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MEGJELENIK HAVONTA

ELKÉSZÜLT A FÖLDGÁZHÁLÓZAT
A kisebb falvak életét jelentősen meghatározza a meg
lévő infrastruktúra hálózat. Ha jól kiépített, akkor
vonzó a helyi lakosság, a letelepedni vágyók és a be
fektetők számára is.
Kunszigeten jól kiépített infrastruktúra-hálózat bizto
sítja a falu fejlődését, fennmaradását és meghatározója
az üzemek letelepedésének.
Az 1980-as években az ivóvízhálózat, 1992-1996-ig a
szennyvízhálózat, az 1990-es évek elején a telefonháló
zat, rrúg utolsó lépésként 1997-1999-ig a földgázhálózat
került kiépítésre.
Néhány fontosabb időpont a földgázberuházás megva
lósulása során:
1997. április 3-án aláírásra került a beruházás megvaló
sítását tartalmazó megállapodás Lébény és térsége
(melynek Kunsziget is tagja) és az ÉGÁZ Rt között. A
megállapodás aláírását megelőzte több lakossági fó
rum, a képviselőtestület tagjai tájékoztatást adtak személyes megkeresés során - a lakosságnak. A lakos
ság szándéknyilatkozat formájában igényelte a beruhá
zás megvalósítását.
Kunsziget egyedülálló teljesítményt nyújtott, előzetesen
a lakosság 80 %-ának az igényét regisztrálták.
Megkezdődött a hálózatfejlesztési hozzájárulás befize
tése, melyből az önkormányzat 15 %-ot megelőlegezett.
291 házból, az összes lakás 76 %-ából fizették be a
hozzájárulás összegét.
1997. őszén elkezdődött a tervezés, és 1998. augusztu
sában megkezdődött a megvalósítás.
A belterületi hálózat 1998. decemberében készült el. A
gázszolgáltatást késleltette a külterületi vezeték kiala
kításának problémája, a szolgalrrú jog megadása, a
kárpótlás elhúzódása.

1999. május vegere elkészült a fogadó állomás és a
külterületi vezeték is.
A hálózat több hónapig nyomás alatt volt, 1999. május
23-a óta már van gáz a vezetékben, a lakások ráköthe
tők a hálózatra.
Tisztelt Lakosság!
Az Önök által befizetett hálózatfejlesztési hozzájárulás
összege tartalmazza a gázóra és a nyomáscsökkentő
költségét. Bekötéskor bekötési díjat kell fizetni a gázfo
gyasztó egységek után (kazán, tűzhely, bojler).
A lakásokban kiépített hálózat csak műszaki átadás után
köthető a belterületi hálózatra. A műszaki átadást a
gázszerelőtől kell kérni.
A hálózat üzemeltetője az ÉGÁZ Rt Mosonmagyaró
vári Kirendeltsége. A kirendeltség a lakossággal üze
meltetési szerződést köt, melyben szerepelhet átalány
díjas fizetési lehetőség is (mint pl. a víz és a villany). Ez
esetben kevésbé jelent terhet a téli időszakban történő
csúcsfogyasztás díjának a kifizetése.
A földgázberuházás megvalósulása jelentős előrelépés,
ezáltal településünk infrastruktúra hálózatának kiépített
sége 90 %-os.
Köszönöm türelmüket, melyet a beruházás megvalósu
lása alatt tanúsítottak.
Lendvai Ivánné
polgármester
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Tisztelt Gázfogyasztó !

