ügyében megbeszélést tartunk:.

Kuller István
VITECH UNO ügyvezető igazgatója
Lendvai Ivánné
polgármester
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SPORT
NB //: JÓL KEZDTEK A LÁNYOK
A Kunszigethez kötődő, hazai mérkőzéseit itt játszó
Terán-Am Besten Bau női csapata jól kezdte a
tavaszi idényt az NB II-ben.
Első mérkőzésükön - 100 néző előtt - 2-0 arányban
győzték le az Abádszalók csapatát. A Terán össze
állítása a következő volt: Varga - Szalai, Sipos,
Dombi (Farkas), Peredi, Gondár (Stróbli), Tóth,
Erőssné, Szeiman, Balogh, Weisz.
Edző: Csapó Sándor.
Kitűnő játékvezetés mellett a hazaiak végig me
zőnyfölényben játszottak a keményen védekező
Abádszalókiakkal szemben. A gólokat Tóth és
S::.eiman szerezte.
Csapó Sándor: - Nehéz volt feltörni a hősiesen
védekező ellenfél védelmét. A második félidőben
több gólt is rúghattunk volna, de így is elégedett
vagyok a csapat teljesítményével.
A második fordulóban Szombathelyen 2-0 arányban
vereséget szenvedett a csapat. A pontveszteség
nélkül álló bajnokesélyes otthonában nem sok
hiányzott a meglepetéshez.
A harmadik fordulóban hazai pályán mintegy 150
néző előtt fogadták a Rosco Verda 5000 junior
együttesét és 8-0 arányban lelépték őket. A gólokon
Szeiman 4, Weisz 2, Erőssné és Gondár Tünde
osztozott.
Csapó Sándor: - Küzdelmes első félidő után a
második játékrészben csodálatos gólözönt produ
káltak a lányok, ezért dicséret illeti csapatom
minden tagját.
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A MEGYEI MÁSODOSZTÁLYBAN:
ROSSZ RAJTOT VETTEK A FIÚK
Az első fordulóban a második helyen álló Pannon
halma otthonába látogatott csapatunk, ahol a minden
tekintetben felkészültebb hazai csapat 3-1 arányban
győzedelmeskedett, és felváltott bennünket a tabella
élén. Gólunkat Vadász lőtte.
Rezi Lajos: - Gratulálok a hazai csapatnak, győzel
mük megérdemelt volt. Kár, hogy a játékvezető
elrontotta a mérkőzést.
Az ificsapat Gondár G. góljával 1-0-ra győzött.
A második fordulóra mintegy 400 néző volt kíván
csi Kunszigeten. Csapatunk azzal a szándékkal
lépett pályára a Bajcs ellen, hogy mindenképpen
nyerni kell, ha nem akarunk lemaradni az első
helyért folytatott küzdelemben. Ez sajnos a jó
erőkből álló - negyedik helyet elfoglaló - Bajcs ellen
nem sikerült, 1-0 arányban alulmaradtunk velük
szemben. Így a továbbiakban nagyon oda kell
figyelni, ha el akarjuk érni kitűzött célunkat.
Jók voltak: Kolonics, Ambrus, Baranyai Zs.
Rezi Lajos: - A küzdeni akarás, a hajtás már meg
volt, de a játék még akadozott. Gól nélkül nem lehet
mérkőzést nyerni. A szerencsésebb csapat győ
zött.Az ifik is kikaptak itthon 3-0-ra.Bízzunk a jobb
folytatásban.
A harmadik fordulóban Győrszemerére látogatott
csapatunk. 200 néző előtt az alábbi összeállításban
játszottunk:
Kopp - Baranyai Zs., (Ramm), Nagy, Baranyai P.,
Dömötöri (Ambrus), Fábián, Papp, Ledó (Csol
lány), Vadász, Farkas, Kolonics.
Edző: Rezi Lajos

Közepes színvonalú, küzdelmes mérkőzésen 2-0
arányban legyőztük a hazaiakat. Mindkét gólunkat
Vadász lőtte.
Rezi Lajos: - Úgy érzem, megérdemelt győzelmet
arattunk, bár a helykihasználásunkon van még mit
javítani.
Az ifjúságiak 3-2 arányú vereséget szenvedtek
Két gólunkat Molnár és Saru szerezte.
A harmadik forduló után kezd Pannonhalma mögött
tömörülni az élmezőny.
A tabella állása a következő:
1. Pannonhalma
2. Kunsziget
3. Nyúl
4. Börcs
5. Bajcs
6. Győrladamér
7. Bőny
8. Nagyszentjános
9. Vámosszabadi
10. Győrújfalu
11. Öttevény
12. Tét
13. Gönyü
14. Győrszemere
15. Kajárpéc
16. Győrszentiván

lapzárta 11tá11 érkezett:

Miskolcon 100 néző előtt játszott a Terán-Am Besten Bau
női csapata és 1-1 arányú döntetlent ért el. A gólt Erőssné
lőtte.
Csapó Sándor: - Nagyon sajnálom az elvesztett pontokat.
Ennyit tiszta helyzettel biztosan kellett volna nyernünk a
mérkőzést

Kunszigeri Hírmondó
A Kunszigeti Önkormányzat lapja
Ingyenes Kiadvány
Felelős szerkesztő: R:iba László, Tel.: 96/485-309
Kiadja: A Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget. József Attila út 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné. Tel.: 96/-18S-354 Rádiótelefon: 06/30,9)95-607
Technikai munkai:irs: Gondár lstvánne
Készült a Kunszigeti Polgánnesteri Hivat:il sokszorosttó gépen
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Varga Ernö

