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A falu újságjáról
Az köztudott, hogy létezik egy havonta megjelenő
újság, Kunszigeti Hírmondó címmel. Ennek a folyó
iratnak az előzményeiről, keletkezéséről és fejlődéséről
Rába László szerkesztő adott szíves felvilágosítást:
A Kunszigeti „Zöld Mező'' téeszt megalakulá
sától kezdve a Győr-Sopron Megyei Nyomda Vállalat
patronálta. Mentler Endre igazgató és Stanyó Ferenc
főkönyvelő sokat tett azért, hogy a téesz irodája papír
félékből, irodaszerekből, irodabútorokból ne szenved
jen hiányt. De segítettek az adminisztrációs munkák
szervezésében is.
1962-ben Mentler Endre megkereste a szövet
kezet elnökét és fökönyvelőjét, s kérte, hogy valami
lyen formában, de lehetőleg adminisztratív területen,
alkalmazzuk Bertalan Lajost, aki amióta kiszabadult a
börtönből, nem tud sehol sem tartósan elhelyezkedni,
mert mindenhová „utána nyúlnak".
Bertalan Lajos 1956. november 4-én, a Győr
ben megjelent .,Hazánk" című lap alapítója, szerkesz
tője volt, aki az első utcára került számban megjelent
„>le bántsd a magyart!" című vezércikkéért 3 éves
börtönbüntetést kapott 1957. májusában.
Bertalan Lajosból könyvelő lett nálunk. Egyénisége
gyakorta Kunszigetbe vonzotta a kortárs újságírókat:
Dávid Józsefet, Szapudi Andrást, Kulcsár Jánost. Ök
aztán előadói eseteket tartottak Kunszigetben, és baráti
beszélgetéseken igyekeztek híveket szerezni a cenzú
ramentes újságírás megteremtése céljából. Ráéreztek,
hogy az emberek igénylik az őszinte, kendőzetlen
információkat.

A téesz főkönyvelője „vevő" lett az ötleteikre.
Eleinte csak a szövetkezeti gazdálkodás év végi ered
ményeiről adott hírt, meghívó formájában. Később már
egy „híradó" havi rendszerességével a szövetkezeti élet
történteiről juttatott el információkat a téesztagokhoz.
\1egjelentek kritizáló írásai az irányító (felsőbb) szer
vekkel kapcsolatban is. A megyei lap profi módon
támadta le a „Kézirat gyanánt" megjelenő téesz
újságot. Ettől aztán elment a szerkesztő kedve, és né
hány hónapi működés után, véget ért a „lap" pályafutá
sa.
Bertalan Lajos ezután a Vas Népe szerkesztője lett.
1966. február 24-én, a Vas Népében megjelent „22
mondat" című cikkében írt a hozzá elküldött zárszám
adási meghívó és annak tartalma kapcsán. Ez az írás a
maga nemében bizonyára remekmű. Példa arra, hogyan
lehet 22 mondatba sűríteni egy esztendő munkáját,
eredményeit, a meghívón előre tájékoztatni a tagságot
a fontosabb adatokról, s hírt küldeni távolba szakadtan
a falubelieknek, ismerősöknek és jó barátoknak, ma
gunkról.
Hosszú szünet után, a konszolidáció előreha
ladtával, egyre inkább érlelődött az igény a helyi in
formációk, a téesz és a falu eseményeinek közhírré
tétele iránt. Kellett volna valami az alaptalan szóbeszé
dek káros hatásának csökkentésére. Elgondolkodtam a
lehetőségeken. Ekkor én - Rába László főkönyvelő - a
téeszvezetők egyetértésével újságalapításba kezdtem,
amelyhez Nagy Rezső, a Széchenyi Nyomda főköny
velője jelentős segítséget adott, mind jogi, mind tech
nikai oldalról.
Ilyen előzmények után született meg a Kun
szigeti Hírmondó első, 1989. évi júliusi száma, mégpe-
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dig akkoriban szép kemény, zöld színű boritólapban, a
következő kinézetben:

KUNSZiGETi
HÍRMONDÓ

A Kunszigeti Hírmondó üzemi lapként, Rába
László felelős szerkesztésében. 250 példányban jelent
meg. Előállítása a téesz győri sokszorosító üzemében
történt. A lap kolofonjában felelős kiadóként Fürst
János elnök volt megjelöh·e. Ö írta egyébként a
,,Beköszöntő" című cikket is. Ebből idézzük:
. ,Kedves Olvasó'
Ön most egy újszülöttet tart a kezében, amelynek fo
gantatása egy pillanat műve volt csupán. Egy jó ötlet és
néhány, az újságírásban még járatlan. de lelkes ember
hozzáállása, bábáskodása következtében a magzat alig
egy hónap alatt világra jött. A vajúdás óráiban izgul
tunk. aggódtunk - vajon. milyen lesz"? mit fognak
majd hozzá szólni? - Mi azt szereménk. hogy minden
kihez, de elsősorban Kunsziget és Abda lakosságához
szólnak, kolTa. nemre, pártállásra és ,nunkahelyre való
tekintet nélkül...
Közérdeklődésre számot tartó és aktuális. társadalmi,
gazdasági, kulturális és politikai témákkal szereménk
foglalkozni, elsősorban a szűkebb környezetünket
érintő kérdésekben. "Az első számban Jakab Imre a
kunszigeti MSZMP szervezet munkájáról: Börzseiné
Virág Mária főkönyvelő a téesz pénzügyeiről; Dömény
László. az Öttevény Községi Közös Tanács 1989. évi
fejlesztéseiről; Rába László az aratókról és az abdai
fürészüzem beindításáról írt cikket. Virág Imre újjáala
kításról, Molnár Attila a Kunszigeti Fiatalok Klubjáról
tudósított. A sportoldalon Abda és Kunsziget labdarú
gói a szereplésükről, a tekézők a Szigetközi Kupára
való készülődésükről adtak híreket. Egy egész oldalon
a Lébény-Kunszigeti Takarékszövetkezet mutatkozott
be. Továbbá kishíreket, rendezvényekről és üzleti le
hetőségekről szóló híradásokat is lehetett olvasni a
lapban.
XXX

A Győr-Sopron Megyei Szövetkezeti Élet (a mezőgaz
dasági, az ipari és a fogyasztási szövetkezetek havonta
megjelenő lapja) 1989. októberi számában

