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Kunsziget Község Önkormányzatának lapja 

MEGJELENIK HA VONTA 1999. február 28. 

1848. 

Részlet Petöfi Sándor verséböl: 

Nagy idők. Beteljesült az Írás 

Jóslatja: egy nyáj, egy akol. 

Egy vallás van a földön: szabadság! 

Aki mást vall, rettentőn lakol. 

Régi szentek 

Mind elestek, 

Földúlt szobraik kövébül 

Uj dicső szentegyház épül, 

A kék eget vesszük boltozatnak, 

S oltárlámpa lészen benne a nap! 

Debrecen, 1848. október vége. 
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Jóváhagyott költségvetés 

Mennyiből gazdálkodhat Kunsziget Község Önkormányzata 1999-ben? 

1999. február 12-én ismét összeült Kunsziget Község 

Képviselő-testülete. Az ülés legfontosabb napirendi 
pontja az 1999. évi költségvetési rendelet megalkotása, 
tárgyalása és jóváhagyása volt. 
A település működését, fejlődését biztosító költségve

tést ezt megelőzőleg három alkalommal tárgyalta a 
képviselőtestület, valamint a Pénzügyi Bizottság. 
Az elfogadott költségvetés bevételi és kiadási oldala 

közel 60 millió Ft. 

Költségvetési bevételek jogcímenként 1999-ben: 

Normatív támogatások: 

településigazgatási, sport feladatokra, 

szociális, gyermek jóléti alap támogatásra, 

óvodát megillető normatív támogatás, 

iskolát megillető normatív támogatás. 

Működési bevételek 

étkezési térítési díjak, 

önkormányzati igazgatási tevékenység, 

város és község gazdálkodás, 

önkormányzati feladatokra nem tervezhető bevéte

lek (kommunális-, iparűzési-, gépjárműadó 50 %-a), 

sportintézmények működtetése, 

átvett pénzeszközök összege. 

A felsoroltakból kitűnik, hogy bevételi források több
félék, ugyanakkor az előző évekhez viszonyítva ala

csonyabbak, amelyet csak átgondolt, takarékos gazdál
kodással lehet a kiadási oldalon jelentkező összeggel 
egyensúlyba állítani. 
Mivel a normatív támogatások, az átengedett bevételek 
összege csökkent, a törvényi előírások kötelező jellegű 
kiadásokat rónak az önkormányzatra. 

Az intézmények ( óvoda-iskola) működtetésére a költ

ségvetés kiadási összegének felét fordítja önkormány
zatunk, míg a bevételi oldal egyharmada az intézményi 

normatív támogatás. 

A fennmaradó összegből biztosítjuk a település üze

meltetési, fenntartási kiadásait, a szociális ellátásokat. 

Fejlesztési célú beruházásaink közül 1999-ben legfon
tosabb az intézmények fűtésrendszerének korszerűsíté
se, a gázfűtésre való átállás tárgyi feltételeinek megte
remtése, a Kertes utca kialakítása, a sportöltöző felújí
tása. 

Kérem a lakosság segítő támogatását feladataink meg

valósításához. 

Kunsziget Község Képviselő-testülete nevében 

Lendvai Ivánné 
polgármester 

IDŐSEK HELYZETE KUNSZIGETEN 

Kunsziget Község Képviselő-testülete tárgyalta az 
időskorú emberek helyzetét településünkön. 

Községünkben 1994. április 18-a óta működik házi 

szociális gondozói tevékenység, biztosítva az egyedül 
élő emberek ellátását. A gondozás kérelem alapján 
történik. 
Az ellátás kiterjed a bevásárlásra, az ebéd elvitelére, 
gyógyszerbeszerzésre, posta-, bank- és egyéb ügyek 
intézésére. A gondozottak száma jelenleg 11 fö. 
Gondozásukat Bíró Andrásné szociális gondozó végzi, 
akinek munkáját ezúton is köszönjük. 
Ezen túlmenően szeretnénk az idős, vagy „rászorult" 
emberek egyedüllétét enyhíteni, gondjaik, problémáik 
megoldásában segíteni, családias légkört biztosítani 

számukra az IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA létre

hozásával. 
Elképzelésünk szerint a napközi otthon a kultúrotthon 

kistermében lenne. Itt a fűtött helyiségben lehetőség 

nyílik beszélgetésre, tv nézésre, az ebéd elfogyasztásá
ra (térítés ellenében). Nyitva tartását naponta 9-15 

óráig tervezzük. 
Ahhoz, hogy segíteni rudjunk, az igényeket fel kell 

mérnünk. 
Kérjük jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban 
olyan idősebb, nyugdíjas emberek, akik szívesen tölte

nék napjaikat az Idősek Napközi Otthonában. 

