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Kunsziget Község Önkormányzatának lapja
XI. évfolyam 4. szám

MEGJELENIK H_.\ VONTA

1999. április 30.

Weöres Sándor:

Anyámnak
Termö ékes ág, te
jó anya,
életemnek elsö asszonya,
nagy meleg virág-ágy,
párna-hely,
hajnal hannatával
telt kehely,
benned kaptam elsö
fészkemd.
szívem a szíveddel
lüktetett,
én s nem-én közt nem volt
mezsgye-hegy,
benned a világgal
voltam egy.
Almom öbleidbe ujra
visszatér
álmom öbleidbe újra
\Tlsszatérf
Alabásh·om bálvány,
jó anva,
életem hatalmas
asszonya,
szemed Isis smaragd-dísze,
tiszta, szép,
hajad Pallas bronz-sisakja,
színe ép,
csak arcodon lett keményebb
minden árny,
mint a délutáni égen
vercse szárny.
Elsö szép játékom,
jó anva.
gyermekségem gazdag
asszonva.

.'\ kamaszkor töled
elkuszált,
szemem a szemedbe
nem talált.
Így tü.nödtem: ,,1\tlért szfüt,
mért szeret,
ha örökre dni
nem lehet?
Énmiattam annyi mindent
öl, temetf
�!ért nem tett a hóba inkább
engemet!"
A kamaszkor !öled
dkuszált,
férfi-szívem újra
rád talált,
férfi szívem a szívedre
rátalált,
megköszönök most percet, évet
és halált.
Almom kaiJaidba
visszatér,
álmom katjaidba
visszatér ...
Erös ház, szép zászló,
jó anya,
sorsomnak nyugalmas
asszonya.
Majd ha cseppig átfolyt rajtam
mind e lét,
úgy halok az ös-egészbe,
mint beléd.

AZ ÉLET ÜNNEPE

... .\tlária, Anna. Éva ... - Édesanyák égben és földön.
A \1indenható megfejthetetlen érintése átforrósította
a teremten világ valamennyi szegletét. s a melengető
csöndből. a végtelennek tűnő tökéletességből sajátos
és megismételhetetlen titok növekedett: az édesanya.
_-\z édesanya, ki földre lopta a halhatatlanságot,
kinek tekintetében fölfénylik az örök hajnal, s hunyt
pillái mögött a végzet táncol.
Hajában, homlokán, ölelésében éltető illatok fészkel
nek, hangja hol a vidámság virágoskertje, hol
könnyeztető ballada. Akinek arca melegéből kel a
finom, friss fonott kalács, aki, ha kell, a nyugvó
napnak ajándékozza a hallgatást, s közben értünk
zengi örökkévalósággal átszőtt imáját.
Az édesanya: létünk alfája és omegája.
Akkor is. amikor méhébe fogad bennünket, akkor is,
amikor ajkunkról a mennyekbe száll fohászunk érte.
... \1ária, Anna, Éva ... - Édesanyák földön és égben.
Köszöntjük Őket a fák közt táncoló széllel, a tavasz
\·alamennyi termő ékes ágával. a feltámadt természet
Yirágözönével, a hunyorgó napfényen áttörő gyer
tyalánggal.
.-\z öröklétbe gabalyodott jövő idő köszönetével.
Rákosi Péterné
tanár
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„Ha van, akit jobban szeretsz magadnál
úgy, hogy néki mindent odaadnál,
a boldogságot is, nem kérve hálát!"
(Kosztolányi Dezső: Érzés)