Megjelent
a Kunszigeti Hírmondó
címmel (Végh aláírással) készült egy bemutató a lap
ról:
„ 1989. augusztus 25-én már a második száma jelent
meg annak a Kunszigeti Hírmondó nevű újságnak,
amely a Kunszigeti Zöld Mező Mezőgazdasági Ter
melőszövetkezet lapjaként két község - Kunsziget és
Abda - téesztagjait hivatott informálni mindarról, ami a
szövetkezetükben és az egymáshoz közeli falvakban
történt, történik vagy történni fog.
Teljes bizonyossággal nem merjük azt állítani, hogy a
Kunszigeti Hírmondó lenne Magyarország első falusi
újságja. Csupán feltételezzük azt, hogy a két község
hírmondója Győr-Sopron megye első falusi és mező
gazdasági üzemi lapja.
A kartonborításos, 10 oldalas Kunszigeti Hírmondót
Rába László, a szövetkezet elnökhelyettese szerkeszti;
a felelős kiadó - a Kunszigeti Zöld Mező Téesz képvi
seletében - az elnök, Fürst János. A havonként megje
lenő lapot a téesz a saját sokszorosító üzemében állítják
elő.
Az augusztusi. második szám tartalma igen érdekes.
Az első cikket - Aratás, 1989. címmel Varga József
főagronómus írta, friss információt adva a tagoknak az
idei gabonatermésről. Németh Attila tanácselnök arról
adott hírt. hogy új gyalogátkelőhely késztil Abdán.
(Aki nem tudná. a Zöld Mező Téesz Kunsziget és Abda
mezőgazdaságát és parasztjait egyesíti.) Sporthírként is
szenzáció: iker teniszpálya és mellette mini golfpálya
épül Kunszigeten! Szerepel a lapban Jakab Imre
MSZMP küldöttjelölt programnyilatkozata, valamint
helyet kapott a Lébény-Kunszigeti Takarékszövetkezet
szolgáltatásainak ismertetése is. Rövid párthírek után,
Fűzfa Ottó pedagógus ismerteti Abda történetének első
részét.
A továbbiakban Rába László az .,Interjú a plébánián"
című cikkében arra keres választ. hogy Érsek Sándor
esperes szerint milyen szinten van a vallásgyakorlás és
fellendült-e a községben a hitoktatás? Végül a már 105
éves Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület rövid, de
fotóval illusztrált történetével zárul a lap.
Az információ. főleg a helyi tudnivalók ismerete is
hozzájárul a községek lakosságmegtartó - é� ezáltal a
legfontosabb, a munkaerőt adó - tényezőit:·z. Ennek
szükségességét aligha kell tovább „ragozni''. Erre a
Zöld Mező Téesz vezetői maguktól rájöttek. Kunsziget
és Abda lakói hálásak is érte."
XX,X

De térjünk vissza Rába László visszaemlékezéseihez:
A következő számokban - a második szám
tartalmát az előbbiekből már megismerhettük - mun
kahelyi riportok, választási előkésztiletek, események,
tanácsi és önkormányzati hírek, Szalai Pál írásai a helyi
népszokásokról. stb. jelzik. hogy milyen széles téma
köre volt a lapnak.
1991-től Kunszigeti-Abdai Hírmondó néven,
most már kemény borító nélkül, de to\'ábbra is A/4-es
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méretben, havonta jelent meg a lap. A III. évfolyam 8.
számában Rába László megkezdi Kunsziget történeté
nek sorozatban való közreadását, Érsek Sándor és
idősebb Tilai Lajos közreműködésével.
1992-től már a téesz és az önkormányzat lap
jaként, de újra Kunszigeti Hírmondó néven jelenik meg
a havi kiadvány.
1993. febrnárjától a Kunszigeti Önkormányzat
veszi át a lapot. Felelős szerkesztő továbbra is Rába
László, a felelős kiadó viszont ettől kezdve Tilai Lajos
polgármester lesz. Az újság ettől kedve már a polgár
mesteri hivatal sokszorosítógépén készül. A példány
szám: 300 darab. Havonta, ingyenes kiadványként jut
el a falu lakóihoz.
A Kisalföldi Könyvtáros című folyóirat 1992.
évi 2. számában dr. Horváth József tekintette át a me
gyében - az elmúlt 3-4 évben - megjelent falusi újságo
kat, köztük a Kunszigeti Hírmondót is, hogy a megyé
ben körülbelül minden tizedik községnek van már
ilyen kiadványa. A szerző szerint a rangsort a Kunszi
geti Hírmondó vezeti 42 megjelent számmal; közvet
lenül utána következik a Ménfőcsanakon szerkesztett
Hegyalja. 35 számmal.
A Kunszigeti Hírmondóról dr. Horváth József
a következőket írta (rövidített szöveg):
.. A megye falusi újságjai közül elsőként indult 1989.
júliusában. ,,a Kunszigeti Zöld Mező Mg. Tsz üzemi
lapja" alcímmel. Azóta is megjelenik minden hónap
ban. általában a hó 25. napján. A/4-es formátumban,
többnyire 12-16 oldal terjedelemben. Ez már önmagá
ban is dicséretes teljesítmény, hiszen eddig negyvennél
több szám jutott el az olvasókhoz. Dicsérendő továbbá
az is, hogy „üzemi lap" lévén, a falu életének egészét
igyekszik bemutami. A gazdag tartalomról nehéz rövi
den szólni. Az akrualitások tárgyalásánál a téesz és az
önkormányzat hírei jelentős teret kapnak. Kiemelendő,
hogy a községben működő pártoknak igyekszik a szer
kesztő „egyforma esélyt adni" - azaz azonos esélyt
kapnak a lapban.
Indulásától folyamatosan közöl a Hírmondó történeti
írásokat is. Közülük Fűzfa Ottó sokrészes Abda
történetét, valamint Rába László és Érsek Sándor espe
res-plébános Kunsziget-történetét emelném ki. Érsek
Sándor egyéb írásaival is állandó szerzője a lapnak: hol
az ünnepekről, hol meg akruális valláserkölcsi ténye
zőkről ír. Szalai Pál tucatnyi, forrásértékű és szakszerű
néprajzi visszaemlékező írásai mellett. megírta például
a kunszigeti erdőbirtokosságok történetét is.

Rendszeresen tájékozódhatunk a falu szépen alakuló,
határainkon kívüli kapcsolatairól is: az erdélyi
Nyárádgálfalváról és Baczkamadarasról érkezett ven
dégek ittlétéről ugyanúgy képes tudósításokat kapunk,
mint a kunszigetiek viszont-látogatásairól, vagy az
időközbeni levélváltásokról. Állandó téma a lapban az
1990-ben ismét önállósult kunszigeti iskola élete, a
szakkörök és az énekkar munkája. A könyvtár is több
ször jelen van a lapban Hécz Tünde írásaival. A falusi
újságok közül egyedül, de a közösség iránti szomorú
kötelességként, hozza a Hírmondó a gyászjelentéseket.
Összességében egy jól szerkesztett, gazdag
tartalmú lapnak gratulálunk az eddigi eredményeihez!"
- fejezte be írását dr. Horváth József.
A Kunszigeti Hírmondó IX. évfolyamának 4.
száma 1997. április 28-tól már számítógépes szöveg
szerkesztéssel kerül az olvasókhoz. Felelős kiadó:
Lendvai Ivánné polgármester. Felelős szerkesztő: Rába
László. Technikai szerkesztő: Gondár Istvánné. Pél
dányszám: 350. Ingyenes kiadvány.
1998-ban már tizedik évfolyamába lépett a
Kunszigeti Hírmondó. Visszatekintve a tíz esztendőre,
belelapozva a régi, még régebbi lappéldányokba, szinte
megdöbbentem. hogy a témák mily sokaságával talál
tam magam szemben, az élet mennyi területe, milyen
sok epizódja jelent meg az évek során ezeken a lapo
kon. Pedig csak egy kis falu: Kunsziget történéseit
tükrözi a már megjelent közel 120 példányszám .
Úgy érzem, megérte a fáradozást, nem volt hiábavaló a
szerkesztői igyekezet és az újságban publikálók mun
kája."

