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Kunsziget Község Önkotmányzatáuak iapja 

X. évfolyam 1. szám MEGJELENLT< HA VONTA 1998. január 25. 
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testiHete 
. \t!nt (")?1ók el0tt isn1eretes„ a testületi ülf'5ek f{, 
tupirtndi p,-1ntiaként JZ dmúlt é, dk;_i\·c'tke:c,·11,.1"1 

idosz(ikbm (iz 1998. évi költségwks <."k,készitést'. 
tár�\·aUsa. és elfogadása szerepel. 
A ké.iltsé��vetés dké:szültéig, valamint azt k,_ivctCicn a 
takarékos, útgondoit gazdúlkodásra kell t.:.1rekednü11k. 
Ez a g;1zd:üh1d,bi n1�,d VL>lt oizk1siré·i-.:..1 .iz drnúit 
évekl•en a tdcpüks fe_jle-,dé:sének. 
Saiiws az áiiami támo�atások össze,•�(: cs�,kk-'llt. az 
ener���ljrak e1nelkedtei<. 
Azonban az intézi-né:nyek n1úködteté.sén� �t f..ilu 
ten11tartils,ln túl településünk fe_dOd�se. i:Z itt éh.1 
en1berek életkörü!tuényeinek javitúsn i'rdek&ben 
beruluízásokrn frjlesztésekre is sziiksé2, van. 
Tnvc'ink köziil tuírom fontos felad,1k1t tmeln�nk ki: 
- földgáz beruházás megvalósítása.

intézrnenyck tütésrcndszeré11ek útszereksc
- O!TL'SÍ rendd0 átalakítása. bövítése.
- Kertes utca kialakítása

A Képviseiötcstüiet áttekintette .:.,nkonnúnyza tunk 
va;;y,,ni helyzetét. 1997-ben (i1lÍ<L't'tllcÍnyz�ttunk 
vagyona _ielentósen gyarap,)d�1tt: 
- elk�sziUt ,1 kerékpár út 712 n1 hcisszúsii�han
- ö�·1k0?1nányznti tu!a_id0nba került a Kt:-rtt's utcn
• önkormányzati epüktek úllag.-ínak me�óvá,ara _!t'· 

lent0s .:.,ssze,2et fordítottunk (mHnkildii). Az isk,,Ja és
a polgármesteri hivatal tetöszerkezetének cseré_iével
az epületek úllaga jelentósen javult

· ut.'.!k garancúíiis javítása megtörtént
· elkészült a ternet0 vilúgítása

'• 1,' :!Í. -· . 1 l .• ' '_ i. ', t 1 1 1 
- C\.UILI„Ul...lLtl\. 1 11 C�',) rlL'l)Í.;)L;_$t:llC:r,... d.l<./.1<.l.'\.�1. ........... t\u� 111„1.,-

,«yéigyszertárat nyit<..,ttunk, amdyct a \'iTALIT.\.S
gyógy�zertúr üzeu1eltet

- elkészült�k a ki\·i_t�li ter�r�k _a gá_z,·e�et�� �i�ritésérc ..
az Gt·v.._;s; rend..:'loat:1t1k1t;1s�1ra es bóvJtesere '-"(1né1t
l•,"'17,;1.1g. 

Ezeknek az ereclménveknek az eléréséhez az Önök 
st·:::.ítsé�;e is rwzz:1iárnlt. K.:."sz.:.,net érte. Kériük a 
_j.:.,\·,,t-en is segit0 bmL•,2,at ;isubtt.javasi,11:1ikat. 

.\ tc'!nct(:,(·en. ..tz i�kt.1l..'tl\t1! cl;1el\ c:..:::.:.'�t :(.._ltltC:11�:·;::� .. 
tt?rleti díja 1.5CC Ft / hL:.. . ürítési Llift -t.(\_\ .. "' Ft -l-. AF.\. 
. -\;:z:: l �1 ké-rés::t""! ron.iu lc1k ,1 la k�"'5SÚ �hc�z� hoq_v ,1 

siroki-él leszedett !-.:\.°'SZ•Jrúk�H c1 kL"'!1téne�- n1c-l!é t�-i\Ték
le. hL•i.V el t11dj1_1k idönkéni tiizel!!i. A k,_,5zorúkk,{! a 
1-:L,nténerek .'..�yürsall lll<-"gteln<."k ,1 5z,1llita� pc',lig 
jelen k�s �-\sszc.�;:_. 
·K(isz.:.,niük mZ.-;;:.értésüket l'S s,·gitsé;;:.üket.
K�'>zségtink l 998. én k.:.'>ltsegvett;seröl am1:1k
dkga<.iása után túiéh1ztat_iuk ön.:.,ket.