�jk aJ &� � aJ �!
A� a �t w �fad. � � új étetet k;d. � �ftdfo4 aJ étetet w.
mqta,,ttá. � �t. a;&�.��� tét. "1te4 �a�1'�;�. wj«4 ökt. 4,J �tte4. aJ &�. 'J:::Ö4,� �- me4'ze � a �a� - 'JJtit
iá��'J:::� ö� � �- � 94'JM9 étetet.
?Káj«á dáÖ
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Önálló orvosi körzet kialakítása Kunszigeten
Tisztelt Lakosság!
Az önkormányzatok működéséről szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § /1/ bekezdése meghatározza a
települési önkormányzatok kötelezően ellátandó
feladatkörét. A felsorolás tartalmazza az egész
ségügyi ellátásról való gondoskodást.
Községünk az egészségügyi feladatok ellátását
társulás formájában Öttevény községgel közösen
látja el felnőtt és gyermek háziorvosi körzetben.
A felnőtt orvosi körzetben dr. Keresztes Hajnalka
vállalkozó háziorvosként, a gyermek körzetet dr.
Bartis Piroska közalkalmazottként látja el.
Dr. Bartis Piroska hosszú betegsége miatt a gyer
mekek ellátását dr. Cseh György végzi. A rendelé
si idő (heti 1 óra) rövidsége miatt, a gyermekek
ellátásának színvonala csökkent. A felnőtt betegek
ellátása heti két alkalommal (kedden 4 órában,
pénteken 3 órában) történik.
A rövid rendelési idő alatt nagy a zsúfoltság, a
hetenkénti ellátandó betegek számának átlaga 100120 fő.
1990. óta településünk jelentős fejlődésnek indult.
A lakosság létszáma növekszik. a megépült üze
mek egyre több embert foglalkoztatnak.
Jelentős beruházásokra került sor az elmúlt évek
ben. pl. iskola bővítése, sportcsarnok építése,
infrastruktúra hálózat kialakítása, fiókgyógyszertár
létesítése.

Az egyik legfontosabb feladat az egészsegugy1
ellátás javítása. melynek részben feltétele volt a
korábbi beruházások megvalósítása.
Az önkormányzat képviselőtestülete, kötelezően
ellátandó feladatából adódó felelősségét átérezve,
több éve foglalkozik a probléma megoldásával,
mely nem irányul sem a betegellátást biztosító
orvosok, sem Öttevény község ellen.
Célunk a lakosság egészségügyi ellátásának javítá
sa. melyet a naponta történő orvosi rendeléssel, az
orvos állandó jelenlétével kívánunk megoldani.
Ennek érdekében az elmúlt évben megteremtettük
az önálló háziorvosi körzet kialakításának fel
tételeit az új orvosi rendelő felépítésével, melynek
tetőterében a szolgálati lakás szerkezetkész álla
potban van.
Kérelemmel fordultunk az Egészségbiztosítási
Pénztárhoz az önálló vegyes típusú háziorvosi
körzet kialakítása ügyében.
A 103/1998.(VIII.25.)Korm. sz. rendelet alapján a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a befogadó
nyilatkozatot 1999. január 18-án kiadta.
A finanszírozási szerződés az állás betöltésekor, a
működési engedély birtokában megköthető.
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Tisztelt Lakosság!

Lehetséges megoldások:
Vegyes típusú háziorvosi szolgálat (amikor az
orvos ellátja a felnőtt és gyermek betegeket).
Rendelés a hét minden napján.
Öttevénnyel közösen oldjuk meg a feladatot.
Ebben az esetben megmarad az önálló felnőtt
és gyermek körzet.
Egy-egy önálló felnőtt orvosi körzet
Öttevényen és Kunszigeten. Egy gyermekorvo
si körzet közösen.
Ez a megoldás jelentős anyagi terhet jelent.
A döntés az öttevényi felnőtt és gyermek házior
vosi szolgálatot is érinti, annak módosítása szük
séges.

Községünk képviselőtestülete a lakosság véleményé
nek ismeretében hozza meg döntését. Ezért a körül
tekintő megoldás érdekében

1999.május 5-én (szerdán) 18 órakor
közmeghallgatást
tartunk.
A közmeghallgatás helye: Kunszigeti Kultúrotthon
Vendégeink: dr. Pék József, a Városi ÁNTSZ tisztifőorvosa
dr. Végh Klára, a Megyei ÁNTSZ főorvosa
dr. Keresztes Hajnalka háziorvos
dr. Bartis Piroska gyermekorvos

A téma fontossága miatt kérem a lakosság megjele
nését a közmeghallgatáson.
Lendvai Ivánné
polgármester

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Lakosság!