Az ÉG.Á.Z Rt örömmel üdvözli Önt a Fogyasztóink között.
A gázhasználat közbeni zavartalan műszaki együttműködés érdekében az alábbiakról
tájékoztatjuk:
A földgázhasználat során az élet és vagyonbiztonság megőrzése a fogyasztó és a szolgáltató
közös érdeke.
A gázszolgáltatással és gázfelhasználással kapcsolatos műszaki biztonsági feladatokat,
hatásköröket valamint a gázelosztási és gázfogyasztó eszközök karbantaná:si kötelezettségét és
az ezzel kapcsolatos költségek viselését a Gázszolgáltatásról szóló, többször módosított
1994 évi XLI. Törvény ( Gáztörvény) szabályozza.
A Gáztörvény 19 § /5/ bek. alapján a gázelosztó hálózaton a keletkezett üzemzavarok
elhárításáról a Gázszolgáltató saját költségén köteles gondoskodni. A gázelosztó vezeték a
törvény alapján a fogyasztó telekhatáráig tart. A telekhatártól induló vezeték a gázmérőig
csatlakozó vezeték, ezt követően fogyasztói vezeték.
A Gáztörvény 19 § (6) bek. alapján a csatlakozó és fogyasztói vezetékek üzemképes és
biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának vagyis a fogyasztónak
a feladata. A veszélyhelyzetet a szolgáltatónak kell bejelenteni, aki köteles a veszélyhelyzetet
megvizsgálni és azt megszüntetni. A csatlakozó és fogyasztói vezetékeken a veszélyhelyzet
megszüntetése érdekében a gázszolgáltató a fogyasztó megrendelése alapján és a fogyasztó
költségére köteles a munkát elvégezni, vagy megrendelés hiányában a gázszolgáltatást
megszüntetni.
Amennyiben a csatlakozó vagy fogyasztói vezetékeken a gázszivárgás nem jelent közvetlen
veszélyhelyzetet /általában a nyílt térben előforduló szivárgások, jellemzően menetes vég
tömítetlenségei/ lehetőséget adunk a lakóknak, hogy a gázszerelést végző vállalkozóval
garanciában végeztessék el a javítást.
Amennyiben ez 3 napon belül nem történik meg, akkor a szolgáltatónál kell a javítást
megrendelni. Megrendelés hiányában a szolgáltató jogosult a gázszolgáltatást felfüggeszteni a
hiba kijavításáig. A szolgáltatási díjjegyzék a szerelőkné! megtalálhatók, akik megrendeléskor
tájékoztatják a fogyasztót a várható költségről.
A gázaláhelyezési munkákkal kapcsolatos meghibásodások elhárítása az ÉGÁZ Rt garanciális
kötelezettségének körébe tartoznak, így az alábbi meghibásodások elhárításáért az ÉGÁZ Rt
díjat nem számol fel
a telekhatártól a fogyasztóig füelzáróig terjedő vezeték szakasz, beleértve a fogyasztói
főelzárót /gömbcsap/ és a gömbcsap alatti menetes kötést /a gömbcsap feletti menetes
kötést már nem!/
házi nyomásszabályozó a hollandi kötésekkel együtt csak, háztanási fogyasztóknál
gázmérő a hollandi kötésekkel együtt csak, háztartási fogyasztóknál
A gázkészülék meghibásodása, vagy nem kielégítő működése esetén a hibát rr-,.índen esetben a
gázkészüléket üzembehelyező cégnél kell bejelenteni esetén minden esetben

- Mosonmagyaróvári Kirendeltség
Tel. 96/218-128
Hibabejelentés
Hibabejelentés Győr Tei: 96/313-026, 503-117
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MEGEMLÉKEZÉS
MIKLÓSY IMRE KUNSZIGETI NÉPTANÍTÓRÓL
MIKLÓSY Th'IRE (1852-1910)

Munkássága nagy rés�ét, 36 évet, Kunszigeten töltötte,
mint kántortanító. Eletéről, munkásságáról konkrét
dokumentumokat még nem tudtunk feltárni, de meg
kezdtük a levéltári kutatást
A Kunszigeten eltöltött hosszú idő, a keze közül kike
rült generációkban mély nyomot hagyott, hiszen a tős
gyökeres kunszigetiek a mai napig ismerik nevét
Kezdeményezésére indult el az új iskola építése, amit
talán az akkori időkben különlegességként - emeletesre
terveztek. Az itt élők szorgalmából és adakozó készsé
géből is táplálkozva az épület 1910 őszére tető alá
került.
A nagy mű elkészült, az alkotó meghalt. Halála meg
rendítő volt az egész falu számára, ravatalát az épp;n
elkészült új iskolában állították fel. A község saját ha
lottjaként temette el a díszsírhelyen a temetői kápolna
mellé.
Családja elkerült KunszigetrőL A kezéből kihullott
krétát unokái vették fel.

,WIKLÓSY PÁL: kántortanító, majd matematika. fizika,
földrajz szakos tanár
MIKLÓSY GYULA: tanító, majd matematika, fizika
szakos tanár
i'vliklósy Imre követendő példát alkotott. Az elhivatott
ságát, a tudás elsődlegességét unokái továbbadták.
Dédunokák:
i\1iklósy Pál: honvéd alezredes (Pécs)
Miklósy Gyula: tanár (Győr)
i\1iklósy Mária: tanár (Paks)
i\tliklósy Erzsébet: szociális intézetvezető (Nagykanizsa)
Dr Miklósy Éva : vegyész (Kecskemét)
Nliklósy Katalin : tanár, iskolaigazgató (Soltszentimre)
Miklósy Lajos: okleveles közgazda (Dunaszeg)
Ükunokák:
Miklósy Péter
Miklósy Zoltán
Miklósy László
i'vliklósy Pál
Miklósy Ágnes
Ürmös József
Ürmös Tamás
Ürmös Éva
Kolcza Zsófia
Kolcza Zsuzsanna
Kolcza Judit
Csehszakál Péter
Csehszakál András
Csehszakál Katalin
Miklósy Hajnalka
i'vliklósy Boglárka

