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Minden évben egy napon megemlékezünk az édesanyák
ról. Talán nem véletlen, hogy ez a nap. a tavaszi hónapok 
legszebbikének, a májusnak első vasárnapja. Ilyenkor úgy 
érezzük, a vasárnap kétszeresen is ünnep! Hiszen akiket 
ekkor köszöntenek kicsik és nagyok, azok mindnyájunk 
számára a legkedvesebbek, őket szeretjük legjobban, 
hiszen ők adtak életet nekünk. 

i.Z'e..Sc2\vV°Y c2\ - milyen szép, milyen kifejező ez 
a szó! A sok változat közül ez a legszebb. Sokféle meg
szólítás létezik, de azt hiszem. anyák napján mindenki az 
édesanyját köszönti még akkor is, ha hétköznapokon: 
anyu, anci, mama és sokféle megszólítást használ. 

Miért szeretjük édesanyánkat? Szeretnék idézni gyerekek 
vallomásaiból: 

,,Én azért szeretem anyukámat, mert kedves, megértő." 
,,Anyám sosem panaszkodik." 
,,Mindent megtesz az érdekemben, mindig vigyáz rám, 
félt engem." 
,,Ö többet ér nekem minden kincsnél." 
,,Sok szeretet ad nekem és a testvéremnek is." 
„Nemcsak azért szeretem, mert ellát mindennel, hanem 
azért is. mert vele vagyok legtöbbet." 

,,Bár már el tudom magam látni, hiszen tízéves vagyok, 
mégis jólesik, ha néha kényeztet, segít." 
,,Kedves, ügyes, okos az én anyukám." 
,,Amit csak tud, mindent megad nekem." 
,.Egy parányi lapra nem is tudom leírni, mit jelent nekem 
anyám, ahhoz a \ilág összes papírja kevés lenne." 
,,Az én anyám egy szál virág. Ez a virág soha nem her
Yad." 

A rnllomásokból egyértelműen kiderül. hogy a gyerekek 
azért szeretik elsősorban édesan)jukat. mert érzik és 
tudják, hogy tőle mindig várhatnak segítséget. gondosko
dást, szeretetet. 
Nem könnyű anyának lenni! Nem könnyű nap mint nap 
,.jó tündérnek" lenni! A hétköznapok szürkesége az 
anyákat is gya!cran szürkévé, fásulttá teszi. A kisebb
nagyobb gondok bajok elviselése nem könnyű. Sok a 
hétköznap és sok a szürkeség. Észre kell azonban venni 
az apró fényeket. az ünnepi pillanatokat, amelyek szintén 
itt vannak körülöttünk, bennünk! 
Nézzünk gyerekeink csillogó szemébe, örüljünk apró 
sikereiknek, figyelmességeiknek! Vegyük észre, ha időn
ként -viszonozni akarják szeretetünket, ha ők akarnak 
kényeztetni minket! Szakítsunk időt arra, hogy beszél
gessünk velük, meséljünk nekik! Járjuk velük együtt az 
utat a mesék birodalmában, figyeljünk arra, ha sikereket 
érnek el az iskolában, a munkahelyen! Csak így érhetjük 
el, hogy gyerekeink bizalmukba fogadjanak, és ne csak 
anyák napján, hanem az év minden napján élvezhessük 
szeretetüket, hálájukat. 
Az anyák-napi köszöntés virágai ezt mondják minden 

Édesanyának: 

,.Köszöntelek klematisszel, 
csillagszemű kicsi dísszel! 
Minden szálával csak neked 
kacsint, nevet és ingetet, 
nevess te is amíg lehet!" 

rr. Porubszky I. verse/ 

Móser Károlyné 
tanárnő 
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TILAI LAJOt EMLÉKVERtENY 

Immár második alkalommal rendezték meg 1998. 
április 3-án azt a versenyt, mely Tilai Lajosnak, 

Kunsziget első szabadon választott polgármesterének 
állít emléket. 