A Polgármesteri Hivatal a szilárd hulladék elszál
lítását végző Győri Kommunális szolgáltató Kft
közreműködésével a községben

Kérjük a lakosságot, hogy a fenti időpontra a
keletkezett lomot (akkumulátort, hűtőszekrényt,'
gumiabroncsot, stb.Ja házak elé kitenni szívesked
jenek.

Kunsziget Község Képviselőtestülete az 1999. április 16-án
tartott ülésén döntött arról. hogy megbízza a Xantus János
Közhasznú Társaságot (állatkert) a községben a gyepmesteri
feladatok ellátásával. A Társaság szakszerű eszközökkel
rendelkezik a kóbor ebek begyűjtéséhez és elszállításához. a
falu közútjain gázolásból eredő tetemek eltávolításához és az
útburkolat fertőtlenítéséhez. A megállapodás értelmében heti
rendszerességgel, de változó napokon keresik fel Kunszigetet,
de rendkívüli hívásoknak is eleget tesznek, ha ezt veszélyes
kutya befogása, vagy elhullott tetem elszállítása indokolja.
Kérjük a Tisztelt Ebtartókat. hogy az állatok megfelelő, zárt
helyen való tartásáról folyamatosan gondoskodjanak, mert
ellenkező esetben az esetlegesen elkóborolt és befogott
állatokkal kapcsolatos költség őket terheli.

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

1999. május 15-én (szombaton)
6,00 - 14,00 óráig
lomtalanítást tart.

özv. VARGA BELANE
98 éves korában elhunyt.

Nyugodjék békében!

9

Lébény-K1.: nsziget Takarékszövetkezet
Lébény

TÁJÉKOZTATÓ
Lébény-K1.!nsziget Tab.rékszöveckezet kedvező hitelfelvéceli_ lehetőséget kínál a lakosság
· részére.

A kölcsön igénybevehern·
- Q,;7bekötéssel kaocsolatos
összes munkálatok elvé2zésére,
.

-

-

beleérrve a ka.zánvásárlást is ,
- telefon, vízvezeték, szennyvízcsatorna beköiésére,
- lakás felújítására, helyTeá!lításár2.,
- hkóh" 7 bővitésére, stb.
A kölcsön összege a kölcsönkérelem szerinti összeg, a�enn:,,ibe·n a ké:-ebező hitelképessége
ez: lehetővé teszi.

A kölcsön J:Ltami&je 1 - 5 év !ehet.

A kök:snr j�é,ybevé•ei fclrérelei·

- ip.z0lt re=-idszeres ha 1,1 jöveée!em, vállalkozók esetében plusz vi!lalkozói iga.zolvá:1y,
- köbégvetés,
- 30 na?on belül kiállított tulajconi lap.
Jelzá!og,.1l csak tehermentes, vagy terhe!:.ecö ingada.-i. vehető figyelembe.
A hitel vil,ozó kamatozású, melynek ak."71...!á!is kama:a és kezelési költsége a ta'.,arékszöved-:ezet
üzletházi:,2.:1 elhe!yezerc hircecrnénye:1 wegcek.inthe:ö.
Jelenlegi fe!:érelek mellet: felve::1 kölcsön törlesr.:5 részle:e péld.i:..!l 200 - 500 ezer Fc-ig a
kö·,etkező:

A::. a,;��(\� tá_iéh;oz:ptó _i;1!egi:l;�··
200.000,- Ft
kölcsön fo:vé,el
esetében � havi
tör!eszt�s f t.

300.000,- Ft
kölcsön fe!vé[e!
esetébe:1 a ha ·vi
törlesztés F e.

400.000,- f t
kölcsön felvé:cl
esecfoen a h2.-.i
törlesztés Fc.