,,Hálás szívvel köszönjük meg azoknak, akik s11Jat
gondozták, arra valaha is virágot tettek, s emlékére
gyertyát gyújtottak.
Köszönjük Önöknek, hogy a nép tanítóját nem felejtet
ték el". - hangzott Miklósy Lajos leszármazótól a kö
szönet 1999. június 26-án.
Ekkor került sor az emléktábla avatásra, melyet a család
helyezett el az iskola falán
A bensőséges ünnepségen néhai i\1iklósy Imre nagysá
gát méltatta a község polgármestere, a képviselő
testület koszorút helyezett el az emléktáblánál
A i'iyugdijas-klub énekkara előadásával emelte az ün
nepség fényét Ezt követően Érsek Sándor tb. kanonok
szentmisét celebrált az élő és holt Miklósy nemzedékért.
Az iskola folyosóján Miklósy únre emlékét emléktábla
őrzi:
Mint várról - hullt vezér
úgy vesztette életét
S ha faláról ma körülnézek
Tudom, apám nem hiába élt.
MIKLÓSY IMRE
1852-1910
igazgató-tanító
Emlékére helyezték
Utódai
1999.
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.,, VIRÁGOS KUNSZIGETÉRT"MOZGALOM ÉRTÉKELÉSE

A Faluszépítő Egyesület 1999. július 26-án tartott el
nökségi ülésén megtárgyalta többek között a „ Virágos
Kunszigetért" mozgalom idei értékelésének alapelveit.
E szerint a búcsú előtti héten: augusztus 2-án és 3-án
(hétrón-kedden) a késő délutáni órákban járják végig az
utcákat és szemlélik meg a házak előtti utcarészek, az
előkertek rendezettségét, parkosítását, virágosítását.
Mindezt egy öttagú bizottság végzi és pontokkal hono
rálja a látottakat. A legtöbb pontszámot elért háztulaj
donosok, illetve lakók közül negyvenen emléklapot
kapnak.

Az emléklapok és a pénzjutalmak kiosztása az augusz
tus 20-i ünnepség keretében történik meg, mégpedig
úgy. hogy a 40 emléklapos közül sorsolják ki nyilváno
san azt a 12 nyertest, aki 2. OOO Ft jutalomban részesül.
Nem lesz tehát szükség számlák benyújtására, mint az
elmúlt évben.
Csiszár Imre
elnök

KÉZI ARATÁS MOSONSZENTMIKLÓSON
Kézi
aratóversenyt
hirdettek
a
mosonszentmiklósi falunap szervezői,
melyre hét aratóbanda nevezett be, köz
tük a kunszigetieké is. A csapatokat fő
ként idősek alkották, ami nem is csoda,
hiszen a fiatalabb generációk képviselői
már csak filmekből, könyvekből és visz
szaemlékezésekből ismerik a kézi aratás
fáradságos munkafolyamatát.
Szakértő zsűri szigorú tekintete mellett
egyszerre kezdték meg a munkát a csa
patok. A kaszás ember kaszált, a marok
szedő asszony szedte a markot, a kötél
teritő teritette a kötelet és a kévekötő is
tette a dolgát, a helyi citerazenekar mu
zsikált. Az aratók csak addig pihentek,
amíg belekóstoltak a vizeskorsó hűs ne
dűjébe.
A csapatok vetélkedése úgy másfél óráig tartott. A
munka végeztével a zsűri az idő regisztrálásán túl meg
vizsgálta a tarlómagasságot, a kévék tömörségét, a
kereszt formáját és a tábla tisztaságát. Hosszas tanács
kozás után született meg a döntés, hogy legszebben a
börcsiek dolgoztak, második helyre Mosonszentmiklós
második csapata került, míg harmadikok a kunszigetiek
lettek, megelőzve Lébény 2 csapatát, Mosonújhelyt és
Mosonszentmiklós L aratóbandáját.

munkát, amely nagyapáinknak, nagyanyáinknak magát
az életet jelentette.

