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MEGJELENIK HAVONTA

1998. augusztus 20.

Az államalapító

ÜNNEP ELÖTT...

c2\ kil'Ál!J intelme

Miért van szükségünk augusztus 20. ünneplésére 9
Miért gondolunk ilyenkor dicső István királyunk
intelmeire 9 Miért fogalmazódik meg bennünk
szinte biblikus jellegű késztetés a hálaadásra az
aratás, a betakarítás kapcsán?
Hiszen rohanó, a gazdasági eredményeket minden
nél előbbre tartó világunkban talán azt is kiszá-

molta már valaki, hogy mennyibe kerül, ha leállunk
néhány percre, mennyire maradunk le a verseny
ben, ha az ünnep okán nem anyagi hasznot hozó
gondolatokat forgatunk fejünkben, hanem eltűnő
dünk azokon az üzeneteken, amelyeket eleink
hagytak ránk, akarva-akaratlan, kőbe vésve, ércbe
öntve vagy az eseményekben elrejtve.
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Ebben a hideg és kegyetlen világban nagy szükség
van arra, hogy
a ma hatalmon lévők tetteit irgalmasság díszít
se;
a kegyetlenkedések helyébe tisztesség lépjen;
a hideg szívek a szeretet melegével teljenek
meg;
ama csúcson lévők ne feledkezzenek meg a
múltjukról;
a balszerencséseknek legyen erejük újra fel
emelni a fejüket.

tanítások mellett, divattá, irányzattá vagy virtussá
emelve az együttélési szabályok, törvények kiját
szását, a tisztességtelen eszközökkel való érvénye
sülést, de az egyéni érdekek feltételen előnyben
részesítését is a közösségi érdek előtt.
Ezért van szükség augusztus 20. megünneplésére,
hogy a kipillanthassunk a mindennapok örvényé
ből, az önpusztító hajsza forgatagából és meghall
hassuk a több, mint ezeréves üzenetet: állj meg,
nemcsak te vagy, hanem rajtad kívül mások is,
nemcsak jogaid, hanem kötelességeid is vannak,
és nemcsak mások letaposása árán juthatsz
előbbre.
Rá kell jönnünk, hogy előbbre haladásunk nemcsak
saját teljesítményünktől függ, hanem a külső (jogi)
és belső (erkölcsi) szabályok betartásától és a kö
zösség, a város, az ország előbbre jutásától is.
Kevés nemzetnek adatott meg, hogy első királya
bölcs intelmei még ezer év után is utat mutathat
nak. A magyarnak megadatott, hát éljünk jobban
vele! Fel kell emelnünk fejünket és messzebb nézni
a mindennapok kínjánál, hogy rácsodálkozhassunk
ennek a földnek a nagyszerű voltára, tehetséges
nemzetünk értékeire.
Augusztus 20. az aratás ünnepe. Az aratás pedig
az összehangolt csoportmunka legszebb példája, a
legtárgyszerűbb figyelmeztetés arra, hogy értéket
teremteni és megőrizni csak együtt, egymást elfo
gadva és segítve lehet.
Ezen gondolatokkal kívánok Kunsziget lakosságá
nak önfeledt ünneplést augusztus 20-ánl

A gazdagodási lehetőségek szabadságának mámo
rában, vagy a kényszerítő gazdasági szükségszerű
ség szorításában rohanunk el nemes eszmék, bölcs

Lendvai Ivánné
polgármester

Most, hogy ez a nevezetes nap visszakapta régi
fényét, jusson eszünkbe a szent király intelme,
melyet fiához, Imréhez intézett. Hiszen ezek a sza
vak bármely korban, bármilyen társadalmi rendben
és bárki ember fiára, uralkodás nélkül is, még ma
is megállják a helyüket.
„ Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság
díszítse, de a többi erényt is hassa át és ékesítse.
Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség
szennyezi. hiába tart igényt a király névre, zsar
noknak kell nevezni.
„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb
boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot
szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni
intést:
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Légy
türelmes mindenkihez. ne csak a hatalmasokhoz.
Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan
felvessen. vagy a balsors letaszítson. "

"
"
MEGHIVO
Kunsziget község képviselő-testülete nevében tisztelettel hívom meg
falunk lakosságát a Szent István király tiszteletére rendezett
ünnepélyünkre
1998. augusztus 20-án, 11 órakor,
a szentmisét követően, a kultúrotthonba.
Megtisztelő megjelenésüket köszönöm.
A képviselő-testület nevében:
Lendvai Ivánné
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Tisztelt Választó polgárok!

A

Önök előtt is ismert, hogy a Magyar
Köztársaság Elnöke 1998. október
18-ra tűzte ki az önkormányzati ál
talános választásokat.

tölteni. A kitöltött ajánlószelvényt a
jelöltnek vagy megbízottjának kell át
adni.

