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Kunsziget Község Önkormányzatának lapja 

X. évfolyam 9. szám MEGJELENIK HA VONT A 1998. szeptember 30. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Kunsziget község képviselő-testülete 1998. au
gusztus 28-án tartott testületi ülésén a következő 
napirendi pontokat tárgyalta: 

- A Helyi Választási Bizottság tagjainak megvá
lasztása.

- Az óvoda és iskola szervezeti és 111C1ködési
szabályzatának módosítása.

- Az 1998. I. félévi költségvetési beszámoló

megtárgyalása.
- Egyéb napirendi pontok keretében tárgyalt:

= a szemét elhelyezéséről,
= a szúnyogirtás költségéről. 

= a kerékpárút megépítésének engedélyezéséről, 
= az óvodában végzett felújítási munkákról. 

A kép\'iselő-testület az 1998. 1. félévi költségveté
si beszámolót elfogadta. A kiadások és a bevételek 
összege időarányosan teljesített. A beruházások, 
felújítások folyamatban ,·annak. illetve elkészül
tek. 
Az or\'Osi rendelő átalakítása. felújítása befejezé
séhez közeledik. Burkoló. festő-mázoló. tetőfedő. 

asztalos munkák folynak. A müszaki átadásra , ár
hatóan október közepén kerül sor, a munka végső 
befejezési határideje: 1998. október 3 l. 

Lendvai Ivánné 
polgármester 

ÁRVERÉS KUNSZIGETEN 

Az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Iroda a korábban visszatartott termőföld területekre (20 '1/c,) 

1998. október 12-én 10 órára 

tüzte ki az árverés időpontját. 
Az árverés helye: Kunszigeti Kultúrotthon. 

Az árverést megelőzően egyeztetést tartunk 1998. október 9-én (pénteken) este 18 órai kezdettel 
a Kultúrotthonban. 
Ké1jük. hogy aki az árverésben érdekelt (aranykorona van a tulajdonában) az egyeztetésen megjelenni szí

veskedjék. Egyben ké1jük községünk lakosságát, hogy a vásárlási szándékkal megjelent ügynököknek ne 
adják el aranykoronájukat (kárpótlási jegyeiket), mert ezzel a falu határában lévő föld „idegen„ kézre kerül. 
és az aranykorona kiváltási értéke is növekedhet, aminek következménye, hogy a helyi lakosság több kár
pótlási jegyéé11 kevesebb földhöz jut. 

Szalai Béla s.k. 
Földrendező Bizottság elnöke 

Lendvai Ivánné s.k. 
polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREI( 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSA 

1998. október 18. 

Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatjuk Önöket. hogy az 1998. október 18-ra kitűzött önkormányzati választások jelöltjei az 
alábbi személyek: 

Polgármester jelölt: LENDVAI IVÁNNÉ 

Képviselő jelöltek: IFJ. KULLER IMRE 

KULLER IMRE IVÁN 

STOLLER ZOLTÁN 

SZALAI BÉLA 

Kunsziget, József Attila u. 26. 

Kunsziget, Ady E. u. 24. 

Kunsziget, Zöldmező u. 8. 

Kunsziget, Petőfi tér 11. 

Kunsziget, Kossuth tér 13. 

SZALAY GYÖZÖ JÓZSEF Kunsziget, Duna u. 2/c. 

SZALAI ISTVÁN 

TÓTH RÓBERT LAJOS 

VARGAERNÖ 

VARGA JÓZSEF 

Kunsziget, Győri u. 6. 

Kunsziget, Fő u. 14. 

Kunsziget, Duna u. 11. 

Kunsziget, Duna u. 2/a. 

Az önkormányzati képviselő és polgármester általános választás egyfordulós. 

A szavazás alkalmával a szavazati joggal rendelkező állampolgárok három féle szavazólapot kap
nak kézhez. 
Az egyiken a polgármesterjelöltre, a másikon a képviselő jelöltekre, a harmadikon pedig a megyei 
közgyűlés tagjaira adhatják le voksaikat. 

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra. hogy Kunszigeten 7 önkormánvzati képviselő választ
ható, tehát ha a szavazólapon ennél több jelölt neve mellé tesznek választásra utaló jelet. akkor az a 
szavazólap érvénytelen. 

A me2yei közgyűlés ta2.jainak választására vonatkozó szavazólapon a különböző pártok és jelölő 
szervezetek által összeállított listák találhatók. Ebben az esetben érvénvesen szavazni csak e!I.v lis
tára lehet. 

dr. Busáné dr. Fejérváry Andrea 
a Helyi Választási Iroda vezetője 



Támogassa szavazatával 
térsége, települése 
megyei közgyűlési képviselőjelöltjeit! 