A kézi aratóverseny fiatalok és idősek számára is nagy
élmény volt. Az ifjúság végre megismerhette azt az ősi

Rába László

Gratulálunk a „bronzérmes" kunszigeti csapat tagjainak:
Virág Vilmos kaszásnak.,
Takács Józsefué marokszedőnek
Stankovics Zsuzsaanna kötélteritőnek.
Szabó Imre kévekötönek.
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FOGLALT PAD
A Keleti pályaudvar régóta a tanyája. Azelőtt, mikor
élt az asszony, rendben tartotta, étellel, kis borocs
kával is ellátta, szóval vadházasságban éltek, de
néhány éve a házból elkergették, szállón lakott egy
darabig, de nem érezte jól magát ott. Most egész
nap a pályaudvaron van, itt él. Egy kopott bőrönd
ben vannak kincsei. A rendőrség már számtalanszor
figyelmeztette, menjen el innen, de hova? Össze
szedi a száraz kenyeret, hulladékot a kukákból, meg
ami üveget talál elviszi visszaváltani. Mikor jól van
és fröccsre is van néhány forintja, leül padjára, mert
itt a padok nagy kincsek. Nyáron őrizni kell a padot,
nehogy akármilyen jött-ment elfoglalja, mert a pad
az éjszakai szállás és ezek a külföldiek képesek az ő
padját elfoglalni.
Barátai, cimborái nincsenek. Minek?, hogy kifosz
szák, vagy a padJát meg kelljen felezni, azt már
nem. Nem.
Szívesen eteti a galambokat, elnézi a szerencsétlen
tetveseket, hogyan marakodnak a kenyérbélen, azt
is tudja melyik, hova fészkel.
Az éjszaka a legrosszabb, fél az éjs7akáktól, szőrös
arcából az egyik szeme mindig kifénylik a hideg,
neonos csarnokra, kopott bőröndjét álmában is
fogja Senki nem tudja mit rejt a bőrönd, bár sok
mindent nem rejthet, régen nem volt az kitömve
semmivel, horpadt, sovány, akár a gazdája.
Számtalanszor el akarták kergemi már az ő padjá
ról, de nem engedte. Ez az egyetlen egy, amiből
nem enged. Nem kemény az a pad, úgy simul a test
hozzá, akár a meleg dunnához. Az éjszakák a leg
rosszabbak, sok ember bámulja meg, talán irigylik a
padjáért. Ide jár aludni néhány napja egy farmer
nadrágos fiatalember, az is veszekedett már vele,
sőt majdnem megütötte, de megmondta neki, addig
míg ő él, a pad az övé, csak az övé. Senkinek nincs
joga elvenni tőle.
Reggel félig elzsibbadva ébred, a vízcsap közel van
a padjához és ez osztályon felülivé teszi a padot.
Azért is fenik erre a padra sokan a fogukat. Majd ha
kőkeményen megtalálnak az egyik reggelen, vagy a
padról lefordulva, akkor sem lesz akárkié ez a pad.
Már van örökösöm is, adott érte húsz forintot; bi
zony, húsz forintot. Milyen rendes ember, előre
odaadta a huszast. Majd jönni fog. Ennek a padnak
lesznek örökösei, bizony. Vegyen tőlem száraz
kenyeret olcsón adom, jó az mindennek, állatoknak,
kismacskáknak tejbe aprítva. Vegyen tőlem, olcsón
adom, de ha annyira akarja, egy ötvenesért kibérel
heti két éjszakára a padot.

I Köz LE MÉN v E

KI

SZEMÉTDÍJ VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakos
sági szilárd hulladék elszállításának díja - az inflá
ciós ráta figyelembevételével - 1999. július l-től
386.- Ft/hó/edény + 12 ÁFA, azaz 432
Ft/hó/edényre változik.

A temetőben keletkező hulladék
elhelyezésének változása
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a temetőben
elhelyezett konténerek bérleti szerződését az ön
kormányzat, az elszállítási díjak nagymértékű emel
kedése miatt, költségtakarékosságból felmondta. és
a keletkező hulladék elhelyezésére kibetonozott és
megfelelően körbekerített helyet biztosít.
Kérjük, hogy a jövőben a hulladékot ezekbe szíves
kedjenek gyűjteni és elhelyezni.
Polgármesteri Hivatal

HIRDETÉSI DÍJAK
Értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy hirdetési dí
jaink a következők:
Egész oldal
Féloldal
Negyed oldal