A sportcsarnokban 5 lány- és 6 fiúcsapat sorakozott 

fel az ünnepi megnyítóra. Abda. Dunaszeg, 
Győrszemere. Mecsér. Mosonszentmiklós. Öttevény 
és Kunsziget iskoláiból jöttek megmérkőzni egymás
sal a fiatalok. 

J 

A vendégek egy csoportja 

A megnyító 
pillanatai 

Az ünnepi megnyítón jelen volt dr. Medgyasszay 
László országgyülési képviselő. Botos Gábor. a 
megyei közgyz1lés elnöke. Kovács István megyei 
sportigazgató. Érsek Sándor kanonok-plébános. a 

tűzoltóság és a környékbeli önkormányzatok képvi
selői, a gyárak vezetői, és még sokan mások. 

A megnyító után a résztvevők a temetőben felkeresték 

Tilai Lajos sírját, méltatták munkásságát, kiemelkedő 

érdemeit, és koszorút, virágot helyeztek el síremlé
kén. 

Koszorúzás a temetőben 

A koszorúzást követően a kultúrházban fórumot ren

deztek a térségi fejlődés, térségi programok szintjei 
témakörben. 

Ebéd után előbb a SICK cég üzemét, majd az AGS 
CO gyárát tekintették meg a résztvevők. Akik az 
előző évi gyárlátogatáson is jelen voltak, tapasztal
hatták, hogy milyen jelentős fejlődést értek el ezek a 
gyárak egy év alatt. Sok új, korszerű gép érkezett, 
bővült a munkáslétszám. Képünkön látható gépegy
ség érdekessége pi, hogy óránként 3500 alkatrész 
beültetésére képes /SICK Kft/. 



Gyárlátogatáson a SICK cégnél 

A SICK cég nagy teljesítményű gépe 
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Közben a torna befejeződött, sor került az eredmény
hirdetésre. 

Helye- Lányok Fiúk 

zés 
l. öttevénv Dunaszeg 
2. Győrszemere Kunsziget 
3. Kunsziget Mecsér 
4. Aböa Mosonszentmiklós 
5. Mecsér Abda 
6. öttevénv 

Gólkirály lett a lányoknál Fehér Hajnalka 
/Kunszigeti 8 góllal, a fiúknál Frank Imre 
/Dunaszegi 9 góllal. 

Legjobb kapus lett a lányoknál Szabó Ildikó 
/Öttevény/, a fiúknál Fazekas Miklós /Kunszigeti. 

A Tilai család és az önkonnányzat ezúton mond kö
szönetet mindazoknak, akik az emléktorna szervezé
sében, lebonyolításában részt vettek, annak megren
dezését anyagilag támogatták, jelenlétükkel hozzájá
rultak a torna sikeréhez. Külön is megköszönik a 
család tagjai a Tilai Lajos sírjára elhelyezett koszo
rúkat, virágokat. 

Rába László 

!-IÍRE K A KÉ PV/tf LÖ-TftTÜLET ÜLÉ!É RÖL 

Tuttilr�! 

Mint a hirdetőtáblákon elhelyezett megl1íYóból értesül
hettek községünk képúselő-testülete 1998. április 15-én 
tartotta ülését 
Ötödik napirendi pontként vizsgálta a testület a szenny
vízhálózatra való rákötést, a környezetvédelmi előírások 
alapján a lehetséges intézkedések megtételét. 
Alsó Szigetközben és térségében. ahová településünk is 
tartozik 1993-ban a lakossági igény felmérése után meg
indult a szennyvízhálózat kiépítésének tervezése és meg
építése. 
A munkák megkezdését indokolta. hogy akkor kiemelt 
állami beruházások körébe tartozott a szennwízhálózat 
kiépítése. A kiépítés sürgősségét indokolta � környezet 

·védelme, a tájegység alatt húzódó Európa egyik legna
gyobb édesvíz készlete. A térség lakossága felmérte, hogy
a meg nem valósítás során mekkora veszély hárulhat
környezetünkre. egészségünkben maradandó károsodás
köYetkezhet be.