Botos Gábor (Mosonmagyaróvár), Csaplár 
Zoltán (Lébény), Lendvai Ivánné (Kunsziget), 
Gombás László (Beled), Varga Kálmán 
(Rajka), Tuba Pál (Rábakecöl), Lakatos Tibor 
(Fertőszentmiklós), Göndöcs László (Héder
vár), Samu László (Ravazd), Gergó András 
(Ikrény), Ludván István (Hegyeshalom), 
Szabó János (Mozgáskorlátozottak Egyesü
lete), Varga Eszter {Börcs), dr. Nagy József 
(Jánossomorja) Galambos Jenőné (Fekete
erdő), Ódor Ernő (Várbalog), Bogdán László 
(Bőny), Kálmán Józsefné (Tarjánpuszta), Kövi 

dr. Cseh Sándor (Győr),. 
dr. Ballagi Farkas (Kapuvár), 

dr. Cserháti Géza (Mosonmagyaróvár), 
Horváth Árpád (Csorna), 

Pál (Rétalap), dr. Sáry István (Győrújfalu), 
Kokas József (Kajárpéc), Makkos Attila 
(Bodonhely), Németh György (Gyarmat), 
Varga Zoltán (Pannonha(ma), Csete Lajos 
(,'v1arkotabödöge), Joódy Akos (Farád), Nagy 
László (Szárföld), Székely József (Szil), 
Balogh István (Kisfalud), Dorogi Arpád 
(Zsira), Mentes Alajos (Agyagosszergény), 
Németh Alajosné (Fertőendréd), Nyerges 
Géza (Veszkény), dr. Pődör Péterné (Himód), 
V_ölgyi János (Hegykő), Wágner Géza 
(Agfalva), Böcskey György (Enese) 

Szabó József (Győr), 
Boross János (Kapuvár), 
Lőrincz Nándor (Mosonmagyaróvár), 
dr. Timaffy László (Győr) 

.. 

GONDOLKODJUNK EGVUTT, 
VALÓSÍTSUK MEG KÖZÖSEN! 

CT:\J@JUJaC'0J@IB@�o�@l?�@C\Q �u(]@\J��Wlf �@S?��@�� 
(PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN SZERVEZET) 

Támogatónk a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete 



A Győr-MosonaSopron Megyéért Egyesü�et 
• • 

megyei programJa 

Az egyesület fő célja, hogy a megyei önkormányzatban a kistérségek, tele
pülések érdekei megjelenhessenek és érvényesüljenek. A megye fejlődésének 
főbb-feladatai a következó időszakban az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

l. · .. A gazdasági környezet alakítása annak érdekében, hogy a foglalkozta
tás szintje kiegyenlített legyen, minden település rendelkezzen a szük
séges munkahelyekkel. Folytatni kívánjuk a gazdaságszervező és tele

. pülésfejlesztő �evékenységet. 
2. A hiányzó infrastruktúrák kiépítését gyorsítani kell - elsősorban a

szennyvíz-, a gáz- és az úthálózat fejlesztésével. Ehhez a település ter
hei tovább nem növelhetők, központi és területfejlesztési forrásokat kell
minél nagyobb arányban a megyébe hozni.

3. Minden településen - az ésszerűség határán belül - az oktatási, egész
ségügyi és szociális intézményeket fenn kell tartani. A társulásokat az
önkormányzatok önálló döntése alapján lehet bővíteni. Nem értünk egyet
a pénzügyi k_ényszerból _ létrejött társulásokkal.

� 4. A megye _idegenforgalmi, turisztikai lehetőségeit jobb koordinációval 
. lehet elősegíteni. Szorgalmazzuk, _hogy-az idegenforgalomból szánna-
zó bevételek nagyobb ré_sze maradjon a településeken, térségekben. 

5. A megye környezeti állapotának javításához sokkal n�gyobb központi
támogatás szükséges. Szigetközben a hiányzó vízszabályozó műnek
megépítése szükséges, a vízmerinyiség növelésével. A kom�unális hul
ladékok korszerű kezelésének felgyorsítását közös érdeknek tartjuk.

6. Erősíteni kívánjuk a polgári szervezetek, helyi csoportok működési fel
tételeinek biztosítását, a helyi kezdeményezések anyagi támogatását, a
szülőföldhöz való kötődés szélesítését.

Az egyesület fontosnak tartja, hogy a települések és a megyei önkormányzat 
pill"tneri ?s együttműködési terüle.tei bővüljenek, a megyei önkormányzatnak a 
telepuiések felé egyre röbb szolgáltató tevékenységet kell végeznie. 

_ Nieggyózódésünk, hogy az egyesület megyer képviselői, bizottsági _tagjaL tele,�
pülések szakértői pártsemleges munkájukkal az egész megye javára dolgozhatnak. 

Gyór-M oson-5_opron lv_f egyéért Egyesület 



KIRÁNDULTUNK AZ ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉGBEN 

,,Szeretni csak azt lehet, amit ismerünk" -
fogalmazhatnám meg a Nyugdíjas-klub egyik 
fő célkitűzését. amely hazánk értékeinek 
megismerését is fontosnak tartja. 
Évenként visszatérő hagyományként indul
tunk több napos kirándulásra falunkból, több 
generáció együtt. a közös élmény reményében 
55-en.
Úti élunk az Északi-középhegység, annak
nevezetességeivel való ismerkedés volt.

Első nap Gyöngyösön láthattuk a Mátra
múzeum rendkívül szép gyűjteményét. 
Kékestetőn az ország legmagasabb pontján 
csodálhattuk a táj szépségét, és a 6000 db kis 
palackból, miniatűr üvegből álló kiállítást. 

Utunk következő állomása Parád volt. Láto
gatást tettünk a parádi üveggyárba és annak 
múzeumában. Döbbenten tapasztaltuk. ho
gyan dolgoznak a mai modern világba a ma
nufaktúra szintjén, számunkra kibírhatatlan 
hőségben emberek. és ennek ellenére üvegfú
vóként csodálatos alkotásokat hoznak létre. 
Megtekintettük a Cifra-istállóban található 
hintó- és kocsigyűjteményt. 
Útitársaink közül többen gyermekkori élmé
nyeiket mesélték a látott tárgyakról. 