Köszönjük!
Szeretném Iza a lap sokáig „élne", a falunak a faluról
adna tájékoztatást. Információival hozzájánt!na a falu
megrartó és összetartó erejéhez.
Léte ma már történelem. Lapozgatva az eddigi lapokat,
hihetetlen. mennyi minden törrént, mennyi minden
változou.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Köszönjük áldozatos, lelkiismeretes munkáját.
Kívánunk jó egészséget, kérjük további segítségét.
Kunsziget Község Képviselőtestiilete nevében
Lendvai Ivánné
polgármester
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ÖNKOR1'1ÁNYZATIHÍREK
1997. óta nem volt olyan Kunszigeti Hírmondó. mely vala
milyen formában ne foglalkozott volna településünk egész
ségügyi helyzetével.
Nagy munkába kezdtünk, amikor a régi orvosi rendelő átala
kításával, bő, ítésével a tárgyi feltételek megteremtésével
önálló orvosi körzet kialakításában gondoltunk.
Mindenki rudta szükség van rá. Egészségünk a legfontosabb,
állandó orvosa még sohasem volt a településnek. Többféle
lehetőség kínálkozott. Kunsziget község képvíselőtestülete
május 5-én e témában közmeghallgatást tartott, ahol meghí
vott vendég \'Olt dr. Pék József ÁNTSZ tiszti-főorvos, dr.
Keresztes Hajnalka háziorvos. Köszönjük mindazoknak, akik
eljöttek és elmondták véleményüket.
Hosszas mérlegelés után a képviselőtestület az önálló vegyes
orvosi körzet kialakítása mellett döntött.
Ennek értelmében állandóan orvos lesz a faluban, minden
nap rendel, felnőtt és gyermekbetegeket egyaránt ellát.
.'\z orvosi állás betöltésére a törvényi előírásoknak megfele
lően pályázatot hirdet községünk önkormányzata. A beérke
zett pályázatok ismeretében az orvos személyéről a képvise
lőtestület dönt. várhatóan július közepén.

GÁZHÍR!
Örömmel értesítem a lakosságot, hogy megkezdő
dött községünk „gáz alá helyezése", tehát gáz került
a kiépített vezetékbe.
A lakásokban elkészült rendszerek (átvétel után)

használhatók. A földgáz ellátás megvalósulása jelen
tős fejlődés falunk életében.
XXX

ÉPÍTKEZŐK FIGYELMÉBE!
Kunsziget Község Önkormányzata bontásra
értékesíti a tornacsarnok mellett lévő házat.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet!
Lendvai Ivánné
polgármester

PÁLYÁZATON NYERTÜK
A :,,[egyei Idegenforgalmi Igazgatóság és a
Megyei Turizmus Rt pályázatot hirdetett a falusi tu
rizmus fejlesztésének támogatására. Önkormányzatunk
is nevezett e pályázatra és nem hiába, mert mint képe
ink tanúsítják, egy Szigetközt ismertető díszes táblát

(Mecséri úti elágazáshoz) és egy Duna-parti pihenő
garnitúrát
(asztal.
padok.
szemétgyűjtők
és
tűzrakóhely) nyertünk, és azokat a megfelelő helyre
kihelyeztük.

Tervezzük továbbá újabb asztalok, padok elhelyezését is a Duna mentén, hogy a kempingezők, vízituristák minél na
gyobb számban keressék fel településünket, s komfortosabbá, vonzóbbá tegyük itt tanózkodásukat.
Lendvai Ivánné
polgármester
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,,A LEGFÉNYESEBB CSILLAG"
A Kunszigeti Nyugdíjas Klub ezzel a címmel hirdette
meg április 26-ra Ács-Németh Im·án. Erdélyi János és
Lajtmann József irodalmi estjét. A hatvanas hek eleje
óta. amikor Szapudi András. Kulcsár János. Bertalan
Lajos verseit, írásait hallotnik. emlékeze·tem szerint nem
rendeztek irodalmi esetet Kunszigeten. Talán egyik oka
ez volt annak, hogy oly sokan eljöttek. De nyilván
kíváncsiak voltak a helybéli költőre. Erdélyi Jánosra is.
„A legfényesebb csillag" címmel 1988-ban a győri Petőfi
Sándor Művelődési Központ kiadásában egy antológia
jelent meg, melyet a Fiatal Írók, Költők alkotókörének
tagjainak verseiből, elbeszéléseiből állítottak össze. E
kötetben szerepel Ács-Németh István és Erdélyi János
mellett többek között Gülch Csaba, :'-iyerges Csaba,
Zsadányi Dezső, akik időközben ismert újságírók lettek.
vagy Reisinger Attila. aki egyedül szerepel prózával a
gyüj reményben.

Erdélyi János Győrött született, de Beziben nőtt fel.
Középiskolás korában kezdett írogatni. 1977. óta jelentek
meg írásai a Kisalföldben, bemutatta a Műhely című

győri folyóirat, de szerepelt üzemi lapokban, alkalmi
kiad\·ányokban is. A minap vele beszélgettünk munkás
ságáról, életéről.
Írásaimban arra törekedtem, hogy mindenkori érzé
seim, életkörülményeim hűen tükröződjenek.
Kedvenc költője.?
József Attila mellett Ladányi Mihályt szeretem
legjobban.
1\ifost éppen mil-kit olvas?
Bár az utóbbi időben kevés erre az időm, azért nem
fordultam el az irodalomtól. Faludy György: Börtön
versek c. kötetét olvasgatom manapság.
Hogy áll a versírással?
Az 1990-es évek elején írtam utoljára verset. Azóta
szünet van. Hiányzik az inspiráló közeg, az elmélyü
léshez szükséges csend és magány.
Köszönöm a bes::é!getést és remélem mihamarabb új
verseivel ismerkedheriink meg egy újabb irodalmi es
ren.
Rába László

A°cs-Né111et/z fsrvá11. Erdélyi Já11os és lajtma11n József

A következőkben Erdélyi János néhány versét mutatjuk be:
Önérzet

Groteszk

Álmaim őszinték

protekció nélkül
mélyről indulva
saját
megfeszített erőmből
nem vittem semmire.

nyelvem ugródeszkájáról
önfeláldozó sza\·ak
rugaszkodnak a mélybe
hogy kimentsék
az öngyilkos tetteket.