Lendvai Ivánné 
polgármester 



ÚJSPORTÖLTÖZŐÍPÜL 

KUNSZIGETEN 

Sajnálatos tényként vettük tudomásul, hogy 1998. 
október 21-én elektromos zárlat okozta tűz során ki
égett a sportöltöző. 
Hiányát, fontosságát az elmúlt időszak igazolta. Az 
AM BESTEN BA U Kunsziget Sportegyesület sikeres 
szereplése, a megyei másodosztályba kerülése dicsére
tes, örvendetes dolog, ami nemcsak a szurkolóknak, a 
labdarúgás kedvelőinek, hanem a falu lakosságának is 
fontos. 

A régi öltöző a felújítás után sem tölti be szerepét a 
vendég- és helyi csapatok fogadásában, ellátásában. 
Az AM BESTEN BAU Építőipari Kft vezetőjére, Dö
mötöri Istvánra, - a labdarúgás „megszállottjára" az 
egyesület szponzorára, aki lehetőségeihez mérten min
dent elkövetett az eddigi sikerek eléréséhez, - segítsé
gére ismét számíthatunk. 
Felajánlásával, valamint az önkormányzat támogatá
sával, a faluban élő emberek összefogásával új sport
öltöző épülhet. A terv elkészült, a munka megindult. 
Az öltözőket, klubszobát és teraszt magában foglaló 
épület elkészítésére reális esély van, amihez szükséges 
a vállalkozók, a sportszerető emberek összefogása. 

Kérjük a lakosság támogatását (társadalmi munka vál
lalással) ahhoz, hogy településünk újabb épülettel gaz
dagodhasson. 

AM BESTEN BAU Építőipari Kft 
Kunsziget Község Önkormányzata 

AM BESTEN BAU Kunszigeti Sport Egyesület 

ElVIELKEDÖ 

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK 

A PANNON-VÍZ Rt 1999. februári rendkívüli 
közgyűlésén az ivóvíz- és csatornadíj emeléséről 
döntött. 1999. március l-től: 

⇒ az ivóvíz díj 90 Ft + ÁFA,
⇒ a szennyvíz díj 107 Ft+ ÁFA

összegre emelkedik. 

Kunsziget község nyolc településsel közösen 
1993-ban a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 
mellett döntött, hogy óvja az itt élő emberek 
egészségét, az ivóvízbázis készletét, hiszen itt 
található Európa legnagyobb édesvíz készlete. A 
szennyvíz hálózat - állami támogatással - kiépült, 
mely arra kötelez bennünket, hogy a szennyvíz 
elvezetésére a csatornarendszert használjuk. 
Elítélendő az a megoldás, hogy a emésztőgödrök
be, esetenként kutakba vezetik néhányan a ház
tartásuk szennyvízét. Ezzel embertársaik egészsé-
gét veszélyeztetik. 

Kérünk mindenkit, hogy kössön rá a rendszerre. 
Ha ez jegyzői felszólítás nélkül történik, abban az 
esetben három hónapra nem kell csatornadíjat 
fizetni a rákötőnek. 

Drága a szennyvíz díja, de még drágább az egész
ségünk. 

Lendvai Ivánné 
polgármester 

PÜNKÖSD CSIKSOML YÓN! 

Minden évben Csíksomlyón találkozik a világ 
magyarsága, hogy a csíksomlyói búcsú élményé
ből erőt merítve folytassa mindennapi életét. 
1999. év Pünkösdjén, május 20-25. között a 
csíksomlyói búcsún való részvétellel erdélyi kör
utazást szervezünk 

NAGYVÁRAD - KOLOZSVÁR - MAROSV Á
SÁRHEL Y - KOROND - MEDVETÓ - PARAJD 
- CSIKSOML YÓ - MÉDÉF ALVA - V AJDAHU
NY ADY ÁR - ARAD útvonalon.