Második nap Egerbe látogattunk, a Bazilika, a 
Vármúzeum. a Gárdonyi Géza emlékmúzeum 
megtekintése nagyszerü élményt nyújtott. 
Utunkat Lillafüred, Hámori-tó irányába foly
tattuk, ahol megnéztük az István-barlangot, 
alkalmi énekkarunk szereplése bizonyította a 

barlang egyedül álló akusztikáját, és mély 
benyomást keltett a barlang más látogatóiban. 
Estefelé Miskolcra értünk. 

Másnap délelőtt a csoport egy része a Niis
ko lctapolcai barlangfürdővel, másik része 
Miskolc városával ismerkedett. 

Tokaj városába érve a múzeumot néztük meg, 
és kóstoltuk a híres bort. ismerkedve a szőlő 
borrá érlelésének tudományával. 

Hazafelé a Bodrog-Tisza összefolyásának 
természeti szépségét láthattuk. majd Mezőkö
\·esdre érve részesei lehettünk a néptánc
fesztiválnak. és kézmüves kirakodó vásárból 
hozhattunk ,, vásárfiát ... 

A kirándulás résztvevői több korosztályhoz 
tartozók voltak. ennek ellenére nagyon jól 
éreztük magunkat. ami bizonyítéka annak. 
hogy minden korosztály fogékony a szépre. a 
jóra. a kellemesre és igényli azt. 

Kirándulásunk egyes állomásain mindig ba
rátok vártak bennünket. Régi iskolatársak, 
Kunszigetről elszármazottak. 
Köszönjük segítségüket. 

A kirándulás előkészítését. szervezését Szalai 
Béláné Tusi végezte. aki sajnos betegsége 
miatt nem tudott részt venni a kiránduláson. 
Köszönjük munkáját. 

Lendvai Ivánné 
polgármester 
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TÁJÉKOZTATÓ 

a belső gázellátást biztosító munkákról 

Tisztelt Lakosság! 

Mint Önök előtt ismeretes. a 
belső gázellátást biztosító 
vezetékrendszer k iép í rését 
pályázat útján a ÉGt-\Z ÉP 
vállalat nyerte el. A munka 
1998. szeptember 21-én meg
kezdődött, a község Fő útja. a 
kerékpárút Öttevény felőli 
végétől. 
Először a 14101 sz. út mentén, 
a Fő utcán át a Győri úton 
történik a vezeték lefektetése, 
mivel a Közlekedési Felügye
let erre az útra bontási és hely
reállítási engedélyt csak no
vember 15-ig ad, a baleset
mentes közlekedés biztosítása 
érdekében. A főközlekedési út 

elkészülte után kerül sor az 
önkormányzati utak melletti 
munka végzésére. 
A befizetett hálózatfejlesztési 
hozzájárulás magába foglalja a 
telekhatáron belül I m-re való 
beállást. Hogy ez hová kerül
jön az elkészült tervek tartal
mazzák. valamint a befizető 
elfogadható 1genye alapján 
kéréssel változtatható. A ka
pubejárók visszatakarása, a ki
és bejárás biztosítása a mun
kálatokat végzőkkel való meg
beszélés alapján megoldható. 
Aki eddig még nem tizerette 
be a hozzájárulást, annak 
ahhoz, hogy a bel-.ütést most 
elvégezzék - addig van rá le
hetősége. ameddig az utcában 

FELHÍVÁS! 

MU1VKALEHETŐSÉG! 

dolgoznak és az úrkot nem 
temették be. Akinek nem áll 
szándékúban most befizetni. 
annak a csonkot a gerincve
zetéktől I m-re a telek irányá
ba pl. a júrda külsö szélénél 
helyezik el. 
Későbbi rákötés - a vezeték 
nyomás alá kerülése utún 
nagyobb költséget _jelent a 
befizető részéről. 
Bármilyen probléma esetén 
kérem keressék meg hi, ata
lunkat. 
A földmunkák ükozta kelle-
1netlenségek 111 iart megértésü
ket. türelmüket kérem. 

Lendvai Ivánné 
polgármester 

A belterületi gázvezeték. kialakításához a földmunkát végző vállalkozó 

munkaerőt keres. 

A földmunka (közművek feltárása) 1998. szeptember 23-től november végéig tart. 

.Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Polgármesteri Hivatalban lehet. 

Lendvai Ivánné 

polgármester 
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DEBÜTÁL A NEMZETI ALAPTANTERV 

1998. szeptember l-jén az ország valamennyi 

alapfokú oktatási intézménye saját pedagógiai 
programja szellemében kezdte meg az oktató

nevelö munkát, az 1. és 7. évfolyamokon pe
dig bevezetésre kerültek az ún. helyi tanter

vek. 

A törvényi szabályozásnak megfelelően, a 

fenntartói és iskolahasználó igényekkel össz
hangban iskolánkban is az új dokumentumok 

alapján kezdtük meg az 1998-99-es tanulmá

nyi évet. 

Az 1. és 7. évfolyamokon a NAT által maxi

mált kötelező óraszámok mellett egy 
,.választható sáv'· is diákjaink rendelkezésére 

állt. melynek „menüjéből" a kicsik a német 
nyelv tanulását, a nagyobbak pedig heti plusz 

1 óra német nyelv és/vagy plusz 1 óra számí
tástechnika és/vagy biológiához integrált kör
nyezeti neve !és órát vehettek fel kötelezö 

óraszámaik mellé. 
A tisztelt szülők írásos visszajelzései alapján 

örömmel állapíthatjuk meg, hogy az érintett 

családok gyermekeik hosszú távú érdekeit 
szem előtt tartva éltek a választás lehetőségé

vel: 

valamennyi elsős számára igényelték a 
nyelvtanítást óratervi keretek között. 