Orgia

Hit

Szeptember sóhaja rezzen
karjában vergődik a nyár
húsába vájnak
odvas fogai
részeg szelek
ostora csördül
vonakodva vetkőznek a fák.

torzszülött napok
köldökzsinórját
metélem
és hiányod bénít
mint a paralízis
de tolószékből is
megnyerem
életem
maratoni futását.

Félvakon botorkálnak
a nappalaim
pózolás melegágyában
virágzom
de álmaim őszinték
ha legmagasabbra ér
az éjszaka dagálya
mint átizzadt inget
lerángatom a
szorító külvilágot
átölellek.
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Mouó: .. Ha kivágtad a::: 1110/só fát és meg111érge:::ted a; wolsó folyót.
ráfogs:::jö1111i arra. hogy a pén:::t ne111 lehet megenni."
(Indián mondás)

Gondolatok, tények a környezetvédelemről
BEVEZETÉS

A te1mészet és az emberiség a 20. század végére élet
veszélyes állapotba került. A világméretű, globális
felmérések ezt a tényt egybehangzóan állapítják meg.
A washigtoni Woldwatch Institute egyike azoknak az
intézeteknek, amelyek évről-évre jelentéseket állítanak
össze a világ környezeti állapotáról.

TÉNYEK, ADATOK

A Heti Világgazdaság c. lap 1991. április 27-i számá
ban a Worldwatch Institute vezetője. Lester Brow az
alábbiakat nyilatkozta:
,,Évről-évre tapasztaljuk, hogy az erdők egyre kiseb
bek, a sivatagok egyre nagyobbak, az ózonréteg véko
nyodik, a fajok száma csökken, az üvegházhatást ki
váltó gázok koncentrációja növekszik. a termőtalaj az
erózió miatt egyre fogy. A globális romlás csak akkor
állítható meg, ha az emberiség a saját bőrén érzi az
ökológiai katasztrófa közeledtét.
Addig pusztába kiáltott szó maradhat csupán, hogy az
utóhbi húsz év alatt akkora terület sivatagosodott el,
mint Magyarország, Jugoszláviak Románia. Lengyel
ország és . émetország együrrvéve, a szél és a víz által
elhordott. elveszett termőtalaj nagyjából annyi, mint
India teljes vetésterülete."
A tengerentúlon százezer példányban megjelent tanul
mány néhány jellegzetes megállapítása:

■
■
■

■
■
■

A súlyosabban légszennyezett területeken átlagosan
3-5 évvel rövidebb ideig élnek az emberek.
Magyarországon minden tizenhetedik halál és hu
szonnegyedik torzszülés oka a légszennyezés.
Egyes kelet-európai iparvárosokban /Budapest is
ide tartozik!/ annyi ólom halmozódik fel a gyerekek
vérében, amennyivel az USA-ban azonnal kórházba
vinnék őket.
A Föld élővilága naponta 10 fajjal lesz szegényebb
(Magyarországon az elmúlt 100 év alatt 53 állat és
40 növényfaj pusztult ki).
Svédországban a mintegy kilencvenezer tó közül a
savas ülepedés miatt (a köznyelv savas esőnek
mondja) napjainkra már 4000 tóban egyáltalán nem
élnek halak. (Magyarországon a legsavasabb csa
padékot Fertőrákoson mérték a 80-as évek elején.
melynek pH-ja 3 volt, ami a citromlé erősségének
felel meg.)
Hazánkban évente csak a lakosság 20 millió m3
hulladékot termel, ez akkora kupac, mint 3 Gellért
hegy egymáson.

■

Annak ellenére, hogy tízezrével alakulnak környe
zetvédelmi mozgalmak a világon, a romlás
feltartózhatatlannak látszik.

Miközben a tengerentúlon. és Európában már teljes
gőzzel igyekszenek visszafordítani azokat a globális
katasztrófába torkolló folyamatokat, melyeket az em
beriség felelőtlenül önmaga ellen elindított, nálunk ez
még csak most kezd egy szűk körben téma lenni, az
utca embere egyáltalán nem foglalkozik vele.

A KÖRNYEZETVÉDELEM FOGALMA,
CÉLJA ÉS TERÜLETEI

A környezetvédelem elsődleges célja megfelelő életkö
rülmények révén az ember /magunk és utódaink/
egészségének és fennmaradásának biztosítása, továbbá
anyagi és szellemi javaink védelme. A környezetvéde
lem szerteágazó tevékenység, nem lehet csak védeke
ző jellegről beszélni.
Olyan tervszerű fejlesztést jelent, amely környezetün
ket szükségleteink szerint - az ártalmak egyidejű meg
előzésével alakítja.
A. környezetvédelem mindazon intézkedések összefüg
gő rendszere. amellyel a fenti cél elérését biztosítjuk,
ide tartozik:
a károkat megelőző védelem,

■
■
■
■

az okozott károk megszüntetése,
az emberi környezet fejlesztése,
a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálko
dás.

A környezetvédelem egyik fontos része a természet- és
tájvédelem, amely őrzi a tiszta levegőt, vizet és csen
det, védi növény- és állatvilágot, a természetes ökoló
giai viszonyokat és a tájképi megjelenést. A környezet
védelem a mesterséges /települési/ környezet védelmé
vel is foglalkozik, és a különböző emberi tevékenysé
geket /termelés, közlekedés, stb./ úgy igyekszik meg
szervezni, hogy az az embert, valamint annak termé
szetes és mesterséges környezetét ne károsítsa.
Madarász Csaba

„A termés;et hatalmas. az ember parányi. E;ért aztán az ember léte
attól fiigg. milyen kapcsolatot tud teremteni a 1ermésze1tel. mennyire
érti meg. és hogyan has:::nálja fel eróit saját hasznára... "
(S:em-Györgyi Albert)

....
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Mortó: ,.Ha kivágtad a: utolsó fát és megmérge:red a: utolsó folyót,
ráfogs:jö111zi arra. hogy a pé11:1 nem leher 111ege1111i."
(Indián mondás)

Gondolatok, tények a környezetvédelemről
BEVEZETÉS

A te1mészet és az emberiség a 20. század végére élet
veszélyes állapotba ketiilt. A világméretű, globális
felmérések ezt a tényt egybehangzóan állapítják meg.
A washigtoni Woldwatch Insrirute egyike azoknak az
intézeteknek, amelyek évről-évre jelentéseket állítanak
össze a világ környezeri állapotáról.