500.000,- Ft
kölcsön fel vétel
esetében a havi
törlesztés fr

12 hón:1pra

19,500,-

29,000,-

38.400,-

4.9.200,-

2-4 hón:1pr:1

11.200,-

16.500,-

21.900,-

27.400,-

3ó hón:1pr:1

8.500,-

12.500,-

16,500,-

20.700,-

�S hón:ipr:1

í.200.-

10.500.-

13.900,-

17.400,-

60 hón.:ipr:a

6.400,-

9.600,-

12.�00,-

15.500,-

L�bér.y-}-.:ui:5zigec T ck�:-é!-(s zöve�kezet
1!� 7��-0,.;�-::.
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MEGHIVO!
Szeretettel várjuk Önt és családját
1999. május l-jén
lVIAJÁLISUNKRA
Program:
.10.00 órától a sportpályán:
Öregfiúk labdarúgó mérkőzés
Lövészet
16. 00 órától afalukö7.pontban:
Rajzverseny különböző korosztályok részére
Rendőrségi bemutató
ügyességi játékok
Dzsudó bemutató
Mosonszentmiklósi citerazenekar műsora

20,00 órakor tábortűz - gitárzenével
Rendezőség

FELHÍVÁS!
1999. május 29-én (szombaton) Abdán a sportpályán kerül megrendezésre az
1. fokozatú
t ű z o l t ó v e r s e n y.
A községünket a versenyen 4 csapattal (ifjúsági fiú, iskolai fiú, iskolai leány, és felnőtt férfi)
képviseljük.
Gondár István
tűzoltóparancsnok

ll

FELHÍVÁS
A ,,VIRÁGOS KUNSZIGETÉRT"
VERSENYRE
.-\ Kunszigeti Faluszépítő Egyesület versenyt hirdet immár másodszor - a virágos Kunszigetért.
Ezzel azt szeremé elérni, hogy falunk lakossága minél
több gondot fordítson lakókömyezetére. falunk utcái
nak szebbé. virágosabbá tételére .
. -\búcsú előtti héten egy 5 tagú bíráló bizortság járja
\·égig az utcákat és pontozza az egyes porták arculatát.
A legszebbnek ítélt 40 előkert, ház elörti utcarészlet
gondozói közön 12 db 2000 Ft-os vásárlási utalványt
sorsolunk ki.
Csiszár Imre
elnök

NYUGDÍJAS-KLUB MŰSORA
1999.máius 17. (/1étfii/ 18.00 óra
Koppe ..\gnes fotókiállítása és előadása a
Közel-Keletről.
1999. máius 28 (szombat) 18 óra
Y

. évnapozás, kluhzárás.

ÉRTESÍTÉS!
A HÉCZ CSEMEGEHÁZ ÉRTESÍTI VÁSÁRLÓIT, HOGY A NYEREMÉNY
MOUNTAIN BIKE KERÉKP.ÁR SORSOLÁSA
1999. ÁPRILIS 30-ÁN (PÉNTEKEN) 12 ÓRAKOR LESZ AZ tZLETBEN

Tenyészlovak
Kunszigeten

Bár a helyi Zöld Mező Ter
melőszövetkezetben hét 'éve
megszüntették a lótartást, a
rendezvényt területtel és kellé
kek biztosításával támogatják.
A megmérettetésen kordonnal
jelölt háromszög mentén vezet
ték fel a lovakat - egyenes vo
nalú haladás közben érvényeMinden eddigit felülmúló minőségi színvonalat képviselt az öt sül ugyanis igazán a mozgás és
venkét benevezett állat a szombaton immár ötödik alkalommal látható jól a lábsorrend. Külö
megrendezett Kunszigeti Regionális Tenyészszemlén, mely az· nös jelentősége volt a kunszige
évek során a térség kiemelkedő szakmai találkozójává vált.
ti megmérettetésnek, hogy az
agrárium azon ágazatát nép
szerűsítette, mellyel az utóbbi
néhány esztendóben igencsak
1
mostohán bántak.
1
. A harmadik évezred küszö
bén a haszonállatok száma az
évszázad közepéhez képest a fe
lére csökkent. A piacteremtés
jegyében - idén először - árve
�� ...·
r;--: ,�
rést is szerveztek Kunszigeten.
Dr. Boros István állatorvos
t" - ;, -- '
hanninc
éve dolgozik a szak
�
:.
:..;! _
májál:lan. fia a nyomdokait kö
veti. ürömmel látja. hogy a mes
te!'Séges megtermékenyítés terén
végzett erőfeszítéseik látványo
san megtérültek és sikeresen se
gitették
hozzá a gazdákat ahhoz,
Soós Árpád lovas és Cori (Corradina) a díj ugratóversenyek
hogy a legnagyobb genetikai ér
reménysége. Giczi András tulajdonos vidáman futkosó egyéves
tékű tenyészállatokkal tegyék
csikóját nem volt könnyű a fénykép kedvéért befogni.
még értékesebbé állományukat.
Tapasztalatuk, hogy a hobbi
tartás gyakoribbá vált, bár so
káig még csupán a jóléti társa
dalmak sajátja lesz.

f,..:.. • �.