3 OOO Ft
1.500 Ft
750 Ft

Fenti díjaink ÁFÁ-val növeltek, és csak a kereske
delmi és szolgáltatási tevékenységek reklámozása
során kerülnek felszámításra.
A haláleseti közlemények, az ezekkel összefüggő
köszönemyilvánítások ingyenesek.
Lendvai Ivánné
polgármester
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⇒ SZŐRTELENÍTÉS PATRONOS GYANTÁVAL
� SZEMÖLDÖK- ÉS SZEMPILLA FESTÉS, SMINKELÉS
SZOLID ÁRAK MELLETT, FIGYELMES KISZOLGÁLÁSSAL
VÁROM KEDVES VENDÉGEThlET!
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SZIGETKÖZI ARANYMOSÓ FESZTIVÁL 1999.
ÁSVÁNYRÁRÓ - HÉDERVÁR, 1999. JÚLIUS 31 - AUGUSZTUS 01.
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08.00 ór:ítól Ilorg:íszverseny (gyermek-ifi, és felnőll)

hely.d11:

Á.1wi11yrúrú. /Jéka-értül az Ármi zúrúsig

10.00 órától llalászléfözö verseny

helyszín:

Ás1-á11yrárói Hnjóá//omás - Csánakkikötr'í

10.00 órától ARANYMOSÁS

helyszín:

Közben,
11.00 ór:ítól: a Ccntrumszínpadnál:(Gótőrház 111el/e11)
tudósítás a versenyek helyszineiröl,
népi mesterségek bemutatója és vására
régi idök gyermekjátékai
turisztikai információs stand
ősmagyar íj- és íjász bemutató
Szigetközi gasztronómiai bemulaló
sétakocsizás „ílakon-Túra" Ásványráró és 1 lcdcrvár
között
motorcsónakos kirá11c.Julás a dunai �gremls?.erbcn,
15.00 ór:ítól: Néptánc és népzenei bemutató:
Ási•ányrárói Pávakr)r
fellépnek:
Damózseli Öszirózsa Ny11gJíjask/11/J 1'.·11ekkam
lléJen·ári li"izoltózenekar
Kislaptáros Zenekar

K1111sz1Keli (iyer111ek1cí11ccso1Jor1
Mcinakálnuki 7iincegylittes
N.e:.ecla Citera:.enekar, Dunaszeg
liinJéráz.m Túncegyriffes, Dunasziget és a
S:ig('t/..-c'i: Tá11cegyrilles, Darnózseli

20.00 órától Töltéspar\i mulals:íg - h:írom generáció zenéje
játszik az „Oldtimer Lovers í3ancJ"
közben „Tüzfolyam"- óriás szalo1111aslitö
t\ rendezvények helys?.Ínein vendéglátás biz.tosítoll
1/élÍl!l'l'<ÍT,

(lflJ:IUZIIIS

0]. (1'//.\"/Íl'IUl/1)

10 . .30 óra
„Szigetközi festő ·és fotóki:íllít:ís" megnyitója
- Matusz Péter, Varga György, Mosonmagyaróvári Fotó Egyesület-

/Jelyszí11:

Hédervári Kastély

12.JO úra

Szigetköz 1<011fc1·c11cia
a héderván Kont /'11ere111

helyszi11:

1

r1i

Á.11•á11yráró, Béka-ér torkolata

(a kiállítás már szomballól is megtekinthető)

A rende?.vényekre nagy szeretettel várnak minden érdeklödöt a
Rendezök.
A július 31-i versenyekre jelentkezni a mosonmagyaróvári
Tourinform Irodában (mosoni Piactér),
illetve a verseny elöli I órával a helyszíneken lehet.
További bövcbb információ: To11rí11form Iroda,

Mo.wm11111gyarúwír, Kápolna tér I 6. tel.: (06-96) 206-304
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1 Segítségünket szeretnénk ajánlani azoknak, akikre szomorú teendők intézése vár.
IA gyász. a fájdalom nehéz óráiban Önöknek nem kell órákat utazással és az ilyenkor szüksé
ges ügyek intézésével még fájdalmasabbá tenni az amúgy is nehéz perceket.
Helyi megbízottunknál a lakhelyükön mindent helyben intézhetnek.
Kiválaszthatják a szertartáshoz szükséges kellékeket:
(koporsó, szemfedő, sírjelző, urna, urnatakaró stb.)
Megrendelhetik a szolgáltatást:
( sírásást, halottvivőt, halottszállítást háztól-kórházból, külföldről-belföldről,
kórházi elhunyt esetén intézzük a ruha leadását)
Megjelentetjük az újságban a gyászjelentést.
Nyugdíjasoknak és Kisalföld előfizetőknek 10 % kedvezményt biztosítunk.
Felvesszük a koszorú megrendelést, kiszállítást.
Vállalunk megbízást hamvasztásra, exhumálásra, síremlék szétszedésre.
Igyekszünk teljesíteni a hozzátartozó különleges igényeit is.
Nem számítunk fel halottszállítási díjat, ha bennünket bíznak meg a temetés teljes lebonyolításával.