- kérésük szerint a hetedik osztályosok emelt

óraszámban tanulnak német nyelvet. szá

mítástechnikát és foglalkoznak környezet

védelemmel is.

A választható órák költségfedezetét a fenn

tartó önkormányzat biztosítja. 

Köszönet érte! 

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy isko

lánkban - ugyancsak fenntartói finanszírozás 
mellett - az alábbi szakkörök, tanórán kívüli 

tevékenységek indulnak: énekkar, néptánc, 

mesekör, irodalmi kör. kézilabda. futball. fel

zárkóztatás, tehetséggondozás. 
Ez utóbbi programokra szeptember végéig 

lehetett jelentkezni. 

Az 1998/99-es tanévhez minden diáknak. pe

dagógusnak. szülőnek eredményes munkát 

sok sikert kívánok. 

Balogh Ferenc 

igazgató 

HÍ RD E TÉS! 

A DELIKÁT KIT Abdán a Bécsi úton megnyitotta színvonalas éttermét. 
Hideg-meleg ételekkel , udvarias kiszolgálással várjuk kedves vendégeinket. 
100 fos nagytermünkben esküvok, zártkörű rendezvények lebonyolítását 
vállaljuk. 

Gulyás csárda vezetosége és dolgozói 
Telefon: 96/350-903 
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KÖSZÖNET 

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület a személyi jö\'edclemadó felajánlott 1 %-ából befolyt összeget. ➔6.979 Ft-ot a ,.KUNSZIGETÉRT. KÖZALAPÍTVÁNY létrehozására, a ,.VIRÁGOS KUNSZIGETÉRT" Mozgalom díjazására. a park gyermekjátékainak felújítására fordította. Felajánlásaikat ezúton is megköszönjük és várjuk további támogatásaikat. Bankszámlaszámunk: Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 
59000033-10230686 
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ÚJRA FOROG A MÓKUSKERÉK 

A Faluszépítő Egyesület játék-felújítási tervei h.özört szerepelt a parkban lé,·ő .. mókus kerék„ 

felújítása. illet\'e újbóli elkészítése. Most örömmel jelenthetjük. hog) Stoller !stnín irányítása és 
Kupu1·círi Zsolt. Ács Péter. Vurgu L6rci111. \'alamint Gutléber Zoltcín segítségével elkészült és helyére került a gyermekek kt:dvelt játék:i.. Sok munka fekszik benne. ezért ké1jük. hogy vigyázzanak rá. becsüljék meg a gyerekek. 

�.---.___ 

„VIRÁGOS KUNSZIGETÉRT" lYIOZGALOlYI 
ÉRTÉKELÉSE 

� 
A Faluszépítő Egyesület tavasszal első ízben hirdette 
meg a .. VIRÁGOS KUNSZIGETÉRT' mozgalmat. No 
nem azért. mintha a szigetiek eddig t!lhanyagolták vol
na a házuk elejének csinosítását, virágosítását. de egy 
kis serkentést akartak adni ahhoz, hogy még szebbé 
váljon falunk arculata. 

A búcsú előtti héten egy öttagú bizottság járta végig a 
falu utcáit és méricskélte, hogy melyik ház előkertje, 
belátható udvara, az úttest és a ház közötti területe 
mennyire rendezett, rendben tartott, virágosított, par
kosított stb. 
Egytől ötig adták a pontokat. s akinek legalább 20 pont 
összejött az jutalomban részesült. az utánuk következők 
pedig oklevelet kaptak. 

A bizottságnak nehéz dolga volt, mert egyrészt először 
végeztek tagjai ilyen munkát. másrészt nehéz volt a 
sok szép .. házkörnyéket'' objektív mérce híján - pon
tozni. 
A szubjektív értékelés nyilván kiválthatta egyesek elé
gedetlenségét. De a bizottság ezt magára vállalta. tud
ván azt. hogy mindenki szája íze szerint nem lehet 
cselekedni. Valamit elkezdett az egyesület, a környéken 
példát nem talált. ezért maga próbálja az ösvényt kita
posni a mozgalom számára. 

A bizottság döntése alapján 12 fö kapolt 2.000-2.000 
forintos utalványt dísznövények. szaporítoanyagok 
vásárlására: 

Gál Csaba 
Joó István 
Kiss Tibor 
Kuller Attila 
Lőrincz Károly, 
Varjú Zoltánné és 
Lőrincz Teréz 

·Nagy Attila
Rába László
Rebenek Árpád
Szalai István
Szalai Miklós
Takács József
Wellner István

Széch!!nyi u. 3. 
Kossuth tér 2. 
If}ús,íg u. l-t 
Ad�' [. u. 19. 

lfjúsúg u. f 7. 
Kossuth tér 5/A. 
Dózsa u. 28. 
Dózsa u. 23 
Győri u. 6. 
Kertes u. 6. 
Ady E. LI. 2. 
Fő u. 23. 

További 34 fő elismerő oklevelet kapott: 

Adorján Ferencné 
Adorján Jánosné 
Dubi Arpúd 

ü.,.,... 