TÉNYEK, ADATOK

A Heti Világgazdaság c. lap 1991. április 27-i számá
ban a Worldwatch Instirute vezetője, Lester Brow az
alábbiakat nyilatkozta:

,,Évről-évre tapasztaljuk, hogy az erdők egyre kiseb
bek, a sivatagok egyre nagyobbak, az ózonréteg véko
nyodik, a fajok száma csökken, az üvegházhatást ki
váltó gázok koncentrációja növekszik. a termőtalaj az
erózió miatt egyre fogy. A globális romlás csak akkor
állítható meg, ha az emberiség a saját bőrén érzi az
ökológiai katasztrófa közeledtét.
Addig pusztába kiáltott szó maradhat csupán. hogy az
utóbbi húsz év alatt akkora terület sivatagosodott el,
mint Magyarország, Jugoszláviak Románia. Lengyel
ország és Németország együttvéve, a szél és a víz által
elhordott, elveszett termőtalaj nagyjából annyi, mint
India teljes vetésterülete."
A tengerentúlon százezer példányban megjelent tanul
mány néhány jellegzetes megállapítása:

■
■

A súlyosabban légszennyezett területeken átlagosan
3-5 évvel rövidebb ideig élnek az emberek.

■

Annak ellenére, hogy tízezrével alakulnak környe
zetvédelmi mozgalmak a világon, a romlás
feltartózhatatlannak látszik.

Miközben a tengerentúlon. és Európában már teljes
gőzzel igyekszenek visszafordítani azokat a globális
katasztrófába torkolló folyamatokat, melyeket az em
beriség felelőtlenül önmaga ellen elindított, nálunk ez
még csak most kezd egy szűk körben téma lenni, az
utca embere egyáltalán nem foglalkozik vele.

A KÖRNYEZETVÉDELEM FOGALl\tIA,
CÉLJA ÉS TERÜLETEI

A környezetvédelem elsődleges célja megfelelő életkö
rülmények révén az ember /magunk és utódaink/
egészségének és fennmaradásának biztosítása, továbbá
anyagi és szellemi javaink védelme. A környezetvéde
lem szerteágazó tevékenység, nem lehet csak védeke
ző jellegről beszélni.
Olyan tervszerű fejlesztést jelent, amely környezetün
ket szükségleteink szerint - az ártalmak egyidejű meg
düzésével alakítja.
A környezetvédelem mindazon intézkedések összefüg
gő rendszere. amellyel a fenti cél elérését biztosítjuk,
ide tartozik:
■ a károkat megelőző védelem,

■
■

az okozott károk megszüntetése,

az emberi környezet fejlesztése,

■ a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálko
dás.

Magyarországon minden tizenhetedik halál és hu
szonnegyedik torzszülés oka a légszennyezés.
■ Egyes kelet-európai iparvárosokban /Budapest is
ide tartozik!/ annyi ólom halmozódik fel a gyerekek
vérében, amennyivel az USA-ban azonnal kórházba
vinnék őket.
■ A Föld élővilága naponta 10 fajjal lesz szegényebb
(Magyarországon az elmúlt 100 év alatt 53 állat és
40 növényfaj pusztult ki).

A környezetvédelem egyik fontos része a természet- és
tájvédelem, amely őrzi a tiszta levegőt, vizet és csen
det, védi növény- és állatvilágot, a természetes ökoló
giai viszonyokat és a tájképi megjelenést. A környezet
védelem a mesterséges /települési/ környezet védelmé
vel is foglalkozik, és a különböző emberi tevékenysé
geket /termelés, közlekedés, stb./ úgy igyekszik meg
szervezni, hogy az az embert, valamint annak termé
szetes és mesterséges környezetét ne károsítsa.

Svédországban a mintegy kilencvenezer tó közül a
savas ülepedés miatt (a köznyelv savas esőnek
mondja) napjainkra már 4000 tóban egyáltalán nem
élnek halak. (Magyarországon a Iegsavasabb csa
padékot Fertőrákoson mérték a 80-as évek elején,
melynek pH-ja 3 volt, ami a citromlé erősségének
felel meg.)
Hazánkban évente csak a lakosság 20 millió m3
hulladékot termel, ez akkora kupac, mint 3 Gellért
hegy egymáson.

Madarász Csaba

■
■

„A rermés:er hatalmas, a: ember parányi. Ezért aztán az ember lére
auólfi,gg. mi�ven kapcsolatot 111d reremreni a 1ermésze11el. mennyire
érti meg, és hogyan has:nálja fel eróit sajár hasznára... "
(S:enr-Györgyi Alberr)
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ZÁRSZÁMADÓ KÖZGYŰLÉS
A KUNSZIGETI „ZÖLD-MEZŐ" MEZŐGAZDAS.ÁGI TERMELŐSZÖVETKEZETBEN
1999. április 30-án tartotta zár
számadó közgyűlését a Kunszi
geti .,Zöld Mező" Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet. Az esemény
rangját emelte, hogy ebben az
esztendőben ünnepli a szövetke
zet megalakulásának 40. évfor
dulóját, melyről a közgyűlésen
rövid visszatekintéssel emlékez
tek meg.
A hosszú évek soran kialakult
termelési szerkezet és infrastruk
nira tette lehetővé, hogy szövet
kezetünk évről-évre eredménye
sen tudjon gazdálkodni, a tech
nológiai és termelési feltételeket
beruházásokkal javítani, és min
dig a kor követelményeinek meg
felelően termelni.
Az elmúlt 40 év során szisztema
tikusan fejlődött és alakult ki az
állattenyésztési telep, 1980-1982
között elkészült a szakosított
tejhasznú tehenészeti telep. vala
mint a sertéstelepi rekonstrukció
során a malac-utónevelés gondja
is megoldódott.
A növénytermesztésben a kézi
munkaerő csökkenésével leépül
tek a munkaerőigényes növény-

·termesztési ágazatok, a kertészeti
tevékenység, a zöldségfélék ter
melése. A termelés eltolódott a
szántóföldi kultúrák irányába,
mely tendencia a mai napig is
tart.
Szövetkezetünk működése során
megpróbálta fenntartani azokat a
juttatásokat, melyek a szövetke
zetben dolgozók és a szövetke
zetből nyugdíjba vonult tagok
munkáját elismerte, így továbbra
is működik a háztáji termelés és a
tagsági pótlék intézménye.
Szövetkezetünk 1998. évi ered
ményei a magyar mezőgazdaság
jelenleg is fennálló nehézségeit
tükrözik.
A költségtakarékosság, a pénzte
lenség olykor rányomta bélyegét
a termelésre, ami sokszor sajnos a
minőség rovására ment.
Mindezek ellenére
1998-ban
sikerült nyereségesen gazdálkod
ni, amit a naturális eredmények is
tükröznek.
1998. évben búzából 5.18 to/ha,
őszi árp ából 4.94 to/ha, tavaszi
árp ából 4.86 to/ha, őszi káposzta
repcéből 1.6 to/ha, napraforgóból
2,02 to/ha, cukorrépából 39.65

to/ha, míg kukoricából 7.2 to/ha
volt a terméseredmény.
hozamai
Állattenyésztésünk
emelkedtek az előző évekhez
viszonyítva úgy, hogy rrunoseg1
előrelépés is történt. Így a tehe
nészetben a fajlagos tejtermelés
meghaladta a 6000 liter/tehén
termelést, míg a sertéstelepen a
malacszaporulat 4600 db fölé
emelkedett.
Szövetkezetünk célja a jövőre
nézve az állattenyésztés további
stabilizálása és termelésének
fokozása mellett, a növényter
mesztésben minőségi termény
előállítás és az állatállomány
takarmánnyal való maximális
kiszolgálása.
Ezekhez a célokhoz nagyon ko
moly szakmai és emberi hozzá
állásra van szükség, melynek
megléte és teljesülése esetén
remélhetően a szövetkezet to
vábbra is nyereségesen tud gaz
dálkodni és hírnevét megtartani.
Szalay Győző
elnök