A kirándulás költsége: 21.000.- Ft, amely magá
ban foglalja az útiköltség, a szállás (Egyházasfa
lu) és a napi egyszeri étkezés költségét. 

Jelentkezni 1999. március 15-ig lehet a Polgár

mesteri Hillatalban. 

Lendvai Ivánné 
polgármester 
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NAGYBOJT 

A hívő keresztény ember számára nagyböjt kezdetén a farsan
gi vigalom véget ér. A húsvéti ünnepet megelőző negyven 
napot - a vasárnapokat nem számolva - nagyböjtnek nevezzük. 
Ez az idő a böjt és a bűnbánat ideje. A hí,·ő ember ebben az 
időben Jézus szenvedésére és a hal:.ilára emlékezik. Hamvazó
szerdával veszi kezdetét és nagyszombat éjszakájáig, illetve 
húsvétvasárnap hajnaláig, Jézus feltámadásának napjáig tart. 
Hamvazószerda legfontosabb szertartása - ahogy a neve is utal 
rá - a hamvazás. Ezen a napon szentmise keretében, az előző 
év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap 
keresztet rajzol a hívek homlokára, s közben ezt mondja: 
„Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel!" A földi élet 
végességére figyelmeztet ez a mondar. 
A böjt valamiről való lemondást jelent, s ez a valami pedig 
általában a megszokott, bőséges étkezés. A böjtölés nagyon 
régi szokás az emberiség történetében. Így próbálták kien
gesztelni az emberek a bűneikkel megbántott Istent. Először a 
sivatagi remeték körében terjedt el ez a szokás, akik azért 
vonultak a pusztába, hogy imádkozva vezekeljenek a maguk 
vagy sokszor mások bűneiért. 
A Bibliában is sokszor szerepel a böJt és a fejre hintett hamu, 
mint vezeklési „módszer". Elég ha csak a makacskodó Jónás 
próféta történetére gondolunk, akit az Úr Ninive városába 
küldött, mert az ott élő emberek bűnös életükkel magukra 
haragították Istent. Az egyedüli menekülés a teljes bűnbánat 
volr. A próféta szavára a város lakói, királyukkal az élen, 

hamut szórtak fejükre és hosszú böjtölésbe kezdtek, kifejezve 
bánatukat. A város így elkerülte a büntetést. Vagy gondoljunk 
a híres Dávid királyra, aki elcsábította a hűséges katonájának, 
Uriásnak a feleségét. Nátán próféta figyelmeztetésére Dávid 
mélységesen megbánta tettét. Megszaggatta ruháját, hamut 
hintett a fejére és böjtölni kezdett. Isten megbocsátott neki és 
meghagyta királyi trónját. 
Az újszövetségi Szentírásban is találkozunk a bűnbánatnak 
ezzel a formájával. Még maga Jézus is böjtölt. Miután a 
Jordán folyóban Keresztelő János által megkeresztelkedett, a 
pusztába vonult, s negyven napon át böjtölt és imádkozott. Így 
készült fel megváltói működésére. 
A nagyböjtöt valószínűleg már a VI. században hamvazószer
dával kezdték. A böjti napokon csak egyszer lehetett étkezni 
és húson, tojáson kívül még tejes ételeket sem lehetett fo
gyasztani. A böjti időszakban tilos volt a vadászat, lakoda
lom, mulatságokon és bírósági tárgyalásokon való részvétel. 
Egyes nagyobb ünnepekre is böjttel készültek. A péntek egész 
évben „hústalan" nap volt, kivéve, ha ünnepre esett. A régi 
keresztények ezzel az önmegtagadással akarták megmutatni 
Isten iránti szeretetüket. 
A katolikus egyház szertartása szerint ma csupán hamvazó
szerdán és nagyböjt péntekjein van hústilalom. 
A húsvét elnevezés is a böjtölésről kapta nevét. Ugyanis a régi 
keresztények csak a böjt Yégén vettek magukhoz húst. Innét 
tehát a név: Húsvét. 