1997-ben elkészült a hálózat. vele egy időben falunk
határában felépült a szenny,iztisztító üzem, mely kilenc
település szennyvízét tisztítja. A rendszert a PANNON
VÍZ Rt üzemelteti. Megoldódott az állattenyésztők régi
problémája, hiszen korábban az állatok által elfogyasztott
víz után - ami ugyan nem kerülhetett vissza a rendszerbe
- szenny,iz csatorna díjat kel1ett fizetni.
HiYatalunkba 67 állattartó adta be igazolását, hogy álla
tainak száma eléri az 500 kg súlyt, amire 40 !/nap
szenn� ":ízkedvezmény jár.
A kedvezmény októberben kerül elszámolásra.
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Megoldásra vár a kertekben. a nöYénytennesztés során 
felhasznált vízmennyiségre a kedvezmény megadása. 
Községünkben az ivó'viz bekötések száma: 38� db. Ezzel 
szemben a szeruty'\-ÍZ bekötések száma 217 db, amely az 
ivóvíz bekötéseknek csupán 57 %-a. A százalékos arány 
- ahhoz viszonyítva, hogy a beruházás jelentős állanú
támogatásból valósult meg, amit a környezet értékeinek,
egészségünk megőrzésének érdekében kaptunk - ala
csony. Ez részben a magas csatomadíjnak, részben a
szennyvízgödrök üzembe létének tudható be.
Az állami támogatás igénybevétele, és az. hogy a lakos
ságnak a hozzájárulás évi 3. 3 3 3 Ft. kilenc éven át, rövid

, 

TER 
, 

KEP 

Ezzel a címmel nyitotta meg Dubi Arpád tanár
képzőművész kiállítását Czanik Ferenc március 26-án a 
kapuvári Pátzay Pál Általános Iskola Minigalériájában. 

,,Az itt látható képek együttműködésre serkentenek; mi
közben részt veszünk a képekben lévő rend, ritmus és 
mennyiségi viszonyok kialakításában. bennünk is ha
sonló rend, ritmus és mennyiségi viszonyok keletkeznek. 
Úgy érezzük, szólt hozzánk a kép, együtt rezgünk a kép
pel, mint ahog

y egy húr halkan megrezdül, mikor eg
y 

hangot leütünk. A képek elmélkedésre késztetnek. Mivel 
az alkotásokon nincsenek alakok. magunk lépünk alak
ként a képbe. 

A festmények a mozgást, a rendet jelenítik meg. Új dol
gokat kitalálva tovább teremti a világot, igénybe veszi az 
aktivitásunkat. Nem csendes szemlélődést, hanem a kép 
történetében lévő aktív részvételt kiván meg. 

A képeket a művész úgy szerkesztette meg, hog
y részesei 

lehetünk keletkezésük:nek. Olyan formákat nyújt, melyek 
együttlépésre, együttrezdülésre csábítanak. Úgy tekintünk 
rájuk, mint egy másik világra. Minden képben alkotó 
jellegű, többértelműség rejlik, jelentése aszerint változ
hat, hogy kivel kerül kapcsolatba. Eg

y másik lehetőség 
az, hogy az ember eg

yszerűen csak a formákban gyö
nyörködik, a fürge vonalakban, vagy ahogy a színek 
egymásból alakulnak" - mondotta megnyitójában Czanik 
Ferenc. 

időn belüli rákötésre kötekz. A későbbiek folyamán elle
nőrzésre kerül az emésztőgödrökből kiszállított szenny
víz mennyiség, számla alapján. hasonlítva a beérkezett 
ivóvíz mennyiségéhez. 
Kérjük a lakosságot. hog y a rákötést lehetőleg minél 
előbb végezzék el. eleget téYe az igénybevett kedvez
ménynek. ezzel is Ó\·ya köm�·ezetünket és egészségünket. 
Megértésüket köszönöm. a kép\'iselő-testület nevében 

LendYai IYánné 
polgármester 

Czanik Ferenc megn�itja a kiállítást 

A míívés:: képei előtt 

A megnyitón szép számú érdeklődő jelent meg. közöttük 
győriek és kunszigctiek is. A kiállítás április 17-én zá
rult. 