Lendvai lvú1mé 
puli�tnne�ter 

Felhívás! 

Értesi�iik a f,llu lilkvss,Í�;Ít. l!o�v ,iz útle,·tlrk 1rn,gy 
számban való cseré_iére n'.iÍ,i tekir·Ít�ttel 

re!llii-:.í\"iiii ügy1él!L�3aliást Urlunk a kuitu:-Lmlwnba11. 
.-\ hdy�zíncn bozerezhc:10 lc�z: L'kmúnybdyc�. 
úti,.,véii;<:ényi0 ;;y,,mtatvánv. A f.:nti ic:0p,1ntbc1H ,1 

lidy�zíntrt JZ útlevdbc vak, (ényképek i� 
,.:,,

11,---;:::7i"tr-��1p.t":.,t� !,..:,,"7;•-':'t�. h"};�lr;\� h i";•-'.Y !·é,.,.i ,·it!,.-,.,� 1�!0t �� 
. ·- . 

szen1élyi i.g(17.0h-ri11yút iHindtnki hozz�1 :n.1s,·�i..-"t:l. 
Tá_lékL""'Ztatjuk a L1koss,ig .... "'t. hosy 1� éves kt.."'rig 9.z 
útkvd ilktékel.l1C'O Ft, 18 éves kL1riói ,O éve, k,xi;� 
--L,10(1 Ft. 70 év<CS kLlrtól 1.00() fi. 
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Tisztelt Bortermelő I 

Kunsziget község bortt>rmelö gazdái részére 
megrendezzük a 

VL Kunszigeti borv�erseny(, 

melyre 1998. február 22-én (vasárnap) kerül sor a 
kunszigeti kultúrházban. A versenyen az 1997 -ben 
Kunszigeten termelt borok vehetnek részt. A 
borversenyre ezennel tisztelettel meghívjuk. 

Amennyiben meghívásunkat elfogadja, akkor az 
alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét. 
Igényeljen a polgármesteri hivatalban nevezési lapot 
és kitöltve hozza be a polgármesteri hivatalba február 
13-ig.
A bormintákhoz fajtánként kél-két darab
hétdeciliteres, zöld szinü, hosszúnyakú cimkenélküli
paiackot térítésmentesen igényelhet a polgármesteri
hivatalban a verseny előtti csütörtök - pénteki
napokon. Amennyiben e lchetöséggel nem él maga
gondoskodjék megfe!elö üvegekröl.
A verseny nar,ián 13 és 14 óra között történik a
borok átvétele a kultúrház kistermében. Ennek során
az átvevök címkével látják el az üvegekt>t, melyen
feltüntetik a fajta nevét (például Rizlingszilváni,
Othello, vegyes fehér, stb .. ) és egy háromjegyü
azonosító számot, majd egy füzetben nyilvántartásba
veszik ezt a számot és az ahhoz tartozó gazda nevét.
Zavaros vagy labruska ízű borok (Noah, Deloware,
stb.. kivéve az Othcllot!) nem vehetnek részt a
versenyen.
A barok elbírálását pártatlan zsfüi végzi.
A versenyt két kategóriában: a fehér és a vörös horok
kategóriájában rendezzük meg. Mindkét
kategóriában az elsö három helyezett tárgyjutalomban
részesül. Különdíjak is kiadásra kerülnek. Ezen kívül
az a bor, amelynek pontszáma legalább 18,51:
aranyérmes, legalább 1 7 ,01: ezüsténnes, legalább
15,51: bronzérmes minősítést kap, amit oklevéllel
igazolunk. A legjobb borok részt vehetnek a késöbb
sorra kerülő Mosonszentmiklósi Regionális
Borversenyen.

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

A borverseny iránt érdeklödöknek és .a 
boros.gazdáknak délután fél 4-töl a nagyteremben 
szórakoztató műsort adunk a helyi és környékbeli 
művészeti csoportok bevonásával. 
A műsor után - körülbelül fél 5-kor - következik az 
eredményhirdetés, a díjak és oklevelek átadása. 
Az eredményhirdetést követően ingyenes 
borkóstoláson vehetnek részt az érdeklödök és a 
bortcm1clök, és közben kicserélhetik termesztési, 
borászati tapasztalataikat. 