Árainkat összehasonlítva a társcégekével nyugodtan ajánlhatjuk bárki számára.
Munkatársaink nagy gyakorlattal, szakértelemmel és kegyelettel végzik munkájukat.
Nagy kellékválaszték áll azok rendelkezésére akik hozzánk fordulnak segítségért.
Központi irodánkban bő gyászruha választékot biztosítunk.
MEMENTOT�METKEZÉS
(Győr, Mónus lliés út 30. /Margaréta virágüzlet mellett/ Tel.: 416-580; 422-964)
Helvi megbízottunk címe:
JURSICS BÉLÁNÉ,
Kunsziget , Kossuth tér
BIZZON BENNÜNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK
Tisztelettel:
Borbély Attila
ügyvezető
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GYÁS ZHÍREK

VARGA JÓZSEFNÉ

RIGÓ IMRE

Adorján Anna

életének 56. évében elhunyt.

életének 49. évében elhunyt.

VIRÁG JÓZSEF

KOVÁCS ALADÁR

életének 89. évében elhunyt.

életének 62. évében elhunyt.

Nyugodjanak békében!
____..
'.S��

'�
==:.=>
��

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A család és a rokonság nevében ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett testvérünk és rokonunk

VIRÁG JÁJVOS
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek.
Virág család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésén
virággal vagy jelenlétükkel megtisztelték férjemet és édesapánkat.

RIGÓ IMRÉT.
Köszönettel a család
Tisztelettel megköszönjük mindenkinek, hogy

VARGA JÓZSEF2VÉ
Adorján Anna

halála alkalmából iránta vaJó szeretetüket. tiszteletüket kifejezték. osztoztak
gyászunkban
A gyászoló c;saiád
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

VIRÁG JÓZSEF
temetésén részt vettek. sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Gvászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk

KOVÁCSAL4DÁR
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

10

Bérleteink az 1999-2000-es évadra

·t

· · · · · G· · · . Y ·· · · · Ő" ' _.,_..: · · R · 1

· · m N[MlHl JllN�íll · ©i
·.

.. . .

.,

.

.

.

�

'!

1999-:2000-es évad

•i:I:IJI:

\;'1·1';,FÉSZfh ,íÍr:im:i1

i' \'.-., ,\. i\_,.Í '\.f J_.1\.
:; '...

.

:'\.\L,tJII l''l\t,;; \t.J�: j_ \.\ O-,

Szerda

L„lkiet Dalma

19.01)

C.:,ütürt.;k ------

19. t lO

Simon Kizm�r

.

.. ,:1/Ulilll

\'iTEZ 1t:'almrí1
\jJ::,TEH
\I.\HI; U{iT\
\!IR \_\'Dlll.l\\ 11::_i;i1,:.�,

·a1.,:11\t1\.\\(,; \'-lll:í,: \
(,!11.:)0'-I:

,

f(j�:. Baz:-+u

r...

-m11:11Í•

Jlű.-,1r:111 ,il;,r:ui
Hüi.d. DllLLY: :nl!•w·,11
...

.,...,. - ·

1111t

Fáy
Kisfalud�

C:Í..\

::lJ.\Hl.FY \L\]E •/.l'II•'- ,i::j:i1, ,,
\7. \ a. \\"YE.\lB ER i1j1í-.1..': ..,,,, ú-1
E.:, \ 11.\1>;\.i.;, ,mwri-11 ,:. ,t111.-ir;i1,'i--✓1·,,iliw-,
, ..
\.i!�- ·.,z J il IJiJZ

i \'a,árnap
1

II. kat. 4.500.-

Ill. kat. 3.900.-

1.900,- + 2.600

I

1.9IJ0.- • :?.OOO

1. kat. !.500.-

J.')00.-. :!.60tJ

111. kat. 3 ..;oo..

1.000..• :!.5ílo.

1. kat. 5. iOO.-

:!.100.- - 3.000.

II. kat. 1.11110.-

19.UO

II. kat. L,00..

Ill. kat. 3.900..

1..300.- • :!.500

1.91111.- - :.!.600.

1.'Jt)O.-

+

:.!.OOO.