Rába László 
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Kunsziget életerős, fejlődő község 

lnterjú dr. Medgyasszay László képviselővel 

-� ·� 
.� 

.· 

Dr. l\tledgyasszai László, az MDF és 
a FIDESZ közös képviselő jelölje a falvakért, 
k1stelepülésekért dolgozott már ellenzéki és 
kormánypárti képviselőként egyaránt. Aki az 
eddig szerzett tapasztalatait - megválasztása 
esetén - a következő négy évben is szeretné 
gyümölcsöztetni választópolgárai javára. 

Kunszigetbe úgy megyek - mondja a kép
viselő -, mintha haza mennék. Jóleső érzés 
számomra, hogy Kunsziget sokat fejlődött, 
és hogy az eredményekhez magam is hoz
zájárulhattam. Persze ez a fejlődés első
sorban a faluban élők összefogásának és a 
kitűnő polgármesteri munkának köszön
hető. 

Kérem, be.s=é/jen bővebben ezekről az 
eredményekről. 

Aminek külön örültem, hogy mint MDF
es országgyűlési képviselő hozzájárulhat
tam az autóalkatrészeket gyártó AGS, és 
másik német érdekeltségű üzem létrehozá
sához. Még államtitkári időmben volt le
hetőség intézkedni arra, hogy a rendezet
len földtulajdoni viszonyok ellenére át
adásra kerüljön a szükséges földterület az 
üzemek építéséhez. Örülök annak is, hogy 
a tervek szerint ez a két üzem sok ember
nek ad a jövőben megélhetést, kereseti le
hetőséget, nemcsak a kunszigetieknek, 
hanem a szomszédos falvak lakóinak is. 
Ugyanígy 1994-ben tudtam elősegíteni a 
Kunszigetet és a Bolgányi-hídat összekötő 
út pályázatának elnyerését. 

- Milyen elképzelései vannak a következő

parlamenti ciklusra, megválasztása ese

tén?

Amennyiben megválasztanak képviselő
nek, elő szeretném segíteni a község orvo
si rendelőjének bővítését, és nagyon sze
retném, ha a gázberuházás is megvalósul
na. Ebben, amit egy képviselő megtehet, 
meg kívánom tenni. 

Elmondhatom, miután gyakran jártam 
Kunszigeten, hogy az igazán komoly fej
lődés az 1990-1994-es években indulha
tott meg. A község életképességét mutatja, 
hogy az utóbbi évek nehézségei ellenére 
tovább gyarapodott, ami fontos egy tele
pülés számára: a gyógyszertár, ravatalozó 

'

vagy a több száz méteren elkészült kerék-
párút. 

Ezt az öntevékenységből eredő fejlődést 
szeretném hatékonyan elősegíteni egy új 
kormány képviselőjeként. 
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TISZTELT KUNSZIGETI VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Pozsgai Balázs, 46 éves országgyűlési 
képviselő, agránnémök vagyok. 

Győrszentivánon születtem, és élek ma is 
feleségemmel, két fiammal és édes
anyámmal. 

A Kisalföldi Állami Gazdaságban, majd 
a Mezőgazdasági Szövetkezetek Érdek
védelmi Szövetségében dolgoztam 1994-
ig. 

Parlamenti képviselőként a vidék és a 
mezőgazdaság, valamint az önkormány
zatokat érintő törvénykezés volt a szakte
rületem. 
Meggyőződésem, hogy a tisztességes és 
felelős munka elnyeri a választópolgárok 
elismerését és a szocialista kormányzás 
további társadalmi támogatását. Ésszerű 
és határozott lépésekkel vezettük ki az 
országot a súlyos gazdasági válságból. 

Mindezt a választók támogatásával te
hettük a társadalmi béke megőrzése 
mellett, a közmegegyezés kialakításáért 
és fenntartásáért a lakosság különböző 
csoportjai és nemzedékei között. 