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT!
A2 általános iskolások nevében tisztelettel megköszönöm a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet vezető
ségének, hogy futballistáink számára, 16 fő részére felszerelést ajándékoztak, és ezzel lehetővé tették, hogy
labdarúgóink külső megjelenésükben is méltóképpen képviselhessék a települést és az iskolát.
Támogatásukat ismételten köszönöm.
Balogh Ferenc
igazgató
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AKARATTAL ÉS KITARTÁSSAL SOKMINDEN ELÉRHETŐ
Iskolánknak sok tehetséges tanulója van. Ebben az évben
a legsikeresebbnek Pék Béla 8. osztályos tanuló bizo
nyult, aki eljutott az országos német nyelvi versenyre
Budapestre, ahol 2. helyezést ért el.
Hogyanjuwtrál el idáig 7
Mindig szívesen tanultam németet. A németórák egyre
jobban felkeltették az érdeklődésemet. A tanár néni
biztosan látott bennem valamit, mert már 7. osztály
ban mindig más feladatot adott az órán, a házi felada
tom is nehezebb volt. Ebben tanévben sok és nehéz
tesztet kellett megoldanom, kisebb elbeszéléseket,
német újságokat kellett olvasnom. A délutáni foglako
zásokon pedig társalogtunk.
Afilyen volt a verseny?
A megyei versenyen írásbeli volt. A tesztek a német
tudás mellett ország-ismeretet és általános müveltsé
get. tájékozottságot is mértek. Keresztrejtvényt kellett
németül megfejteni és németül levelet kellett írni.
Maximális pontszámmal jutottam a döntőbe.
Hogyan készültél az országos versenyre? Ott már csak
németül beszélgettél - miről?
A tanár néni kiválasztott nekem egy osztrák mondát,
amit megtanultam németül. Iskolánk tagja az Osztrák
Magyar Könyvklubnak, sok német nyelvű ifjúsági ki
adványunk, újságunk van. Ezekből elolvastam egy-

egy történetet, rövid elbeszélést és ezt vissza kellett
mondanom németül. Természetesen készültem még
iskolánk, falunk történetéből, Győr, Ausztria és Né
metország nevezetességeiből. Boldog voltam amikor
németül bemutattam falunkat. Beszéltem a Krisztuske
resésről, a szép környezetről, falunk fejlődéséről, is
kolánk életéről. Sajnos még nem voltam Bécsben és
Salzburgban, de nyilván tetszett a zsűrinek, ahogy be
széltem nevezetességeiről,· mert magas pontszámot
kaptam érte.
Szeretnél még valamit?
Igen. Köszönetet mondani Klári néninek. Remélem
eredményemmel megháláltam sok munkáját. Tanuló
társasaimnak meg azt mondanám, ha ti is komolyan
akartok valamit csinálni és szeretnének sikert elérni,
akkor biztosan segítenek benneteket tanáraink. Sze
retném még, hogy a nyelvvizsgám sikerüljön. Az írás
belin már túl vagyok, most a szóbelire készülök.
Sikeredhez szívből gratulálok. a:: osztály és az iskola
nevében.
Az volna az igazán szép. ha hamarosan megjelenhetne
egy újabb riport hasonló sikerről.
Riporter: Horváth Annamária 8. o.

Gaudeamus igitur....
Néhány hete a középiskolák ódon
falai között zengett az ösi diákbú
csúzó. e napokban pedig az álta
lános iskoláktól is elköszöntek az
öregdiákok.
Szinte észrevétlenül iramodott el
az elmúlt nyolc esztendő, mely
Néktek az évezredek alatt felhal
mozott emberi tudás alapjainak
elsajátítását, értelmes létetek.
szellemi-erkölcsi
fejlődésének
alapvetését adta.
A félénk, tudásra szomjazó pici
dsősökből sok-sok ismerettel
felvértezett, jóra, szépre fogé
kony, értelmes célokért küzdeni
képes ifjak lettetek.

A szülői ház és az iskola betöl
tötte feladatát: a jóra, a szépre. az
igazra és a szentre irányította
figyelmeteket O a kiteljesíthető
emberi lét perspektíváját nyitva
meg előttetek.
Életetek egy jelentős szakasza
zárul le most, amikor elhagyjátok
szeretett iskolátokat.
A búcsú - természete szerint mindig keseredés: ambivalest
érzéseket szabadít fel bennünk. A
búcsú - természete szerint - mín
dig olyan szegmense életünknek.
mely záró akkord és nyitány
egyszerre: lezár egy korszakot,
ugyanakkor utat nyit a jövőnek.

Az iskola nevében Seneca gon
dolataival búcsúzom valamennyi,
tanulmányait ez évben befejezett
középiskolás és általános iskolás
diáktól: ,,Tanulj meg örülni. Azt
akarom. hogy soha ne szenvedj
hiányt vidámságban. Azt akarom,
hogy egész hajlékodat betöltse.
És be is tölti, ha te magad vidám
leszel. :-viindig veled marad, ha
egyszer rájössz. miből merítsd ...
Fordulj az igazi érték felé. Örülj
tulajdon birtokodnak. De hát mi
is a birtokod? Tenmagad és leg
értékesebb valód!"
Rákosi Péterné
tanár

--- ___________,;,, -
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Június 13-án rendezte meg a GRABOPLAST
KUNSZIGETI Mg. Tsz. Sporthorgász Egyesület 1999.
évi felnőtt és ifjúsági halfogó versenyét a Csiszlói 1.
számú kavicsbánya tavon. A versenyre 25 felnőtt és
egy ifjúsági korú versenyző adta be nevezését.
A 10 óra után leadott zsákmányban nagyobb hal ugyan
nem volt, de annál több törp eharcsa, sügér és keszeg
került a mérlegre. Az értékelésnél I gramm jelentett
egy pontot.
EREDMÉNYEK
Felnőtt nők:
1. Fazekas Mihályné. Kunsziget 1450 pont
2. Turi Antalné, Öttevény
850 pont
Felnőtt férfiak:
1. Másik Árp ád, Gönyű
2. Mezei Á rpád. Kunsziget
3. Tóth István. Kunsziget

2400 pont
1650 pont
1550 pont

Ifjúságiak:
1. Szabó Gábor, Öttevény

1000 pont

HORGÁSZVERSENY

A díjkiosztás után, melyben nem csak az első három
hé'lyaett részesült, hanem a mecséri Dunaparti Panzió
tulajdonosa adta át az évente esedékes támogatását,
20.000 Ft-ot, I\émeth Lajosnak, a Horgász Egyesület
elnökének.
.\"émerh Lajos elmondta, hogy az előző év őszén 10
mázsa pontyot telepítettek a tóba és a rendszeresen
horgászók jelentős zsákmányra számíthatnak a szép
környezetű tóból. A versenyt szép számú érdeklődő
tekintette meg és a menedékházban szívélyes kiszol
gálás mellett jóízű pörköltet és egyéb büféárut, vala
mjnr választékos italokat kínáltak a Dunaparti Panzió
rulaJdonosai.
:\'émeth Lajos tájékoztatásul még elmondta, hogy napi
rngy éves jegyeket Fazekas Miltály11ál (Kunsziget,
D1111a 11. 12.) leltet vásárolni.