�:}�::'-

Giczi András tenyésztő már
harmadszor vesz részt a szem
lén, ezúttal három egyéves csi
kót hozott el Barbacsról. High
life. Kerteskő Aktion és Cor
radina, hétköznapi neveiken
Ha!li. Kicsi és C.)ri lovasa Soós
Árpéid. A tulajdonos a felveze
tések után kérdésünkre elmond
ja, hogy éppen olyan eredrr:é
nyek születtek. arnilyeneket várt
és reméli. hogy négy év múlva az
itt bemutatkozó állatok díjugra
tó- vagy militaryversenyeket
nyernek.
A Kisbéri-félvér Lótenyésztő
Országos Egyesület tenyész�ját
e,gy vemhes kanca, Hortobagy
Ozike nverte a tavaly Ma
gasházy ·Jáno� által alapított
vándorserleget. a tenyészszemle
nagydíját pedig csikójá:r:iak,
Bonbonnak ítélték oda, mmd
kettő a Pannon Royal Lovas�
klub tulajdona. A kunszigeti
tenyészszentle elismertségét pél
dázza. hogy a gazdák egész é':
ben készültek a tavaszi megme
rettetésre, igyekeztek úgy dol
gozni, hogy állata� ott lehesse
nek a kiállítás karamia1ban.

RIMÁNYI Z.
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,\prilis 3-án a Terán-Am Besten Bau együttese Kunszigeten
fogadta a Debrecen csapatát. Már 1-0-ra vezetett a vendégcsa
pat. amikor a S2. percben Csapó Sándor edzó nem éppen
nvomdafestéket tűrő szavakkal támadt a fiatal bíróra. aki a
�érkőzést lefújta. Eredménye: 3-0 a Debrecen javára a zöld
asztalnál!
Egy héttel később Jászdózsára látogatott a Ter::in. ahol Szeiman
és Tóth góljaival 2-0 arányban győztek. Jó volt: Erőssné, Weisz,
Peredi, Szeiman és Tóth.
Csapó Sándor . Köszönöm a játékosaimnak ezt a szép győzel
met és azt. hogy a múlt heti balszerencsés körülmények között
elvesztett mérkőzés után javítottak. visszaadva ezzel a hitemet.
Április 17-én Kunszigeten l 00 néző volt kíváncsi a lányok
mérkőzésére. A Varga • Szalai, Sipos (Farkas), Weisz, Peredi,
Tóth. Takács (Stróbli). Gondár. Szeiman, Erőssné, Balogh
( Dombi) összeállítású csapat Szeiman 2 góljával győzött a
Hungária Viktória csapata ellen. Jók voltak: Weisz, Szeiman,
Erőssné, Varga. Tóth .
. .\prilis 24-én, a bajnokság záró fordulójában Győrött a Mottó
FC ellen játszott a csapat. Gyenge színvonalú mérkőzésen a
szerencsésebb Mottó FC 2-1 arányban nyert. Góllövő: Szeiman.
Csapó Sándor eci7Ö a teljesítmények alapján senkit sem kívánt
kiemelni a csapatból.
Ezzel a szerepléssel a csapat a -+. helyen fejezte be az 1998/99.
évi évadot. Az értékelésre a következő számunkban visszaté
rünk.