Megkezdtük azoknak a változásoknak a 
véghez vitelét, amelyek alapjaiban érintik 
a társadalmat, a gazdaságot, a politikai és 
állami intézményeket, a társadalmi ellátó 
rendszereket, végső soron az emberek 
életét, boldogulását. 

.Tényekkel és nem szavakkal igyekez
tünk a vidéki embereket meggyőzni arról, 
hogy változik helyzetük, javulnak élet
feltételeik, tervezhetik életüket, kiszá
míthatják holnapjaikat. 

Továbbra is ezért kívánok tevékenyked
·1m. 

�·� 
;iii��� 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

A ,negoldás 



A magyar családok jövőéért 
Egy képviselő, aki szolgál 

Sárközi Imrével, a Széchenyi István Főiskola tanárával, vállalkozóval, a 
Kereszténydemokrata Néppárt megyei elnökével, a Győr 1. sz. 
választókörzetének képviselőjelöltjével terveiről, a választópolgárok gondjairól 
és az értük végezendő feladatokról beszélgettünk. 

Mi indította arra. hogy képviselőjelöltséget vállaljon, his::en mondhatni, Ön a 
magánéletében és vállalko::ásában is sikeres? 
- Mindig volt bennem tenniakarás a környezetemben élő emberek sorsának
segítésére. Egy bizonyos koron túl az ember ráébred arra, hogy akkor tud igazán
segíteni, ha bizonyos társadalmi pozíciókat elér. Ekkor rálátása lesz a társadalmi
igazságtalanságok szélesebb körére, de ugyanakkor közelebb kerül a gondok,
problémák orvoslásához. Ugyanis ma Magyarországon bőven akad a magyar
népet érintő gond, probléma, igazságtalanság. Ezeken akarok személy szerint, és
a KDNP, mint politikai erő, változtatni.

Említene néhány gondot, problémát, mely a magyar társadalmat foglalkoztatja? 
- A rendszerváltozásnak - ha egyáltalán használhatjuk ezt a szót - igazi nagy
vesztesei a magyar családok, a közélet és a vidéki magyarság, a falusi nép.
Íjesztő mértékben csökken a magyar lakosság és a konnány intézkedései ezt a
folyamatot nem gátolják, hanem még segítik is (GYES, GYED, családi pótlék,
Bokros-csomag, gyógyszerárak, orvosi ellátás helyzete). Ha ez így folytatódik,
2020-ra csak 8 millióan, 2040-re 6 millióan leszünk és a magyar falvak nagy
része lekerül a térképről.
A magyar közélet hemzseg a gátlástalan szerencselovagoktól, akiknek mindegy,
hogy milyen eszközökkel, de a zsebük tele legyen. Gondoljunk csak az elmúlt 2
évben a televízióban is bemutatott gazdasági botrányokra. Mondhatjuk azt, hogy
a teijes szétesés előtt állunk, zűrzavar és rendezetlenség van a társadalomban és a
közéletben is. Nincs esélyegyenlőség az oktatásban, a vidéki önkormányzatok és
a kisiskolák tudatos elsorvasztása folyik. Hogyan taníttassa tehetséges gyermekeit
az a vidéken élő ember, aki bérből és fizetésből él és a hónapról hónapra való
megélhetés okoz gondot neki.

Hogyan kíván Ön és a KDNP, a magyar nép s::envedéseit és problémáit látva, a 
felsorolt gondokon változtatni? 

7 
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- A Kereszténydemokrata Néppártnak megvan a tiszta és világos programja, mely
a gondokat és problémákat egységesen látva kemény munkával és összefogással
lehetőséget teremt a társadalom számára a problémák megoldására.
Legfontosabbnak tartom a rend helyreállítását a társadalomban és a közéletben,
látva konupciót és a bűnözési hullámot. Mindenki gondoljon csak a saját
családjára, vagy környezetére, mikor voltak olyan időszakok, amikor valamiért
nem volt rend a családokban, akkor elbizonytalanodások, súlyosabb esetekben
anyagi gondok, valamint a család széthullása következett be. A társadalom
ugyanúgy működik, mint egy nagy család. Ha azt akarjuk, hogy ne essen szét és a
közösségekben élő emberek anyagilag és szellemileg kiteijesedhessenek, akkor
változtatnunk kell.
Az embereknek már elegük van a puszta ígéretekből és szóvirágokból, tettekre
van szükség és személyes példamutatásra i_s. Ezért, amennyiben parlamenti