Tisztelettel a rendezök: 

Kunsziget Önkonnányzata 
Kunszigeti Faluszépítö Egyesület 

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 

A Kunszigeti faluszépítö Egyt>sület 

1998. febn1ár 1 7 -én (kedden) 18 órakor tartja 

tisztújító közgyűlését 

a kunszigeti kultúrotthonban. 

Kérjük, hogy ll közgyűlésen minél rrngyobb számban 
jelenjenek meg, és segítsék a falu szépítésére irányuló 
munkák, tervek megvalósítását. 
Minden érdeklödőt várunk, nem csak az egyesület 
tagjait. 

Egyesület Einöksége 

Módosul a gyógyszertár nyitvatartási 
ideje: 

Szerdai napokon ezentúl 10.30-tól 12 óráig tart 
nyitva, más napokon változás nincs. 

Csonka Dénesné 
gyógyszerész 

Televízió hibabejelentés 

Értesítjük a lakosságot, hogy a kábel-televíziók 
meghibásodása esetén a Vitech Unó Kft.-nél kell 

a hibát telefonon bejelenteni. 

Telefonszám: 426-3 75 

Petőfi Sándor szavalóverseny 

A szavalóverseny1 az 18-48/49-es forradalom és 
szabadságharc 150. évfordu!�jának tiszteletére rendezi 
Kunsziget község Önkormányzata. 
A versenyen bárki részt vehet, életkori kikötés nélkül. 
A választott múnek szorosan kapcsolódnia kell a 
magyar nép e nevezetes, sorsfordító történelmi 
eseményéhez. Lehet népköltészeti alkotás, vagy X.IX
XX. század lírikus műve. 
A vers elmondásának idötartama: 5- 7 perc lehet 
(maximum). 
Idöpontja: Március 14. (szombat) IG.00. 
Színhelye: A kunszigeti kuitúrotthon. 
Jelentkezés: folyamatosan történik az iskolában, a 
polgárn1r.stcri hivatalban és a nyugdíjas klubbt1n. 
Kérjük közölni a választott mű szerzöjét, címét a 
jelentkezéskor. 
A ielentkezés határideie: március 6-án lezárni. 
Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás életkori 
kategóriánként március 15.-én (vasárnap) 15 órakor 
lesz a falu ünnepségén. 
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Szabadság„ szerelem ! 

Kunsziget község Önkormányzata rajzpályázatot hirdet 
azzal a szándékkal, hogy ilyen módon is tiszteleg_iünk 
az 1848--49-es szabadságharc 150. évfordulója és 
Petőfi Sándor emléke előtt. 
A pályázatra bárki jelentkezhet egy tetszőleges Petöfi 
vers illusztrálásával. Nem csak óvo<lások és iskolások 
alkotásait várjuk. 
A beérkezett müvekböl kiállítást rendezünk, a 
légugyestbb alkotókat korcsopottonként díjazzuk. 
A kép hátuljára kérjük ráírni az alkotó nevét, életkorát, 
valamint a vers címét (esetleg néhány sorát.) 

Gázkészülék bemutató 

Különbözö gázfogyasztók, kaz.inok, 
konvektorok ben-zutatása„ gázvezeték 

szereléssel kapcsolatos tanácsadás lesz a 
kultúrházban 

1998. február 7-én 09 - 15 óráig. 

Tisztelettel váro111 a kedves érdeklödöket 

• iff Gondár Zoltán 

Tájékoztató 

A Kormány í 997. decemberi döntése alapján 
a már kiváltott östermelöi igazolványok 1999. 
december 31-ig érvényesek. Azonban az 
igazolványhoz tartozó értékesítési betétlapot 
minden évben úira ki kell váltani. amelvnek 
ára 1.000 Ft. úf igazolvány kiváltása, iÜetve 
betétlap megújítása az elsö értékesítés előtt 
ajánlatos. 

Dövebb felvilágosítást 

minden héten csütörtökön 9- 11 óráig 

a gazdajegyzonél lehet kérni, illetve 
érdeklődni a Kultúrotthon kistermében .. 

Magyar Ferenc 
gazdajegyző 

NYUGDÍJAS-KLUB FEBRUÁR HAVI 
PROGRA ... "/\'1JA 

FEBRUÁR 9. /hétfö/ 18 óra 
- Időskorúak érdekvédelme.