Ennek első lépéseként kézhez kapják
az értesítést a névjegyzékbe való fel
vételükről, valamint az ajánlószel
vény-tömböt.
Az ajánlószelvény-tömböt helyi ön
kormányzati képviselő, polgármester,
illetve megyei közgyűlési tag jelölésé
hez használhatják fel. Községünkben
kisebbségi önkormányzati kezdemé
nyezésre nem került sor.
Jelöltet, illetve listát ajánlani
1998. szeptember 25-ig lehet.
A helyi képviselőket a település vá
lasztópolgárai egy listán - u.n. kis
listán választják meg.
Képviselőjelöltet ajánlani a sárga
színű ajánlószelvény kitöltésével, és
a jelöltnek vagy megbízottjának törté
nő átadásával lehet.
Képviselőjelölt az lehet, akit a telepü
lés választópolgárainak legalább 1 %-a
jelöltnek ajánlott.
Megválasztott képviselők azok a je
löltek lesznek, akik a szavazólapon
feltüntetett számnak megfelelően a
legtöbb szavazatot kapták.

p olgármesterjelölt

ajánlásához a

rózsaszínű ajánlószelvényt kell ki

Egy választópolgár csak egy polgár
mester jelöltet ajánlhat.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a te
lepülés választópolgárainak legalább
3 %-a jelöltnek ajánlott!
Polgármester az a jelölt lesz, aki a
legtöbb szavazatot kapta.
A megyei közgyűlés tagjainak a
választása a pártok, társadalmi
szervezetek által összeállított lis
ták alapján történik.
A lista ajánlásához a fehér színű
ajánlószelvényt kell kitölteni, a ki
töltött ajánlószelvényt a listát állító
jelölő szervezet képviselőjének, meg
bízottjának kell átadni.
Az egyes listák a kapott szavazatok
arányában jutnak mandátumhoz,
feltéve, hogy az összes érvényes sza
vazat több mint 4 %-át elérték.
Kunszigeten a választópolgá
rok száma mai napon 925 fö.
Dr. Busáné dr. Fejérvári Andrea
jegyző
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A falu békéjét) a lakók értékeit vigyázzák
Polgárőrség alakult Kunszigeten
A megyei polgárőrszövetség megalakulása óta
tízről huszonegyre nőtt azon települések száma,
ahol polgárőr-egyesületek is gondoskodnak a la
kosság nyugalmáról. A Nyugat kapujában nagy
szükség van az önkéntesek tevékenységére nem
csak a bűnmegelőzés céljából, hanem az idős,
egyedülálló emberek segítése, valamint a különbö
ző rendezvények nyugodt lebonyolítása miatt. Ezen
túl Kunszigeten is szolgálatot adnak lakosság so
raiból „verbuválódott" polgárőrök, akiknek egye
sülete a napokban alakult meg.

aendvai Ivánné polgármester pártoló tagja a Németh Csaba ál
al vezetett polgárőr-egyesületnek Kunszigeten.

- Kunsziget községben hagyománya van már a
házak őrzésének - tudtuk meg Lendvai Ivánné
polgármestertől. Valaha éjjeliőrök járták a falut,
óvva az emberek által megteremtett értékeket, há
zat, vagyont. Később önkéntes rendőrök ügyeltek a
rendre, de harminc-negyven éve már nem vigyáz-

zák a falut minden házból. Ugyanakkor ma már
nagyobbak az értékek és többen is járnak a kö
zségbe, akik nem helybéliek Az itt élők biztonsá
ga érdekében foglalkozott a falugyűlés a polgárőr
ség létrehozásával, amelynek gondolata régre nyú
lik vissza. A falu két rendőre maximálisan ellátja
feladatát. Kunsziget község polgárőr-egyesülete az
ő munkájukat szeretné segíteni és nyilván a bűn
cselekmények megelőzése végett alakult meg. Sok
segítséget kaptunk a győri Arrabona Polgárőr
Egyesülettől és szervezetünk is tagja a megyei
szövetségnek.
Az egyesület elnöke, Németh Csaba elmondta,
hogy rendszeresen az időjárástól függően gyalog,
kerékpárral vagy személyautóval járőröznek A
polgárőrség tagjai - 18-65 év közöttiek - a késő
esti óráktól hajnalig adnak szolgálatot, miközben a
falu utcái és házai mellett a posta, a szövetkezet, a
vendéglátó egységek és a községben működő ipari
létesítmények környékét is szemmel tartják A
beszélgetés során kideriilt, hogy a szervezet tagjai
számára igazolvány és egyenruha - mellény - ké
szül, valamint rövidesen Kunsziget határainál 1s
tábla jelzi a polgárőrség aktív jelenlétét.
A fenti célok megvalósulása érdekében várjuk
pártoló tagok jelentkezését. A pártoló tagok éves
tagdíja minimum 500 Ft.
Segítségüket előre is köszönjük
Németh Csaba
egyesületi elnök