képviselői mandátummal bíznak meg a választóim, az első 1 évi tiszteledíjam 
teljes összegét a választókörzetembe tartozó és engem segítő falvakban 

létrehozandó szociális és kultúrális alapítványok létesítésére fordítom. 
Felvállalom, hogy elsődlegesen a választókörzetem érdekeinek 
érvényesítéséért fogok dolgozni. Ez nem látszat vállalás, ezt számon lehet 

kérni. 
Családi adózásra van szükség. Egy családban minél több az eltartottak száma, 
annál kevesebbet adózzon. 
A családokat segítő intézkedések bevezetése: GYED, GYES, családi pótlék 
alanyi jogon. Gyermekétkeztetés alanyi jogon. Nyugdíjak értékállóságának 
megőrzése. Közgyógyellátásra rászorulók anyagi támogatása. Gyógyszerárak ne 
nőjenek az égig. Önkormányzatok anyagi helyzetének realizálása, hiszen ők a 
demokrácia talpkövei. A mezőgazdasági támogatások rendszerének 
korszerűsítése, segítve a nagyüzemek mellett az egyéni gazdálkodókat és 
kistermelőket. Az egyéni vállalkozók támogatása hitelkonstn1kciók útján. Az 
oktatásban pedig esélyegyenlőséget akarunk. Például említ-:::ném, hogy a 
körzetesítésekkel nem értünk egyet, mert a kisiskolák és kis falvak megszűnését 
gerjeszti és eredményezi. Fenn kell tartani minden községben az 
önkormányzatokat és létszámtól függetlenül az iskolákban az alsó tagozat mind a 
4 osztályát. Ezen elképzeléseknek az anyagi fedezetét már csupán a rend 
helyreállításával, a korrupció, a feketegazdaság megszüntetésével meg lehet 
teremteni, ami éves szinten többszáz milliárd forintot jelent. 

Hogyan bírja ezt a rengeteg munkát és mi az oka hogy még 5-1 évesen is ilyen 
fiatalos lendülettel akar tenni a vidéki lakosság esélyeinek javításáért? 
Szerencsésnek mondhatom magam, mert rendezett családi hátterem van. 
Feleségem testnevelő tanárnő, sokat segít az otthon nyugalmának 
megteremtésében. Nagyobbik lányom szakvizsgázott orvos, a kisebbik pedig a 
Pázmány Péter Katolik7.1s Egyetem jogász hallgatója. Azonban legnagyobb 
örömöt és kikapcsolódásomat az unokáimmal való együttlét jelenti. 



KÖtZÖNETNYILVÁNÍTÁ.f 

A Kunszigeti Hírmondó jelen számában szeretnék 
köszönetet mondani mindazon ismerősöknek, 
helybelieknek, akik közvetve, vagy közvetlenül 
gratuláltak a "Győr Közművelődéséért Díj" elnyeré
se alkalmából. 
A figyelemfelhívó cikk utolsó mondatához kapcso
lódva köszönetet mondok mindazoknak, akik 9 éve 
részt vettek a különböző rendezvényeken, művé
szeti előadóesteken, koncerteken, segítették kirán
dulásainkat, kapcsolatfelvételeinket. A legnagyobb 
elismerés: a Közösséggel együtt végzett munka. 
Mindezt megkaptam, sok örömben volt részem. 

Tisztelettel: Szalai Béláné 

MEG!-IÍVÓ 

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 

1998. április 28-án /kedden/ 18 órakor 

tartja klubestjét a kultúrotthon kistermében. 

Az összejövetelen lehetőség nyílik a tagdíjak ren
dezésére is. 

A klubestre ezúton is tisztelettel meghívjuk az 
egyesület elnökségének, ellenőrző bizottságának 
tagjait. 