Kossuth tér 15. 
Kossuth tér 18. 
Ad) E. ll. 27. 
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Erdélyi J;1nos 
Farkas Ferenc 
Frank Antal 
Hécz Vince 
Karacs Kúroly 
Kullcr Imre 
Kullcr .Józscfn(' 
Kuller Mútyásné 
Lép Rudolfné 
Lévai Imre 
Lovászy Zsolt 
t\ladarász lst\',Ín 
Mészáros Lajos 
Németh István 
Pablényi József 
Pék Albert 
Roll lstv.ín 
Stankovics Antal 
Stoller Flóriúnné 
Stollcr Péterné 

Petiifi tér 9. 
Kossuth tér 12. 
Széchen� i 11. 5. 
Fö II. 17. 
Széchenyi u. 12. 
Ady E. II. 2-t. 
Rúkóczi 11. 29. 
Ady E. 11. 22. 
Fö II. 37. 
Hunyadi u. 3. 
.József A.u. 37. 
Fö út -t5. 
Rákóczi u. 6. 
Ifjúsúg u. 29. 
Kossuth tér 20. 
Dózsa u. 26. 
Ady E. u. 13. 
Ifjúság u.3. 
József A. u. 19. 
Hunyadi u. 7. 

Szalai Istvánék háza 

ilj Szala, Miklósék hilla 

Stróbli Éni 
Sza bú Imre 
Szabó Zoltnn 
Szalai Súndor 
Szalai Vince 
Szücs Endre 
Tilai Imre 
Venesz Imréné 
Virúg Imre 
Virág Lúszló 
Virág Vilmos 

Túnrsic� 11. 3. 
Ad�· E. II. 10. 
Ad� Lu. 7. 
Fö 11. �o. 
Zöldmczö 11.J. 
Dúzsa 11. 25. 
l lunyadi 11. l-t.
.József .-\. 11. 24.
.l<izsef' A. 11. 1 1.
l lun� adi 11. 27.
Duna 11. 9.

A díjak és oklcnlek kioszt:ísa az a11�11szt11s 20-i 
ünnepségen történt meg . .-\ díjazottak köziil -t húz 
képét mutatjuk be ebben a sz:imban. dc a követke
zökben a többiek is sorra kerii lnek. 

Rába Lúszlú 
eg�esiileti clniik 

Wellner 1,t, anék háza 

./ 
1 

- .
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A NYUGDÍJAS-KLUB 

ÉLETÉBŐL 

A Klub 1998-1999. évi programja 

l:lkc'szlllt a klub .:1es programja. Ebböl kiderül. hogy az őszi 
sz..:zonra g,izdag kinálatot állítottak össze a klub vezetői a 
n:-ugdijasok sz,imúra. Csak néhúnyat említcn..:k közülük 
ízc·litönck. 

• szeptember 26-án hagyomúnyőrzö nyugdíjas klubok
találkozója Öttevényen.

♦ október 3-án kirándulás Sopron-Fertő tó-Csorna-Sarród
Ubc:ny útvonalon.

♦ október 25-én Balázs Lívia előadása .. Égen megjelenő
knyek és magyarázatuk a Rábaköz hitvilágában·• címmel.

♦ november 9-én ivlarék Veronika í1·ónő. könyvillusztrátor 
bcmucatkozása

♦ november 15-én ldős<.:k Napja. müsor és vacsora.

♦ november 30-ún Halász Péter 11..:prajzkutató előadása.

• december 12-én a knnicsonyi ünnep clőkészüktei ottho
nunkban (terítés. asztaldíszítés. hidegtálak k.:szítésc).

• december 20-án Adventi hangverseny.

• december 29-én n�vnapozás. ó..:vbúcsúztató.

S7öLL&'K 1 S7l!An 

S11::&'R&1 
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i\ kg. ta, assz,li adta hírül a sajtó. hog, .\10//er l.1n·á11 kunszi
geti nyugdíjas a1. Országos N.:praj;i ..:., N:-chjúr<1si Ci: üjtő
p<ll: ,izaton IV. hd:-.:zést <.:rt d a f.:.un.cigeti i'.iJ/dsJg1ern1es:-
1Js 1ur/J11e1e cí111t·1 munkújával. i-\ díj [ll,1dús<1ra 13udapc,1-:11 a 
l'\éprajzi i\·lúzeumban k-:rült sor május 23-án. 

.-\ugusztus 14-én Györütt kcrlill n:lkkwrknybe. amikor a 
G: ör-Moson-Sopron i'vkgyei l lonismc:r-:ti [gycsülct púlyú
zatára beadott munkújá..:rt a 11. dí_1at H:hcllc ill. ;\ 111ü cimc. 
mellyel díjat n: ere: [mlék<;im szilúnk1ai. Ebben az ír;bban 
tönc'netekct. nép mondákat. huncutságokat g: ü_jtött ,issz.: 
Kunszigetröl. 

?\emrégiben mc:g.lútogattam és gratulúlla111 sikcn:s 11..:prajzi 
munkúss:ígához .. -\kkor újsúgolta. hogy újabb munk<111 dtilgo
zik .. Szigetköz peremén

„ 

cí111111l:I. [bh-:11 a hei:'i 1urisl'.likai 
khetöségck ti::ltárásúrúl. al. ..:rckkescbb pontoh.. il-:11 ch. be
mutatási khctfoégérűl. a dunai halúszok c:g, kori ék1..:röl. a 
hajó, ontatús törtc'netéröl ah.ar írni. 