Solti

Premier bérleri leher,;,,,;g h,•i nmtyszinn:ízi „J,;:.od.-í.,;r:1

=

1. :..a,. 8. WO.-

11

,. '
.
.
.
.. , .
1 a,·rr,·1.--,,ruz;_u ,·,·tJ.-i. ,'lt1!..:'\·
_ � a... ur:1a1, I1t·!t·:oll11flh·1.·111 i1 .. .,:u111f.. , ....
,.
: :y,·rt111•!ú"\ .�,;z,i ... !"n Ji�j ,·:1t·�· ci m,· ::: .. ,11,·r:Ii. �n, :.::1�11/-.:::11,i .: ...
. J,· 1:::·- � _j ;�,·:;,·=. 1::i f.:·:;1.i ..... :;·.-inif•.
111".!.... ,:1•!""::u
:,·•:,:•. >:i� .

.. ..

·'-)J''

2. lllfl..• 3.000

:

. . BElllE'IMll1IIllBJJADISOlí.

J.\.J.

. . ..

..,

,,.

-:-110111,.:,Ji
. )tll!lll.11--l.!:\E�:
J11-, \l ·,111H-•Jrn .... IÍHI,\:

'

Gár,loa� ·i

.'itJ„,1···,

�

�-

1. kat. :;. 1 oo ..

Bérleteink héc nag,,·uính:íxi e/6ad:ísra

\JD \ ··•11,·r:11

1 I""
ht\í. \','.. l.�1 .• ,

K,·rld

C.-;ütörtók D�r�'Tlé

NAGISZÍfflÁZI BÉRlETES ELŐADÁSOK. ;
IJ 11.E \\ \:,•Eifül\ - :-.E\ iü>,E): Í\

�1111■�1

Bérleteink bét nag_nzính:ízi é.,; eg_,. balett el6ad:ísra

Szombal

Premier

i9.ú0

II. kaL 7. 700.-

Ill. kaL 6.300.-

.:. Wtl •• - .',.OOO.•

3.0110.- - 4. 700.-

:!.300.- - -kOOO.-

.'V.vu�díjas bérlet bét na.::yszinb:ízi eliiad:ísr:1
Gáti

.....

Va.sárnap

Racir>

1.5.0ll

84'!'thlen

.
·;,•::1u1a111 .. , ,n,1,c1tt111!�ÍJilt1 oc:!11'i11:\·
1 :1w:.:·. ,ir .�,-;;11::-/:·1,·r
<?Í11111Ú\ ,: .. lr·inh ;11in1,·i,· ... 11i;i ... ,iiJ:111. :11·1J/,· !•it,:·Hi.-i.... fú•r , 1t•h,·11
!wil::;1tÍléltn,1h. .11t':.: �·r;..... •\:1•1..'á,·:.: i: .. lt"I\·,, ·tzt ir,uí.-1ion1,·1111,:;,.,i.
ir111i.-1i,,tr11 u,1ou1;Í 11 ,·í ....... ,11,·r"�r· s lú•i.
· í' ·tu7i "'tÍ111111r. :r:111_, :1i111, .... ··.,'_\. �?;il:;11. :rh· f:'ndr,•. \, ,,:.::u,. .... ,.:..-.
..
'
,i::;a, ,h;11/Jll1I ,1.-. ,o..... �- �- .,:;:,:;,(I.

1. luL 3.600.-

1.600.- - :!.OOO.-

Ill. kat. :?. 700.-

l .tlOO.- - 1. 700.-

II. lu.L 3.2011.-

1.:!00.- + :!.OOO.-

. \ G'YÜR1 :YE..11:Zl'.:TJ .s:zj:"'{]l. \:Z .Jf}
SZÚR . .\. K O Z .-\. S T K j Y .\ :\
az 1�99-�000-�s évadra

0

Bérleteink az 1999-2000-es évadra
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Czuczor
Raclnóti
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1. kat. 2. 100.-

1.000.- � 1.100.-
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SPORT
BRONZÉREM SOPRONBÓL
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Sopronban július elején 14 csapat részvételével rendez
ték meg az ünnepi játékok keretében a Scarbantia
Gösser-Kupa kispályás női labdarúgó tornát. Az AM
BESTEN BAU TERÁN csapata a selejtező mérkőzések
után a legjobb nyolc közé jutott, ahol már kieséses
rendszerben zajlottak a mérkőzések. A TERÁN a
vépiekkel szemben 4-0-s győzelemmel biztosította
helyét a legjobb négy közé. Itt a BRSE ellen a döntőbe
jutásért 0-0-ra végeztek. de a a fövárosiak voltak job
bak a büntetőrúgásokban. Érdekes, hogy a gólkirály,
Szeiman Éva hagyta ki az első büntetőt, s ezzel marad
tak alul.
A hannadik helyért a veszprémiekkel játszottak és 01 ről fordították 2-1-re a mérkőzés végeredményét.
amiért minden dicséretet megérdemelnek a lányok,
annak ellenére. hogy a döntőbe várták őket.
A torna végeredménve:
1. Budapesti RSE
1 Szegedi Boszorkányok
3. .A.m Besten Bau Kunsziget
4. Veszprém
5. Levélfeldolgozó. Budapest
6. Tatabánya