Egyesület vezetősége 

A NYIJGDÍJAt-KLIJB PROGRAMJA 

1998. május 4-én, 18,00 órakor Nyugdíjasok érdekvédelme. 
Előadó: Jankovits György, a Nyugdíjasok Győr-Moson-Sopron Me -

gyei Érdekvédelmi Szövetségének elnöke 

1998. május 11-én, 18,00 órakor „Legyen a zene mindenkié". 
Előadó: Gerencsér Károly énektanár 

6YÁSZHÍREK 

86 éves korában elhunyt 83 éves korában elhunyt 

9 

ID„ VARGA ISTVÁN ÖZV„ MAJOR FERENCNÉ 

Nyugodjék békében! Nyugodjék békében! 
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1998. MAJU! 1. 

A MAJÁL/t PROGRAMJA 

HELYSZÍN-SPORTPÁLYA 

9,00 LÖVÉSZVERSENY - gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriába 

ASZFALTRAJZVERSENY - óvodások, iskolások, családok részvételével 

10,00 - 13,50 ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK - óvodások, iskolások, családok részvételével 

12,00 

13,30 

14,00 

14,30 

15,00 

15,30 

16,00 

17,00 

20,00 

22,00 

- KUNSZIGETI ÖREG FIÚK LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS

- LÉBÉNY AUTÓPÁLYA CSAPATA - AM BESTEN BAU

- KUNSZIGET 1-11. VÁLOGATOTT

EBÉD - JÓ ÉTVÁGYAT A PÖRKÖLT-KRUMPLIHOZ! 

ZENEI VETÉLKEDÖ 

A HELYI TŰZOLTÓCSAPATOK BEMUTATÓJA 

RENDÖRSÉGI BEMUTATÓ 

DZSÚDÓ BEMUTATÓ 

EREDMÉNYHIRDETÉS 

11-ES RÚGÓVERSENY

MOSONSZENTMIKLÓSI CITERAZENEKAR MŰSORA 

TÁBORTŰZ- zenével 

Labdarúgó mérkőzés lámpafénynél - ,,Észak-Dél" ellen 

Rossz idő esetén a program a sportcsarnokban lesz! 

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET! 

RENDEZŐSÉG 
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SPORT 

Gyenge kezdés, lassan javuló játék 

Az Am Besten Bau Kunsziget labdarúgóinak nem 
igazán sikerült az idénykezdet. Március 15-én Ás
ványrárón 1-1 lett az eredmény Kolonits góljával. 
Dömötöri István és Horváth Gyula szerint győzelmet 
szalasztottunk el. 

A második fordulóban Pannonhalma csapata ven
dégszerepelt Kunszigeten. Ezen a mérkőzésen a jól 
és szervezetten játszó vendégek megérdemelten vit
ték el a három pontot a lelkesedés és elképzelés nél
kül játszó hazaiaktól. Pannonhalma 2-0 arányban 
győzött. 
Tilai Imre förendező szerint: - Gyenge kezdés után 
remélem, hogy a folytatás csak jobb lehet. 

Rezi Lajos edző: - Támadó játék és lelkesedés nélkül 
nagyon nehéz nyerni. 

A harmadik fordulóban Győrladamért fogadtuk 
Kunszigeten. A szünetben már 3-0 arányban vezet
tünk Kolonits 2, és Baranyai Péter góljaival, de a 
második félidőben a nagy lelkesedéssel játszó 
ladamériaknak sikerült kiegyenlíteniük. 

Rezi Lajos: - Egy félidő a mennyben, egy a pokol
ban! Csak az első félidei hozzáállással tudunk to
vábblépni, de csakis azzal. 

A negyedik fordulóban Mosonmagyaróváron a 
Kühne ellen 2-1 arányban győzött csapatunk. Amb
rus és Contleitner /öngól/ szerezte góljainkat. Köze
pes színvonalú, de küzdelmes mérkőzésen a szeren
cse is mellénk állt. 

Rezi Lajos: - A szerencse az mellé áll, aki tesz is 
érte valamit. 