!dós -:mber létére liatalos kndlikll-:1 keresi. kutat_/a kunszigct
múltj,it. amit az is bizon:- il. hog: a Kunsz1gc:1 tiirtc'n..:1<: címü
an:- ag össz.:g:- üjtésc'hcz. 111cgirúsúilo1. is jekn1foc11 ho1Zúj,i
rult. A további ts:n·ci 1égrchajt,isúhoz c·zi11on kidm1nk jó
egészséget. hosszL1 életet. hog: mind liibh,:1 1cilcs,cn s;,ac
tett faluja: Kunsziget szcllt:mi ti::kmelkedés.:t'n.
:.lindkét púl:amunka elolvasható a kfü:ség1 és ,l megyei
könyvtúrban. a n:- itvatartúsi idü alatt.

IZ<1ha Laszló 

A KUNSZIGETI KÖZALAPÍTVÁNY ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot. hogy az alapítvéiny támogatására 
szánt összegeket a helyi takarékszövetkezetben az 59000033-10230772 számú szám !ára lehet befizetni. 

KUNSZIGET KÖZSÉG POLGÁRÖRSÉGE kéri a Tisztefet Lakosságot. hogy müködésük elősegítése1·e szánr össze
geket a helyi takarékszövetkezetben az 59000033-10230772 számú számlára fizessék be. 

A KUNSZIGETI FALUSZÉPÍTÖ EGYESÜLET kéri azokat. akik adományaikkal szeretnének hozzájárulni az egye
SLdet működéséhez. hogy befizetéseikkel a helyi takarékszövetkezetet keressék fel. Számlaszámunk: 59000033- 1023-
10230686. 
A befizetésekről - kérésre - Dobrádi Zoltánné (Fő u. 12.) számlát ad. melynek alapján a befizető adókedvezményben 
részesülhet. 

46 éves korában elhunyt. 85 éves koníban elhunyt. 

Nyugodjék békében! Nvugodiék békében! 
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A MORA THERl\PIA FORRADALMA AZ ALLERGIA DIACNOSZTIK,.\13.-\N f:S 

THERÁPll\BAN 

l,orunk népbetegsége az allergia. Az 
urbanizációs ártalmak a környezet
szennyezés révén megsokszorozták 
:iz immunrendszerünket terhelő 
allergének számát. A megszokott 
hagyományos gyógyszerek csak a 
tüneteket tudják időlegesen meg
szüntetni. vagy csökkenteni. de az 
okot nem. A hagyományos allergia
tesztek esetében a vizsgált 
allergéneket hozzák kapcsolatba a 
szervezettel. s a szervezet reagálásá
ból következtetnek a túlérzékenység 
fennállására. 
A biokibernetikai értelmezés szerint 
az allergia nem más, mint a szerve
zet elektromágneses terhelése. Az 
immunrendszerünk aktuális terhelt
ségi állapota határozza meg, hogy 
egy allergén kivált-e tüntet vagy 
sem. 
Az allergének két nagy csoportra 
oszthatók. okozó és kiváltó 
allergénekre. Az okozó allergének a 
föbb táplálkozási allergének 
(tojássárga. tojásfehérje. árpa és 
búza gluten. élesztő, tej, rozs, búza, 
cukor) .. melyek ha az immunrend
szert eg), dézsának képzeljük el. 
akkor azt élet folyamán egyéb vele
született genetikai terhelő tényezők 
mellett ezt az immunrendszeri dézsát 
egyre inkább töltögetik. s ha ekkor 
érik a szervezetet a kiváltó 
allargének. akkor a dézsa tartalma 
kicsordul és megjelennek a klasszi
kus allergiás tünetek /krákogás, 
köhécselés. kötőhártya gyulladás. 
könnyezés, orrdugulás. orrfolyás. 
tüsszögés. bőrkiütés, hasmenés/. Ha 
az immunrendszeri dézsa csak félig 
telt. akkor hiába jönnek a kiváltó 
allergének. még sincsenek allergiás 
tünetek. Ez az oka annak, hogy 
ugyanazt az allergén nem vált ki 
allergiás tüneteket. 

Ha ki tudjuk mutatni a háttérben 
tünetmentesen lappangó okozó 
allergéneket. és az elektromágneses 
rezgéseiket ki tudjuk oltani. akkor az 
immunrendszer felszabadul a tartós 
terhelés alól, kiürül az immunrend
szeri dézsa, s az immunrendszer és a 
szervezet önszabályozó mechaniz
musai már meg tudnak birkózni a 