, , , 

&L &1t'l< 1lrlZ4'3Sö L7 7 rlflrt'J< 
!!!:ffll!!iiiiiii.;;;:-�-;,;:;:;;:!'l' 

Bogláriné Gáspár Valéria képeivel 

Az alkotó Dombóvár szülötte, de gyermekkora első tíz évét 
Böhönyén töltötte. Ekkor került Kunszigetre. Tehetségét 
felfedezve itt kapta első biztatást Dubi István tanártól, majd 
Németh Attila ta11ár-festó'111íívész tanította rajzolni. Győri 
diákként pedig Alexovics László szobrászmíívész rajziskolájá
ban tökéletesítgette tudását. Tizenhét évesen középiskolájában 
már kiállították képeit, s hamarosan bemutatkozási lehetőséget 
kapott a Kisfaludy Színház tárlatán is. Ekkor választotta tagjai 
közé a Tehetséggondozó Egyesület. 

Boglárb,é Gáspár Valéria festőmíívész alkotásaib 
nyílt kiállítás a győri Lloydban. A hetven képből álló v 
logatás tíz év munkáját tárja a nagyközönség elé. 

A képkiállítást Tóth Attiláné dr. nyitotta meg, 
szöntő szavaiban Fekete Istvánt idézte: "Különös tudás 
pillanat rögzítése. Nem más, mint az idő megállitásán 
tudománya." A most látható kollekció a természet ör' 
pillanatait, békéjét és változatosságát próbálja elénk tárni. 

A festő kedvenc ábrázolási témája az erdős, ligetes táj, 
parti fák közt megcsillanó víz, mind-mind bensőséges ér• 
zelmek hordozója. 

Azóta már számos győri iskola adott otthont képeinek egy
kiállítás erejéig. S természetesen nem lett hűtlen Kunsziget 
sem, ahol nemcsak kiállított, de festett is. Duna-parti táj 
Kunszigetiek, míg a festő által legkedvesebbnek tartott képek 
Bakony tájaihoz kötődnek. De az ecsetvonások segítségével elé 
varázsolt tájak közt barangolva eljuthatunk Szigligetre, Eszt 
gomba vagy a tengerpartra is. 
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lVIÉRLEGEN AZ ISKOLA 

I. FÉLÉVI TELJESÍTMÉNYE

Az osztályfőnökök és a szaktanárok a közelmúltban 

értékelték diákjaink magatartását, szorgalmát és 

tanulmányi előmenetelét. 

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a Kedves 

Olvasókat néhány - talán közérdeklődésre is számot 

tartó - iskolai mutatónkról. 

Január végén 94 tanuló minősítését végezte el tan

testületünk. 

Az iskola magatartási átlaga: 4, 19, szorgalmi átlaga: 

4,03. 

Az 1-4. évfolyam átlagos tanulmányi teljesítménye: 

4,16, az 5-8. osztályoké: 3,82. 
Kitűnő tanulónk száma 2 fő, ők 2., illetve 5. osztá

lyosok. 

Kettő tárgyból bukott 2 fő, kettőnél több tárgyból 1 
fő. 4. és 5. osztályosok. 

Bizakodásra okot adó tanulmányi előmenetelt mu

tatnak a kicsi első osztályosok: a 18 fős osztályból 8 
tanuló jól megfelelt, 10 kisdiák pedig megfelelt mi

nősítést vihetett haza első általános iskolai értékelé

sekor. 

Kollégáimmal jóleső érzéssel állapítottuk meg, hogy 

tanulóink siép számmal látogatták a tanórán kívüli 

délutáni foglakozásainkat, a szakköröket, a külön

féle rendezvényeinket és a szabadidős programokat. 

Iskolánk igyekezett kivenni részét a különféle falu
programokból és a helyi közösségeket érintő meg

mozdulásokból is. 

Diákjaink, kollégáim és a magam nevében szeret
ném megköszönni azt az anyagi áldozatvállalást, jó 

szándékot és segítőkészséget, mellyel a település 

önkormányzata működteti 8 évfolyamos iskoláját. 
Köszönet a szülőknek, hogy partnereink nevelési 

céljaink megvalósításában, támogatják törekvésein

ket, s bíznak az intézményünkben folyó oktató

nevelő munka eredményességében. 

Balogh Ferenc 

iskolaigazgató 

FELHÍVÁS! 

Az első osztályosok beíratása 

1999. március 24-én 8-12 óráig és 

1999. március 25-én 8-15 óráig lesz. 

Kérjük a Kedves Szülőt, hogy a személyi iga

zolványát, a gyermeke személyi lapját és an

nak TAJ számát hozza magával. 