A 22. fordulóban az utolsó előtti Kajárpéc volt a vendég Kun
szigeten.
250 néző előtt, jó hangulatú mérkőzésen 3-0 arányban győztük le a
kajárpécieket. A látottak alapján mondta Varga József - akár hat
góllal is győzhettünk volna.
A gólokat Vadász Pál (2) és Fábián Csaba szerezte.
Az ifik 4-1-re kikaptak, egyetlen góljukat Gondár Gábor lőtte
tizenegyesből.
22 47-13 51
A tabella állása: 1. Pannonhalma
2. Kunsziget
3. Bajcs
4.Börcs
5. Syúl
6. Győrladamér
7.Bőny
8. Nagyszentjános
9. Győnijfalu
10. Győrszemere
11. Vámosszabadi
12. Öttevény

22 5�29 49
22 62-33 44
22 57-28 43
22 46-3141
22 48-39 38
22 42-42 33
22 52-45 32
22 42-14 32
22 31-43 25
22 31-10 24
22 31-43 23

lVIAGYARKUPA
Az Am Bescen Bau Kunsziget csapata a .vlagyar Kupában Győrságon
lépett először pályára és fölényes l 0-2 arányú győzeimec aracott. A
második fordulóban Gyömörén játszonak és a hazai csapat ellen 2-1
arányban győztek.
A harmadik fordulóban aprilis 28-án (szerdán) Dunaszegen i�pd1
pályára csapatunk, ahol 3-1 aránvú
· vereScget szenvedett.· ürv
�kiesett a további wrsenvből.
Rába László

KUNSZIGET-PANNONHALMA P.tjli!ARC
az Am Besten Bau győri csoportjában

A 19. fordulóban a szigetiek a Börcs csapatával mérkőztek meg
Kunszigeten. A -.00 néző előtt iezaj !ott jó hangulatú mérkőzésen
Vadász 2, Ledó 2 és Csollán góljaival megérdemelten nyert a
hazai csapat. Jók voltak: Kopp, Vadász. Ledó és Csollán. Sajnos
Baranyai Zsoltot a bíró kiállította.
Az ifik 1-0 arányban kikaptak a börcsiektől.
A 20. fordulóban Téten vendégeskedtek a szigetiek és 2-1
arányban győztek egy nyögvenyelős mérkőzésen. A gólokat
Papp lőtte. A csapatból Papp és Baranyai P. játéka dicséretes.
A fiatalok 2-2 arányú döntetlen értek el.
A rivális Pannonhalma ez alkalommal odahaza vesztett két
pontot a tabella alján tanyázó Gönyüvel szemben.
A 21. fordulóban Nagyszentjánosra rándult ki a csapat és a
középcsoportban elhelyezkedő helyi csapatot -+-3 arányban
legyőzték. A Kopp • Papp, Nagy, Dömötöri, Farkas. Baranyai
Zs., Ledó, Fábián. Baranyai P., Vadász, Koionics összetételű
csapat jó iramú mérkőzésen, még ha egy kis szerencsével is, de
legyőzte a hazaiak együttesét. A gólokon Vadász 2, Ledó és
Baranyai Zs. osztozott.

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZ(;K KI .'vf!NDAZOKNAK AKJK A RÉGI
SPORTÖLTÖZŐ FELÚJÍT,-iSJ .\IUNKÁLATAIBAN RÉSZT VETTEK
Am Besten Bau Sportegyesület Kunszigec

,,Tíz tégla megtisztítása az új öltözőért"
Az új öltöző építéséhez segítségec kérünk a sportszerető
emberektől, községünk lakosságától.
Az aiapépítményi munkák befejeződtek. a falazás azonban nem
kezdődhet meg a tégla cisztítása nélkül. Ehhez kérjük segícségü
ket.
Találkozás a helyszínen
1999. május 8-án (szombaton) reggel 7 órától.
Köszönettel
Kunsziget Község
Önkormányzata

Kunszígeu Him1ondó
A Kunszigeti Önkormányzat lapja
Ingyenes Kiadvány
Felelős szerkesztő: Rába László, Tel.: 96/485-309
Kiadja: A Kw1szigeti Polgármesteri Hivatal 918-1 KunszigeL József Attila ut l.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné. Tel.: 961485-354 Rádiótelefon: 06/30/9)95-607
Tech111kai munkatars: GondJ.r lstv.inne
Keszult a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal sokszoros1to gépen

Am Besten Bau
Sport Egyesület