A SPORTBÚVÁROK szerint a csiszlói bányató a Szigetköz legtisztább vize, a felszín alat

ti látótávolság is hat méter. A kavicsbánya másik jellegzetessége sajátos, sötétkék szí
ne. Ezt a különleges környezetet, a természet adta lehetőséget használja fel a kun
szigeti polgármester, Lendvai Ivánné a közösségformáláshoz.
A falu határában, az önkormányzat tulajdonában lévő földterületen az idén is meg
rendezték a hagyományos tanévzáró családi napot. A toronyvári menedékháznál ki
sebb-nagyobb letámasztott biciklik sokasága várakozott. Gazdáik, a felnőttek és a
gyerekek a vízparton labdáztak, sorversenyeztek és a vízisí-bemutatót nézték, még
a szúnyogok sem zavarták őket. A napfényes hétvégét sok helybeli töltötte itt.

Rába László
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Moluár Károly és felesége, Naszádos Anna
kunszigeti lakosok a közelmúltban ünnepelték
50. házassági évfordulójukat.
Gyermekeik, unokáik köszöntötték őket a jeles
évfordulón.
Boldog, hosszú életet,jó egészséget kívánunk!
Kunsziget kiizség lakossága

TŰZOL TÓFESZTIVÁL ABDÁN
Abda polgármestere, Somogyi György nyitotta meg május 29-én azt az I. fokozatú tűzoltóversenyt, melyen a kunszi
geti csapatok is részt vettek. A versenyt 5 kategóriában közel hatszáz résztvevővel rendezték meg.

EREDMÉNYEK

Iskolai leánv rajok:
Öt raj indult, első lett Győrszemere, a második Kunsziget.

Iskolai fiú rajok:
Nyolc raj közül elsii lett K1111sziget. megelőzve Börcsöt és
Enesét.

ffjúsági fiú rajok:
Kilenc raj indult, első helyen Győrújfalu, a második
lrelve11 Kunsziget végzett.

Felnőtt férfi rajok:
Tizenkilenc raj közül első lett Győrújfalu, Kunsziget a
hatodik ltelven végzett.

A megyei tíízoltószövetségi tagok díját -mint a legeredményesebb egyesület- a kunszigeti tűzoltók nyerték el!
Az elért eredményekhez gratulálunk a versenyzőknek és egyben megköszönjük mindazok fáradozását, akik részt vettek
a versenyre való felkészítésben.
Lendvai Ivánné
polgármester

GYÁSZHÍREK
��
�

MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ
életének 85. évében elhunyt.

T. VIRÁG LAJOS

életének 87. évében elhunyt.

Nyugodjanak békében!

VIRÁG JÁNOS

életének 49. évében elhunyt.

HOLCZER GYULA

életének 78. évében elhunyt.
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SPORT
NŐI FOCI
TERÁN-AM BESTEN BAU

ARANYAT VARTUNK, DE AZ
EZÜST IS SZÉPEN FÉNYLIK!

Már 5 esztendeje kispályás bajnokságokon. tornákon
vettünk részt, melyeken négyszer nyenünk bajnokságot
és számos kupán énünk el szép eredményeket. 18-szor
lettünk torna- és kupagyőztesek, 6 második és 7 har
madik helyezést rudhatunk magunkénak. A legrango
sabb helyezésünk a Nyugat-dunántúli bajnokság volt,
am.it fölényesen nyertünk meg.
Kispályás eredményeink mutatták, hogy lépnünk kel
lett feljebb. a nagypálya felé. A titkos vágyunkról sokat
töprengrünk, míg végül Dömötöri István az Am Besten
Bau igazgatója és a Kunsziget szakosztályvezetője
szárnyai alá vett minket, akinek nagyon sokat köszön
herünk. Célkitüzésünk a rutinszerzés és a tisztességes
helytállás volt, am.it újonc lérünkre maximálisan telje
sítettünk, hiszen mindvégig a harmadik helyen voltunk
csak az utolsó fordulóban balszerencsével csúszrunk le
a dobogóról.
A csapat erőssége a támadójáték. Mezőnyben a harma
dik legtöbb gólt rúgruk. amit bizonyít. hogy Tóth Adri
enn 19 és Szeiman Éva csapatkapnány 17 találatot ért
el. Ellenben a védelmet már nem lehet annyira dicsér
ni.
Kunszigeten lelrünk otthonra, ahol a község polgár
mesterének és lakóinak, illetve a helyi labdarúgócsapat
vezetőinek köszönttel tartozunk, hogy befogadtak.
támogattak és buzdítottak minket.
A csapat gerincét a győri Terán volt játékosai adták.
kiegészülve Gondár Tünde. Stróbli Andrea. Szalai
Gyöngyi kunszigeti. valamint a környékbeli játéko
sokkal.
További terveink között szerepel több kispályás tornán
való részvétel. Nagypályás edzőmérkőzéseket kötünk
le és emellett a nyári időszakban kemény alapozással
és a technikai dolgok csiszolásával készülünk a követ
kező Nl3 II-es bajnokságra.
Csapó Sándor edző