Balogh Ferenc 

iskolaigazgató 
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Az általános iskola tanulóifjúsága és tanári 

kara tisztelettel megköszöni a Kedves Szü

lőknek és Támogatóinknak a farsangi bálhoz 

nyújtott segítségüket: a finom süteményeket, 

tortákat, az ötletes tombolatárgyakat és persze 

a sok-sok munkáját. 

Köszönjük támogatásukat és megtisztelő 

részvételüket. 

Általános Iskola Kunsziget 
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VII. KUNSZIGETI BORVERSENY(9 
Kunsziget község bortermelő gazdái részére meg
rendezzük a VII. Kunszigeti Borversenyt, melyre 
1999. március 21-én (vasárnap) kerül sor a kun
szigeti kultúrházban. A borversenyre ezennel 
tisztelettel meghívjuk. 
Ha a meghívásunkat elfogadja, akkor az 
alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét: 
Igényeljen a polgármesteri hivatalban nevezési 
lapot és kitöltve adja vissza március 17-ig a hi
vatal munkatársainak. 
A verseny napján adjon át fajtánként 2-2 üveg 
bort 13-14 óra között a kultúrház kistermében, 
lehetőleg 7 - 7 ,5 dl-es palackokban. A palackokon 
ne legyen rajta az eredeti címke. Célszerű a fehér 
borokat fehér (színtelen) üvegben átadni. 
Átadáskor az átvevők címkével látják el az üve
geket, melyen feltüntetik a fajta nevét és egy há
romjegyű azonosító számot, majd egy füzetben 
nyilvántartásba veszik ezt a számot és az ahhoz 
tartozó termelő nevét. 
Zavaros, vagy labruska 1zu borok (Noah, 
Delaware, stb), az Othello kivételével nem vehet
nek részt a versenyen. 
A borok elbírálását három tagú zsűri végzi. Tag
jai: Nagy Ferenc polgármester, Nyiri Ottó alpol
gármester és Nagy Géza szövetkezeti elnök -
mindhárman Győrszemerérő 1. 

A versenyt két kategóriában a fehér és a vörös, 
illetve rosé borok kategóriájában rendezzük meg. 
A borokat pontozzuk, és az elért pontszám alap
ján rangsoroljuk az egyes kategóriákba. A legjobb 
borok részt vehetnek a börcsi Regionális Borver
senyen. 
Minden pontozott bor díjazásban részesül, 

okleveleket nem adunk ki. 

A borbírálat 14 órakor kezdődik, a zavartalan 
munkavégzés érdekében a nagyközönség ezen 
nem vehet részt. 

A borverseny iránt érdeklődőknek, bortermelők
nek 15,30 órától szórakoztató műsort adunk a 
kultúrotthon nagytermében. A műsort követően -
kb. 16,30 órakor - hirdetünk eredményt, értékel
jük a versenyt és átadjuk a díjakat. Ezt követően 
megkezdjük a borok kóstolgatását, a termesztési 
tapasztalatok kicserélését. 

Tisztelettel a rendezők: 

Kunsziget Község Önkormányzata 
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 

---♦---' 

NYUGDÍJAS-KLUB MŰSORA 

1999. március 6. (swmbat) 
A régi győri színházban /BBMMK/ a nyugdíjas klubok 
megyei találkozója lesz, melyen a kunszigeti együttes 
is szerepe 1. 

1999. március 15. (hétfő) 17 óra 
Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc kitörésének évfordulójáról a helyi kultúrott-

honban. 

1999. március 28. (vasárnap) 10 óra 
Virágvasárnapi passió a templomban. 

NYUGDÍJAS-KLUB HÍREI 

=> Február 13-án tartották meg Győrött a Lloydban a 
Győr környéki klubok körzeti bemutatóját. A rossz 
időjárás miatt a tíz együttes közül három tudott 
megjelenni, köztük a mi csapatunk is. Bemutattuk a 
kenderáztatás, tilolás régi mesterségét, és ezzel jo
gosultságot szereztünk a március 6-i megyei talál
kozón való szereplésre. 

=> Február 17-én „Rendeztük mi" címmel mutatkoztak 
be - immár hagyományosan - a klub műkedvező 
tagjai, akik nagy sikerrel adtak elő régi verseket, 
dalokat és a „Leánykérés" c. jelenetet. A műsorról 
készített felvételeket a következő számunkban ad
juk közre. 