Elöadó: Horváth Lajos, a Györ-Moson-Sopron Megyei 
Közgyűlés alcl11ökc 

FEBRUÁR 23. /hétfö/ 18 óra 
- A Nyuzdjas-Klub estje:

"Rendeztük mi" (próza, színdarab, tánc)

MEGHÍVÓ 
1 

A KUNSZIGETI TÜZOLTÓEGYESÜLET 1 

1998. FEBRUÁR 14-ÉN, SZOMBATON 

1� DÉLUTÁN 5 ÓRAI KEZDETTEL RENDEZI 1\1EG A HAGYOMÁNYOS 

TŰZOLTÓ B·ÁLT, 

1\1EL YRE SZERETETTEL VÁR MINDENKIT A RENDEZŐSÉG. 

KÉRJÜK, HOGY BELÉPÖDÍJÁVAL EGYESÜLETÜNKET TÁMOGASSAI 



A KUNSZIGETI FUTBALL BAF_Á.TI KÖR VEZETÖSÉGE 
1998. ÉVBEN IS t·tIGRINDEZI A HAGY0.\-1.ÁNYOS 

FALU -KUPÁT 

Az 1998. évi falu-kupa 
sorsolása 

1998. január 24. szombat 
17- l S Fü ti. • K,1k,,czi-}0zsc'l . .\. u. 
IS- l:) Tcn:k-"flld,1!i,1110k" 
19.:�ű Du1

1

.,1-f\•7..,11 ii.-.\ds u. 

:!O<Z 1 Gy0ri u.-H11nyHdi-ifjús�ig u. 

J 998. január 25. vasárnap 
l 7 - l 8 lfjús.íg u.-'Tud,1tl,111ok"
l S- l 9 Ady U, -J0ZSél ..\. ll.
19-20 1.�yó1; 11.-Hunyadi-Tt'rd:
�0-:1 Duna-f',)z�a-fL) u.-R.íkóczi tL

1998. január 31. szombat 
17 -18 Jtjuság u.-T<'rek 
lS-19 D1l!la-Dúzsa 11.-Józst'l .\. t1. 
i 9-20 i iun,·adi tl. -"l't,,i..ui,mok" 
�O<� I .c\,Jy 1;.-F() u.-Rúkóczi tL 

1998. február 1. vasárnap 
! 7- l 8 _fé,zscf . .\.-"fod.tll,1n�k"
1 K- l�) ,\dy u.-l!jus,tg LI. 
19-20 L1uua-Dé,zs.1-Gyúri-llunya.li
20-2 i F0 u.-R,ík0c:zi-ífiús,í;;

! 998. február 7. szombat
17-18 Dun,1-Qózsa u.-[fius,ig 11.
18-19 Józsd .\.11.-Tt'rt'k
19-'.W . .\dy 11.-Gyüri u.-Hu11y;1di
20-21 fi'> 11.-R,íkoc:zi 11.-'Tu,litl<1nok"

1998. február 8. vasárnap 
17 • 18 . .\dy 11.-"J'ud,11l,mok'' 
18-19 C�·0ri t1.-[lu11,·,1di-józse1 .\.
19-.'.:L� Du11,1-Dóz�a 11.-Terek
�O<� f f(-; t1.-Rák1.·1czi-l(iHs,l,s u.

1998. fehmár 15. vasárnap 
17-18 ,\dy E.11.-Taek
18- 1 �) !11111,1-llnz.'i.1-"J'twatl,1110k"
19-20 Júzsd . ..\..t1.-lljús,íg 11.
20-2 í Fo u.-R.íko,:zi-C�·o1i u.-
r ltin\·ndi

Rendezőség 

�r--___ 

NYUGDÍJASOK ÓÉV-BÚCSÚZTATÓJA 
Iviint képeink is mutatják, jó hangulatban, vidáman telt el. 
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lú1m:igeti Hírnu11u/,í, A 1-:un�,ig.:ti Önl-.ormány✓at I ar.ia. Jngy�nes "ia<l\':Íny 
Fddös szerkesztő: Ribu L:iszló Td: 485-309. F.:ldös 1-.i:i<ló: L.:ndrn1 ldnn.: T.:I: 485-354 

Tcchnibi munkat,irs. Gon<l�r btdnn.: "' 13örz,.:in" \'arga Judit 
ls:"szült a ls:unszigdi Polgann,e;;teri !íi,·atal sok.szoros1h> g�!)<!n 
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