11. rész

kiváltó allergének okozta elektro
mágneses terheléssel. 
A biokibernetikai gyógyászat 
csúcstechnikáját jelentő Mora Super 
Bipolar készülék forradalmasította 
az allergia-tesztet és therápiát. A 
készülék 360 allergén rezgésinfor
mációját tartalmazza. de bármely 
anyag letesztelhető vele. A Mora
készülék tesztanyag-adatbankjából 
(interface) a személyi szám itógép 
hívja elő a vizsgálni kívánt allergén 
rezgésinfonnációját, amelyet a 
Mora-készülék a tükörképére for
dítja ( 180 fokkal invertálja) és az 
elektródokon keresztül kapcsolatba 
hozza a vizsgált szervezettel. Ha a 
szervezet terhelt a vizsgált anyag
nak megfelelő elektromágnese rez
gésekkel. akkor a tükörkép azt ki
oltja. s az alapteszteléskor kórosnak 
talált tesztpont energetikai mérési 
érétke a normál (50-es) érték felé 
fog jelentősen elmozdulni. mivel a 
szervezet a kioltás révén az energe
til-..ai terhelés alól időlegesen felsza
badul. A kioltás tökéletesebbé tehető 
a tesztanyag rezgésinformációja 
erősítésének vúltoztatásával, azaz a 
rezgések nagyságának 
/am p I i tudójának/ változtatásával. 
A tesztelést csoporttesztek fonnájá
ban végezzük. 1 lyenkor az adott 
csoportba tartozó összes tesztanyag 
rezgésinformációjának tükörképével 
egyszerre tesztelünk az erösítések 
változtatásával. s csak ha a csoport
teszt poz1t1v. akkor teszteljük 
egyenként a csoportba tartozó anya
gokat. a kitesztelt. erősítésen. 
A pozitívnak talált anyagokat meg
jelöljlik, a teszt végén csoportba 
gyűjtve újra ellenőrizzük ezeket. A 
kontroll után is pozitívnak talált 
allergéneket a speciális allergia
kioltó kezelésnél használjuk fel. A 
teszt során elklilönítjük az okozó és 
kiváltó allergéneket. Azok az 
allergének az okozó allergének. 
amelyek a legtöbb energiacsatornát, 
meridiánt és a hozzájuk tartozó 
szerveket terhelik. illetve a legmaga
sabb eros1tes1 fokon pozitívak. 
Többszörös allergia /multiallergia/ 
esetén sokszor elég az okozó 
allergént kioltani a speciális allergia-

kioltó programmal. s autün a ki
váltó al largének is g; ah.ran negatív
vá válnak. A spcciúlis allergia-kioltó 
progralll sonin allnrgia-cseppek 
készülnc:1-.. az alkrgén tlikörkép-
rezgéseivel. s aekc:1 az 
elektroho111eopath iás cseppeket a 
beteg otthon k..:t kczeks között 
óránként 10-15 cseppenkc11t szedi. 
A kezelési sorozat közben újratcsz
telve a korábban pozitív allergén 
egyre kisebb erösítt'sn-.:1 lesz pozitív. 
majd a rezgésinforllláció teljcs kiol
tása révén a kezelés negatív\ á válik. 
Ekkor provokációs próbüval meg 
lehet g:- öződni az :il lergiakioltás 
eredményéröl. (A szubjektív pana
szok már korábban megszünnek 1) A
kezelés idejt'n a betegnek kerülnie 
kell a kitesztelt alkrgént. Erccl111é
n:es 1-..ioltó therápia eseten később 
kisebb mértékben újra találkozhat az 
allergénnel. de ekkor 111ár a szerve
zet nem \álaszol allergiús reakció
val. 
A Mora-Super Ripolar készülékkel 
aspecifikus alkrgia-kioltó rhcrúpióra 
is lehetőség n: ílih.. ha a tesztek so
rán nelll található meg az alkrgiús 
tlineteket kiváltó allergen. mivel 
vagy a 360 komputerizált teszt:rnyag 
között nem szerepel. vag; pedig a 
vizsgált sze1m:I: nem hozott a tüne
teiért felelősség tehető g) anúsitható 
tesztelendő anyagot. 1vl ível a i\ lora 
készülék a végtag.elektródokon ke
resztül leveszi az össz cleh.tromúg
neses rezgésinforrnációr. a kóros 
rezgéseket tükörképi.ikre fordítja. 
visszabocsátja a szervezetre és ki
oltja. íg; biztosan bekerül a kioltó 
mechanizmusba a néven nem neve
zett allergén rezgésinformúciója is. 
Ezzel párhuzamosan nz egészséges. 
harmonikus rezgések felcrősífrse és 
visszajuttatása révén az i1111m1nrcnd
szer is erősödik. Az aspecitikus 
allergiakioltó therápia esetén az 
allergén tudatos kerlilése nem való
sítható meg. hiszen nincs konkrétan 
néven nevezve. Az eredmén) azon
ban íg: is megnyugtató ,zokott 
lenni. 

dr. B,ilÜLsi Péter 
/fol: tatjuk/ 
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SPORT 

Az Am Basten Bau Kunsziget csapata jó rajtot 
vett a megyei II. osztályban a Pannonhalma és 
a Bajcs legyőzésével. 

A harmadik fordulóban Győrszemerét látták 
vendégül és Rezi 2, Vadász 2 és Kolonits 1 
góljaival 5-�-re győztek. A biztos vezetés 
birtokában a szigetiek egy kicsit visszavettek 
a második félidőben az iramból, de így 1s 
megérdemelten győztek. 
Jók voltak: Kolonits I., Nagy P. és Vadász. 

Re:::i Lajos. - A kötelező győzelem mindig 
nehéz, mert a biztos vezetés tudatában már 
nem tudunk kellően koncentrálni a támadások 
befejezésénél. 

Az ifik idehaza 3-0 arányú vereséget szen
vedtek. 

A negyedik fordulóban Börcsön vendéges
kedtünk. A Trans Ex-Börcs csapatát 3-1 
arányban győztük le Papp, Kolonits I. és Ba
ranyai P. góljaival. 
Jók: az egész csapat 
Dömötöri István: - Jöttünk. láttunk, győztünk, 
és így megyünk tovább. Győzelmünk teljesen 
megérdemelt, gólarányt javíthattunk volna. 

Az ifik 4-0 arányban vereséget szenvedtek. 

Az ötödik fordulóban a Sokoró-Tét csapata 
volt a vendég, akik óriási lelkesedéssel ját
szottak és csak a második félidőben sikerült 
ja\·unkra fordítani a mérkőzést. A gólokat 
Kolonits T. 3. Ambrus és Gondár G. rúgta. 
Végeredmény 5-3. 