Egy nap a szépség napja, amikor a felhők között úsz

kál a vasaló, Mozartot zenél ilyenkor a mosógép, ami

kor a sütőben gyertyától ékes torta pihen. Amikor a 

magasztos mindennapokból a mennyekbe száll az 

üzenet: szépség született egykoron - a nő. 

Nőnap: az életöröm, az első virágok ünnepe, tavasszal 

termő ékes ág, amelynek kincseit mindenütt csodál

ják, amelyet szeretetbe öltözve mindenki köszönt. A 

szépség napja, amely minden esztendőben újjászületik 

s színével, illatával mindig a jövőnek üzen. 

A Nőnap alkalmából köszöntjük az őszülő nagyma

mákat, az édesanyákat és ifjú kedveseinket. A jó Is

ten éltesse őket sokáig. 

Az erősebb nem képviselői 

FIGYELEM! 

, , 

A HECZ CSEMEGEHAZBAN 

1999. MÁRCIUS 1-TÖL 

MINDEN 2.000 .- FT-OT MEGHALADÓ 
VÁSÁRLÁSKOR SORSJEGYET KAP, AMIVEL 

EGY MOUNTAIN BIKE KERÉKPÁRT 

NYERHET! 

SORSOLÁS: 1999. ÁPRLIS 30-ÁN. 
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MEGNYILT 
1999. MÁRCIUS 1-ÉN 

A PUSZTAINÉ-FÉLE „MINI-MARKET" 
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKÉNT 

⇒ háztartási áruk,
⇒ míianyag "áruk,
⇒ vegyi áruk,
-::, papíráruk, 
⇒ édesség, csomagolt élelmiszerek, stb.

Üzletünk a KÁNAÁN lánc kizárólagos tagjaként, havonta változó - minimum 15 
terméket érintő - akciókkal, várjuk Kedves Vásárlóinkat. 
A havonta esedékes termékek listáját és fogyasztói árát mindenkihez szórólapon el
juttatjuk. 

Üzletünk naponta várja régi és új vásárlóit 

⇒ friss tej_ és tejtermékkel,
⇒ kenyérrel, és péksüteményekkel,
⇒ hentesárukkal,
⇒ minden csütörtökön friss süteményekkel.

Üzletünkben tortarendelést felveszünk, PRÍMAGÁZ csereteleppel rendelkezünk! 

NYITVA TARTAS: 
hétfőtől - péntekig 6,00 - 18,00 óráig 

szombaton: 6,00 - 12,00 óráig 



KEDVEZMÉNYES 

TELEFONVONAL AKCIÓ!!! 

A MATAV Rt értékesíti a szabad telefonvonalait 

K u n s z i g e t e n. 

Most 1. 999 Ft-os, egyéves havi részletfizetéssel vezetékes telefonvonalhoz juthat! 
(Az ös..,�eg az ÁFA-t tartalmazza.) 

Kedvezményes igénybejelentés minden kedden 10-11 óráig 

a Polgármesteri Hivatalban. 

A benyújtható igények számát a központ kapacitása korlátozza! 

Az első részletet igénybejelentéskor még nem kell fizetni, 

csak a vonalkiépítés és szerződéskötés után. 

EZ AZ AKCIÓS ÁR 1999. MÁRCIUS 31-IG ÉRVÉNYES! 

Igénybejelentés, illetve további felvilágosítás az Ön személyes 
értékesítési képviselőjénél: 

Naszvetter Bélánál 

a 06-30/989-7761-es telefonszámon, vagy a helyszínen. 



r 
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FELHÍVÁS! 

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesült elnöksége kéri a 
falu adózó polgárait, hogy 1998. évi jövedelemadójuk 
1 %-ával támogassák egyesületünket. 

Ha az Ön 1998. évi személyi jövedelemadóját a mun
káltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalma
zó lezárt, szükséges adatokat tartalmazó borítékot 
1999. március 20-ig a munkáltatójának adja át, aki azt 
továbbítja az adóhivatalnak. 

Ebben az esetben nyilatkozatába írja be egyesületünk 
adószámát: 18533268-1-08, és nevünket: Kunszigeti 
Faluszépítő Egyesület. 
A nyilatkozatot tartalmazó borítékra írja rá nevét, lak
címét és adóazonosító jelét, a boríték lezáró felületét 
pedig - átnyúlóan - sajátkezüen írja alá. 