A. 23. fordulóban Győrszentivánra utazott az Am
Besten Bau-Kunsziget csapata Fábián, valamint Va
dász góljával 2-1 arányban győzött. Az utolsó előtti
helyen tanyázó vendéglátóktól csak küzdelmes mérkő
zés árán sikerült megszerezni a három pontot.
Jók voltak: Baranyai. Farkas és Fábián.
...\z ifik 1-0 arányú vereséget szenvedtek.
\-livel Öttevényen a Pannonhalma döntetlent játszott,
így mindkét bajnokaspiránsnak 52 pontja van, a szige
tiek csak gólarányuk miatt szorulnak a második helyre.
. ..\24. fordulóban a tizedik helyen álló Vámosszabadi
csapatát fogadtuk és némi meglepetésre a tíz emberrel
játszó vendégek. parázs küzdelemben, megszerezték az
egyik pontot. Hullám\·ölgybe került csapatunk.
Re::i Lajos senkit sem rudott játéka alapján jól minősí
teni a csapatból.
Gólszerző: Baranyai Pérer.
Ylivel Pannonhalma győzött. így két pont előnnyel áll
az élen.
. ..\fiatalok 2-0 arányban kikaptak.
...\ 25. fordulóban még inkább érződött, hogy hullám
Yölgybe került a kunszigeti csapat, hiszen a Gönyű
otthonában 2-0 arányban alulmaradt.
Re::i Lajos: - Ezek után nehéz lenne m.int mondanom.
felejtsük el!
Az ifik 2-1 arányban győztek.
Ylivel Pannonhalma 6-2-re verte idegenben a
Győriadamért, így már öt pont különbséggel vezeti a
tabellát.
...\ 26. forduló végre győzelmet hozott az Am Besten
Bau-Kunsziget csapatának. Hazai pályán 2-1-re nyer
rünk a Nyúl gárdája ellen.
. ..\gólokat ledó és Papp lőtte.
Bodor Zsolt (Nyúl): - Aki látta, az elhiszi, ma megke
gyelmeztünk a leendő bajnokcsapatnak.
_..\ fiatalok 1-0-ra kikaptak.
Szerencsénkre Pannonhalma döntetlenre játszott, így
már csak 3 pont az előnye.
. ..\27. fordulóban Győrújfaluval játszottunk idegenben
�s Fábián. valamim Csollán góljával 2-1-re nyenünk.
Sajnos Pannonhalma is győzött...

.-4 TERÁN-Am Besren Bar, csapara
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A 28. fordulóban az Ötrevényieket fogadtuk. A két
szomszédvár összecsapásából ezúttal a kunszigeti fiúk
kerültek ki győztesen. 8 góllal terhelték meg a szom
szédok hálóját, s már az első félidő végén 5-0-ra ve
zettek. A végeredmény 8-1 lett.
A gólokat Papp (3). Ledó (2). Vadász. Fábián és
Csollán lőtte.
Rezi Lajos: - Végre sikerült egy gólzáporos mérkőzést
játszanunk. ami már régóta benne volt a csapatban.
Az ifik 0-0 arányú döntetlen értek el.
Pannonhalma is győzött, így maradt a 3 gólos előnye.
A 29. fordulóban Bőnyre látogattunk, ahol a 9. he
lyen álló hazaiak ellen 4-2 arányban győztünk.
Góljainkat Kolonics, (2), Vadász és Ledó Jötte.
Rezi Lajos: - Gratulálok a csapatnak a győzelemhez.
A helyzetek alar;ján nagyobb különbséggel is nyerhet
tünk volna.
Sikeresek voltak az ifik is, akik 2-0-ra győztek.

Góljainkat Csollán (3), Rezi, Ledó és Papp lőtték.
Rezi Lajos: - Sajnos Nagy Péter korai kiállítása miatt
változtatni kellett a csapat szerkezetén, de így is gólok
ban gazdag mérkőzésen sikerült búcsúzni lelkes kö
zönségünktől.
Az ifiknek is sikerült győzniük 2-1 arányban.

A bajnokság végeredménye
1. Pannonhalma
2. Kunsziget
3. Bajcs
4. Nyúl
5. Börcs
6. Gvérladamér
. 7. Na szentjános
gy
8. Győníjfalu
. 9:Bőny
10. Gönyű
11. Vámosszabadi
12. Öttevény
13. Győrszemere
14. Győrszentiván
15. Tét
16. Kajárpéé

30 69-23 71
30 80.:.j4 66
30 85-41"61'·
30 64-43 56.
30 69-36 54
30 65-58 49
30 57..:54 46
30 57-54 46
30 56-60 42
30 49-53 35
30 47-56 32
30 43:.55 30
30 45-64 28
30 40-95 23
30 37-88 2Ő
30 23-61 16,

Az utolsó mérkőzésre, - amikor már eldőlt a bajnok
ság sorsa és nem a mi javunkra - Kunszigeten került
sor.
350 néző előtt, ritkfo látható, élvezetes mérkőzésen 12
gól esett, és 6-6 arányú döntetlen született.

Rába László

A megyei LSZ felhívása

� A Győr-Moson-Sopron Megyei
� Labdarúgó Szövetség elnöksé
ge legutóbbi ülésén megtárgyalta az
utóbbi hetekben a sportpályákon
eluralkodott sportszerűtlenségeket,
botrányokat, és a fair play szellemé
nek erősítése érdekében az alábbi
felhívással fordul minden megyében
működő sportegyesület, labdarugó
szakosztály és szurkolótábor felé:
„A megyei LSZ elnöksége elítél
minden olyan cselekedetet, amely
sportvezető, játékos vagy szurkoló
részéről a sportszerűség szellemével
ellentétes. Szigoruan fellép azokkal
szemben, akik az MLSZ, a megyei
vagy a körzeti LSZ-ek versenykiírá
sában, a labdarúgás szabályaiban
rögzítettek ellen vétenek, azokat nem
tartják be vagy másokat is negatív
irányba vezetnek. Támogat minden
olyan szövetségi intézkedést, amely

a labdarűgópályákon eluralkodott
sportszerűtlenségek visszaszoritásá
ra irányul. Az ilyen jellegű fegyelmi
határozatok betartását fokozottan
ellenőriztetni fogja és a nyilvánosság
ra hozatalukat támogatja. Felhívja a
játékvezető-tábor figyelmét, hogy fo
kozottan őrködjenek a pályán belül
a szabályok betartására, és követke
zetesen szűrjék ki azokat a játékoso
kat, akik viselkedésükkel akár csa
pattársaikat, akár szurkolótáboru
kat rossz irányba befolyásolják. A
mérkőzéseket a szabályok szellemé
ben vezessék, a következetesség, a
pártatlanság, az elfogultság írott és
íratlan szabályainak maximális be
tartásával. Az elnökség felkéri a jó
érzésű, sportszerű, a labdarúgást még
ma is szerető és támogató szurkoló
kat, hogy segítsenek az egyesületi
vezetőknek a renitens szurkolók ki-

szűrésében, a nézőtérre nem való
egyének eltávolításában. Ahhoz, hogy
a mai, ezer sebből vérző, botrányok
tól sem mentes magyar labdarúgás
megmaradjon a tiszta, sportszerű,
szórakozást jelentő játéknak, az el
nökség úgy véli: összefogásra van
szűkség vezető, játékos és szurkoló
részéról egyaránt. Kéri az elnökség,
hogy ezen felhívását minden klub a
náluk szokásos módon tegye közzé,
az abban foglaltaknak szerezzen ér
vényt.
Bízunk abban, hogy ezen felhí
vás, párosulva az érintettek egyetér
tésével, biztosíték lehet arra, hogy a
bajnokság hátralevő része, a helyezé
sek, a bajnoki címek, a kiesések sor
sa a zöld gyepen, sportszerű keretek
között dó1 majd el."
A Győr-Moson-Sopron Megyei
LSZ elnöksége
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