TÓTH ADRIENN

a magyar válogatottban

Tóth Adrienn

Tóth Adrienn. az Am Besten Bau-Terán NB II-es
női labdanigó csapatának játékosa nem kisebb
bravúrt vitt véghez. mint hogy másfél év alatt a női
bajnokság másodosztályából bekerült a legjobbak
közé.
A magyar válogatott legutóbbi, Szlovénia elleni
mérkőzése második félidejének közepén ugyanis
pályára lépett a kunszigeti gárda fiatal tehetsége is.
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A. locitomán nemcsak a közvetlen ellenfelet, de a nagy mele-.
get is le kellett győzni.

Zámbó Mátyás

- Versenyszerűen csak másfél éve futballozom mondta a 18 éves játékos, aki Nyalkán él. Az első
bajnoki idényem jól sikerült. hiszen 19 góllal az
osztály legeredményesebb labdarúgói közé kerul
tem. Nyilván ennek is köszönhető, hogy magamra
vontam a szövetségi kapitány figyelmét. A 9-0-s
győzelemmel véget ért találkozó remek alkalom
volt a bemutatkozásra.
Tóth Adriennel a mll::,o-yar foci egy tehetséggel
gazdagodott. Hogy kiteljesedik-e képessége az idő
eldönti. Adrienn jó úton halad efelé.
Sok siken kisérje pályáját!
Rába László

KÉSZÜLŐDÉS A BAJNOKI NYITÁNYRA
AZ AM BESTEN BAU-KUNSZIGET SE-NÉL
Elkezdte felkészülését a kunszigeti csapat a me
gyei II. osztály győri csoportjának rajtjára Rezi
Lajos játékos-edző irányításával a bajnokság meg
nyerését tűzték ki célul.

más (csatár) az osztrákoktól, Vadász Zoltán (csa
tár) Dunaszegről.
Újra elkezdte az edzéseket Kelemen Dezső (jobb
hátvéd).

A pályaedzői feladatokat Dömötöri István látja el.
Technikai vezető: Horváth Gyula.
Sajtóreferens: Varga Ernő.
Két szertáros: Nagy Ferenc és Dömötöri Zoltán
biztosítja a műszaki feltételeket.

Kedden, szerdán és pénteken tartanak edzést
egyelőre a füves pályán, de már készül az edző
pálya is az új öltöző és a régi pálya közötti részen.
A kiégett régi öltözőt újra üzembe helyezték.
A sorsolás lapzártáig nem érkezett meg.
Rába László

A csapattól Fábián Csaba Hédervárra, Ledó Gábor
a Győri Dózsába távozott. Érkezett Kolonits Ta-

ÉPÜL AZ ÚJ ÖLTÖZÖ
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Mint képünk is mutatja, július közepére álltak a
falai az új öltözőnek. Köszönhető ez az AM
BESTEN BAU cég tulajdonosának, Dömötöri
Istvánnak, aki nagymennyiségű bontási anyagot
biztosított az építkezéshez, és a falu lakosságá
nak, különösen az idősebb korosztálynak, akik
nagy szerepet vállaltak a tégla tisztításában és a
falazásban. Volt olyan nap, amikor 38, illetve 42
ember segítette a falrakást.
Rövidesen tető alá kerül az épület, s azt követően
már időjárástól függetlenül folytatható az építke
zés.
Az eddig nyújtott segítségért ezúton mondok kö
szönetet.
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Lendvai Ivánné
polgármester
... . .................................
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TENISZHÍR
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A Kastély-Kupa Amatőr Teniszversenyt Öttevényen a kunszigeti PÉK ALBERT nyerte, Mátrai
Elemér (Öttevény) és Schreiner Imre (Kunsziget) előtt.
Kuns-zigeti Hírmondó
A Kunszigeti önkormányzat lapja
Ingyenes Kiadvány
Felelés szerkesztó: Rába László, Tel.: 96/485-309
Kiadja: A Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József Anila út 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné. Tel.: 96/485-354 Rádiótelefon: 06/30/9395-607
Technikai szerkesztő: Gondár !stVánné
Készült a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal sokszorosító gépén