Ha Ön önadózó, akkor az adóbevallásához tartozó 
RENDELKEZŐ NYILATKOZATOT töltse ki a fenti 
módon, helyezze el egy szabványborítékban, a borí
tékra írja rá az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító 
jelét, adóazonosító jelét, a boríték lezáró felületét pedig 
- átnyúlóan - sajátkezüen írja alá.
A lezárt borítékot - a bevallásával együtt - küldje meg 
az APEH-nek 1998. március 20-ig.

Amennyiben a másik 1 %-ot a Magyar Katolikus Egy
háznak szánja, hasonlóan kell eljárni, de akkor nem 
adószámot, hanem a négyjegyű technikai számot: 0011 
kérjük feltüntetni és mindkét nyilatkozatot egy borí
tékban elhelyezni. 

Támogatásukat előre is megköszönjük: 

Kunszigeti Faluszépítő Egyesület Elnöksége 
Kunszigeti Egyházközség Képviselő-testülete 

FELHÍVÁS! 

A kunszigeti Sport Egyesület vezetősége kéri a falu 
adózó polgárait, hogy 1998. évi jövedelemadójuk 1 %
ával támogassák egyesületüket. 
Ha az 1998 .. évi személyi jövedelemadóját a munkál
tatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó 
lezárt, szükséges adatokat tartalmazó borítékot 1999. 
március 20-ig a munkáltatójának adja át. A borítékba 
tegyen egy „RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A 
BEFIZETETT ADÓ 1 %-ÁRÓL". Az adószám rova
tába írja be egyesületünk adószámát:19881409-1-08, 
és nevünket: AM BESTEN BAU Kunszigeti Sport 
Egyesület. 
A nyilatkozatot tartalmazó borítékra írja rá nevét, lak
címét és adóazonosító jelét, a boríték lezáró felületét 
pedig - átnyúlóan - sajátkezüen írja alá. 

FONTOS! 

Az előző számunkban megjelent kérésünket, miszerint 
kérjük a „Kunsziget Labdarúgásáért Alapítvány" és a 
„Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány" támogatását a 
személyi jövedelamadó 1 %-ából 

TEKINTSÉK TÁRGYTALANNAK, 

és az ide szánt 1 %-ot az AM BESTEN BAU Kunszi
geti Sport Egyesület javára jelöljék meg. Ugyanis a két 
alapítvány „ a jogszabályok szerint - még nem jogo
sult e támogatások fogadására. 

Köszönettel 

Kunszigeti Sport Egyesület 

------♦---
ELNEZÉST KÉRÜNK azoktól, akik az előző számunkban megjelent és a VÁLLALKOZÓKHOZ címzett felhíváso
kat (Faluszépítők, Sportegyesület) az 1 % odaítélésével kapcsolatban félreértették. 
Az, hogy mi külön kértük a vállalkozókat és külön a lakossági adózókat, amiatt történt, hogy a vállalkozók február 20-
ig, a lakosság március 20-ig köteles leadni adóbevallását. A vállalkozóknak tehát jóval előbb kell nyilatkozniuk és egy 
kicsit másképpen. 

, Egyébiránt nem teszünk különbséget vállalkozó és egyszerű adózó polgár között, mindenki támogatását nagy örömmel 
fogadjuk. 

Tisztelettel 

Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 
Magyar Katolikus Egyház 

ALVI BESTEN BAU Kunszigeti Sport Egyesület 



RÖVIDHÍREK 

♦ Febrnár 21-én a helyi kultúrotthonban tartotta meg évi közgyűlését a GRABOPLAST - Kunszi

geti Zöld Mező Tsz horgászegyesület. A közgyülési beszámoló szerint mintegy 50-60 fő kunszi

geti horgász vesz részt a tavi horgászásban, s emellett számos győri és Győr környéki horgász.

♦ Március 2-án (kedden) 18 órakor a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület közgyűlést tart a községi

könyvtárban. A közgyűlésre mindenkit szeretettel vár az elnökség.

♦ 1 OOO m2
- es csarnokkal bővül - a jelenlegi telephely mögött - az AGS-CO BT üzeme, amely új

munkalehetőséget teremt a helyi lakosság számára. 