Jól játszott: Ambrus. Kolonits T„ és Kolonits. 
I. 

Ezzel a győzelmével a csapat átvette a veze
tést a tabellán és veretlenül áll az élen. Gratu
lálunk. 

..-\ hatodik fordulóban a Nagyszentjános csa
patát fogadtuk és 300 néző előtt 1-0 arányban 
győzedelmeskedtünk, annak ellenére. hogy a 
csapat gyengélkedett - sok helyzet kimaradt. 
Senki sem játszott átlagon felül. 

Re:::i Lajos: - Gyenge játék. kihagyott helyze
tek eredménye a soványka győzelem. Mai 
pozitívum, hogy kapunk érintetlen maradt. s 
növeltük előnyünket a táblázat élén. 

.--\ fiatalok 2-0 arányban győztek Baranyai 
Zsolt és Fincziczki Ádám góljaival. 

..-\ hetedik fordulóra szeptember 20-án 
Kajárpécen került sor. A hetek óta tartó 
gyenge forma és a szokatlanul rossz talajú 
pálya meghozta .. eredményét", mert csapatunk 
elszenvedte idei első vereségét. S miután az 
eddig második Győrladamér Öttevényen 2-0-

re győzni tudott, így a tabellán átvette a veze
tést. Gólunkat Vadász lőtte. 

..-\ nyolcadik fordulóban Győrszentiván csa
patát fogadtuk. Gyenge első félidei játék után 
a fordulást követően a fiúk még .. rá tettek egy 
lapáttal", s így 3-0-s győzelmet harcoltak ki a 
jól küzdő győrszentivániak ellen. 
.-\ gólokat Kolonits 1.. Rezi és Vadász lőtte. 
Jól játszott: Ambrus. Kolonits !.. Baranyai 
Zs .. és Vadász. 

Rezi Lajos: - A második félidei játékunk talán 
már azt jelenti. hogy ismét feljövöben va
gyunk. 
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Az ifik 1-1-es döntetlennel vonultak le a pá

lyáról. Egyetlen gólunkat Taufer lőtte. 

A tabella állása a 8. forduló után: 

1. Kunsziget 
2. Győrladamér 
3. Bajcs 
4. Nyúl 
5. Pannonhalma 
6. Börcs 
7.Bóny
8. Vámosszabadi 
9. Nagyszentjános 

10. Kajárpéc
11 . Győrszemere
12. Tét 
13. Gyóníjfalu 
14. Győrszentiván
15. Öttevény
16. Gönyű

8 23 -10 21 
8 22- 818 
8 24-13 16 
81-1- 716 
814-- 714 
8 25-12 13
817-1612
8 11-10 12 
8 15-15 11 
8U-1110 
813-19 9
811-17 8
810-19 7
8 8-J2 6
8 9-16 4
8 8-23 2

A kilencedik fordulóban Vámosszabadin 

vendégeskedtünk, ahol nem várt 2-1 arányú 

vereséget szenvedtünk. 

Gólszerző: Kolonits István volt. 

Jók között senkit sem említhetünk. 

Kihagyott helyzetek sora. lélektelen játék jel

lemezte részünkről a mérkőzést. 

Az ifiknek sem ment, kikaptak 1-0-ra. 

CSELGÁNCS 

A Budapesti Honvéd rendezésében országos 

utánpótlás rnngsorversenyt rendeztek szep

tember közepén. 

A Győri Dózsa színeiben 

KARACS KÁROLY 

első helyen zá11a a versenyt. 

Rába László 

FIGYELEM! 

Vasárnap helyett 1998. október 10-

én, szombaton kerül sorra Kunszige

ten a Gönyű csapata elleni bajnoki 

mérkőzés! 
Vasárnap ugyanis ausztriai meghí,ásnak tesz 

eleget csapatunk. így szombatra hoztuk előre 

mérkőzéseinket. 

Mivel azonban a Terán-Arn Basten Bau női 

csapata délután itthon játszik. ezért a fiúk 

mérkőzése délelőtt kezdődik a következők 

időpontokban: 

9 °
0 órakor 

11 °
0 

órakor 

Kunsziget-Gönyű 
it]úsági mérkőzés 

Kunsziget-Gönyű 
megyei II. osztályú 

mérkőzés 

Varga Ernő 

KÖSZÖNET! 

Az Am Basten Bau Kunsziget Sporteg ye

sület a személyi jövedelemadó l '1/r,-úból 

befolyt összeget: 83.502 Ft-ot a csapat 

utaztatásának és a pálya megvihigításának 

költségére fordította. 

Felajánlásaikat ezúton is megköszönjük és 

kérjük, hogy továbbra is támogassanak 

bennünket. 

Támogatást befizetni a helyi Takarékszö

vetkezetben lehet. 

Vczetöség 

,..-_ 
/.-_ 
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Kunszigeti Hírmondó 
A Kunszigeti Önkormányzat lap.Ja 

Ingyenes Kiauvány 
Fdclős szerkesztő: Rába Lúszló. Tel.. 96/485-309 

Kiadja: A Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 918-l Kunsziget, .lózsi.:t' Attila út 2. 
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné. Tel.: 96/485-35-l Rád1ótekfon: 06/30/365-607 

Tei.:hn1kai munkatárs: G,,nd.ir lstv,urné 
Készült a Kunszigeti Polgármesteri l livawl sokswrnsiló gi.:pen 
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