Az ötödik fordulóban - április 12-én - a Levél csa
pata vendégeskedett Kunszigeten. A hazaiak 4-0-s 
félidő után 7-0 arányban győztek és a viharos erejű 
szélben ilyen arányban is megérdemelten nyertek. 
Gólszerzők: Kolonits 4, Légrádi 2, Nagy Péter. 

Jelenet a mérkőzésről. 

Rezi Lajos: - Végre nemcsak egy félidőn keresztül 
tartott a lendület! Ezzel a szép győzelemmel remélem 
sikerült szurkolóinknak kellemes ünnepeket, játéko
sainknak, vezetőinknek boldog születés- és névnapot 
szerezni. 

Horváth Gyula: - Kár, hogy nincs minden vasárnap 
Gyula nap. Köszönöm a csapatnak ezt a szép név
napi ajándékot. 

Kuller Imréné: - Köszönöm a csapatnak ezt a szép 
játékot, gyönyörű ajándék volt férjem születésnapjá
ra. 

Varga József alpolgármester: - A kunszigeti szél 
elfüjta a Levél-t. 

Az ötödik forduló után Kunsziget a 6. helyről foly
tathatja a játékot, reméljük egyre több sikerrel! 

A tabella állása az 5. forduló után: 

1. Győrsövényház 
2. Gyirmót 
3. Tét 
4. Pannonhalma
5. Gönyű
6. Kunsziget
7. Győrszentiván
8. Győrladamér
9.Nyúl

10. (Jjrónafő 
11. Asványráró 
12. Kühne SE
13. Halászi 
14. Bőny 
15. Levél
16. Hédervár

20 54-27 43 
20 57-21 42 
20 47-23 40 
20 34-15 39 120 45-35 36 
20 38-23 32 
20 36-35 30 
2038-39� 
20 3,i...:30 26 
20 28-41 25 
20 35-41 23 
20 3�2 20 
20 28-46 18 
20 19-45 18 

i� �t!� i: Varga Emő 
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TENYÉ!Z-!ZEMLE 

Az idén is megrendezésre kerül - immár hagyomá
nyosan - harmadik alkalommal a „Kunszigeti 
Tenyész-szemle". 

Helyszíne: Kunsziget, Győri út 10. 
/a kápolnával szemben/. 

Időpontja: 1998. április 25. 

RENDEZŐK: 

a BUBÓ Állategészségügyi, Állattenyésztési, 
Kereskedelmi Szolgáltató Bt 
a Magyar Sportlótenyésztők Országos Egye
sülete 
a Kisbéri-félvér Lótenyésztő Országos Egye
sület 
a Magyar Lovasszövetség Nagycenki Te
nyésztési Kirendeltsége 

TÁMOGATÓK: 

, 

Kunsziget Község Önkormányzatának Képvi
selő-testülete, 
Kunszigeti ,,Zöld Mező" Termelőszövetkezet 

. 

. 

·.

RÉSZTVEVŐK: 

Részt vehetnek azok a lovak és csikók, melyek a 
két fajtatenyésztő egyesület regisztrált egyedei, 
illetve amelyeket a tulajdonos ezen a szemlén kíván 
regisztráltatni. 

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: 

hivatalos származási lap, 
az állategészségügyi vizsgálatokról szóló érvé
nyes igazolások (fertőző kevésvérűség és ta
konykór negatív eredménye, lóin.fluenza elleni 
védőoltás) 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 1998. április 23. 

NEVEZÉSI CÍM: 

Iby Zoltán 9200 Mosonmagyaróvár, Tallós utca 4. 

Telefon/fax: 96/213-103 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

dr. Boros István 

Kunszigeti Hírmondó 

A Kunszigeti önkormányzat lapja 
Ingyenes kiadvány 

Felelős szerkesztő: Rába László, Tel.: 485-309 
Kiadja: A Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József Attila út 2. 

Felelős kiadó: Lendvai Ivánné Telefon: 485-354 
Technikai munkatárs: Gondár Istvánné 

Készült a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal sokszorosító gépén 
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