LENDVAI FRIGYES STROBL ISTVÁN 

életének 85. évében elhunyt. életének 65. évében elhunyt. 

KISS LÁSZLÓ KISS LÁSZLÓNÉ 

életének 53. évében elhunyt. életének 57. évében elhunyt. 

TUSKA GYÖRGY JURSICS MIKLÓSNÉ 

életének 44. évében elhunyt. életének 67. évében elhunyt. 

Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében! 
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SPORT 
Indul a tavaszi idény! 

Az AM BESTEN BAU KUNSZIGET csapata 2 pont 
előnnyel az első helyről indul a tavaszi idény küzde
lemsorozatának. Nem titkolt célja az együttesnek, hogy 
megnyerjék a bajnokságot és bekerüljenek a megyei 
első osztályba. Ennek megfelelően készültek a rajtra. 

A csapatból két játékos: Kulcsár Ferenc Börcsre, 
Kolonits Tamás pedig Ausztriába távozott. 

Új emberek az együttesben: Ledó Gábor Abdáról, 
Csallány János, Győrladamérról. Pramm Imre 

Mosonszentrniklósról. 
Jó hír, hogy elkezdődött az új öltöző építése. Mivel 
azonban ez tetemes költséggel jár, az egyesület vezető
sége kéri a község lakosságát és a helyi üzemeket, 
hogy lehetőségeikhez mérten segítsenek pénzzel, társa
dalmi munkával az öltöző felépítésében. 

Varga Ernő 

A MEGYEI II. OSZTÁLY SORSOLÁSA AZ 1998/1999. ÉVI BAJNOKSÁGRA 

GYŐRI CSOPORT - TAVASZI FORDULÓ 

16. FORDULÓ - 1999. március 14. 14 óra
Pannonhalma - AM BESTEN BAU Kunsziget

17. FORDULÓ - 1999. március 21. 15 óra
AM BESTEN BAU Kunsziget - Bajcs

18. FORDULÓ - 1999. március 28. 15 óra
Győrszemere - AM BESTEN BAU Kunsziget

19. FORDULÓ - 1999. április 4. 15 óra 
AM BESTEN BAU Kunsziget - Börcs 

20. FORDULÓ - 1999. április 11. 15 óra,
Tét- AM BESTEN BAU Kunsziget

21. FORDULÓ - 1999. április 18. 16 óra
Nagyszentjános - AM BESTEN BAU Kunsziget

22. FORDULÓ - 1999. április 25. 16 óra
AM BESTEN BAU Kunsziget - Kajárpéc

23. FORDULÓ - 1999. május 2. 16 óra
Győrszentiván - AM BESTEN BAU Kunsziget

24. FORDULÓ - 1999. május 9. 16 óra 
AM BESTEN BAU Kunsziget - Vámosszabadi 

25. FORDULÓ - 1999. május 16. 17 óra 
Gönyű - Al\1 BESTEN BAU Kunsziget 

26. FORDULÓ - 1999. május 23. 17 óra
AM BESTEN BAU Kunsziget - Nyúl

27. FORDULÓ - 1999. máius 30. 17 óra
Győrújfalu - AM BESTEN BAU Kunsziget

28. FORDULÓ - 1999. június 6. 17 óra 
AM BESTEN BAU Kunsziget - Öttevény 

29. FORDULÓ - 1999. június 13. 17 óra
Bőny - AM BESTEN BAU Kunsziget

30. FORDULÓ - 1999. június 20. 17 óra
AM BESTEN BAU Kunsziget - Győrladamér

Az 11tá11pótlás csapatok sorsolása azonos a felnőtt csapatok 

sorso/ásával. 
Kezdési időpontjuk 2 órával a felnőtt mérkőzés előtt. 

Kunszigeti Him10ndó 
A Kunszigeti Önkom1ányzat lapja 

Ingyenes Kiadvány 
Felelős szerkesztő: Rába László. Tel.: 96/485-309 

Kiadja: A Kunszigeti Polg:ím1esteri Hivatal 9184 Kunsziget. József Attila tit �. 
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné. Tel.: 96/485-354 Rádiótelefon: 0ó,30•9395-607 

Technikai munkatárs: Gond:ir Istvánné 
Keszült a Kunszigeti Polg:im1esteri Hivat::il sokszorositó gépen 
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