Lendvai Ivánné
polgármester

VÉSZHELYZET KUNSZIGETEN
Május 28-án látványos vízi és szárazföldi bemutató
volt Kunszigeten. a Csiszlói bányatónál. Ezen részt
vett az Országos Mentőszolgálat győri állomása, a
megyei rendőr-főkapitányság. a győri tűzoltóparancs
nokság és a Marlin búváriskola képviselete, illetve
csapata.
Lendvai Ivánné polgármester elmondta: Céljuk, hogy a
nyári szünet közeledtével felhi\ják a gyermekek fi
gyelmét a vízi balesetek fokozott veszélyére. másrészt

pedig, hogy a környékbeliekkel megismertessék a
Csiszlói-tavat és környékét, amelyet szeretnének be
kapcsolni a falusi- és a zöldturizmusba.
A rendezvényre meghivták a győri és környékbeli
iskolákat. A gyerekeknek legjobban a búvár és jetsky
bemutató tetszett, közülük többen ki is próbálták eze
ket az eszközöket. Nagy sikert aratott a tűzoltók be
mutatója: felgyújtottak, majd eloltottak egy öreg Wart
burgot.
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Nagy Lajos. a horgászegyesület elnöke hangsúlyozta,
hogy fürödni és jetsi01 használni e tavon is tilos. mint
ahogy máshol is.
Feketéné Tolnai Katalin. aki Mecséren vendéglátással
foglalkozik. azt is elmondta, hogy a helyi téesz. az
önkonnányzat és a horgászegyesület egy polgárjogi
társaságot alapított. amelynek ő is tagja, és első lépé
sük egy fából készülő menedékház felépítése lesz.

Képeink a befejezés előtt álló menedékházat mutatják,
mely a régi tanyai ház pincéjére és teraszára épült.
Augusztus végén a kunszigeti gyermekek és családok
részére „ vakációbúcsúztató" vészhelyzetet terveznek
a rendezó'k.

Rába László

Az új menedékház hátulnézetből

Az új menedékház elő/nézetből

BEKÖSZÖNŐ
A KW1Szigeti Általános Iskola szeptember elsejétől
hivatalba lépő igazgatójaként nagy tisztelettel kö
szöntöm e lap minden kedves olvasóját.
Engedjék meg, hogy néhány mondattal ezúton mutat
kozzam be a falu szélesebb n�ilvánossága előtt.
Balogh Ferenc vagyok, 1945-ben születtem
Sünchingben. Édesanyám nyugdíjas pedagógus,
édesapám mezőgazdász volt. Fiaim 24, illetve 21
évesek.
Negyedszázados tanári múlt áll mögöttem. Földrajz
testnevelés szakos tanárként tanítottam Ácson, ké
sőbb Győrött a Móra Ferenc Általános Iskola és
Gimnáziumban. Öt évig igazgatóként tevékenyked
tem Nyúl községben. Közben közoktatási vezető
szakos másoddíplomát szereztem.
Életem nagy szerelme a sport. Versenyszerűen fut
balloztam, kézilabdáztam, s hosszú ideje NB-1-es
kézilabda játékvezetőként támogatom az élsportot.
Alaposabban megismerve e település és iskolája
múltját, törekvéseit, értékeit, ezekre támaszkodva,
belőlük építkezve gyennekközpontú humánpedagógi
ai elkötelezettségű, értelmes és sikeres életre indító
iskolát szeretnék Yezetni az iskolahasználók és az
iskolafenntartó közös megelégedésére.
Az ok-tatás terén a fó hangsúlyokat az anyanyelvi és
idegen nyelvi kommunikációra, valamint a számítás
technikai-informatikai képzésre szeretném helyezni.

Fontosnak tartom az iskolai életet, a képesség ki
bontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszke
dési-, magatartási-, tanulási nehézségek enyhítését
segítő tevékenységeket.
Kiemelten kezelem a gyermek- és ifjúságvédelemmel
összefüggő pedagógiai tevékenységet, továbbá a
tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását
segítő programot.
Alapvetőnek ítélem a szocializáltság és a kommuni
kációs kultúra iskolai keretek között lehetséges mi
nőségi fejlesztését, a nonnatartó magatartás elsajátí
tását, a viselkedéskultúra alapelemeinek való megfe. leltetést. Vallom, hogy e téren a gyermek előtt álló
legfóbb példa a pedagógus, a legfontosabb szituációs
gyakorlóterep pedig az iskola.
Tisztelt Szülők!
Kérem Önöket, kísérjék fi gyelemmel az iskolában
folyó munkát, keressenek meg előremutató javasla
taikkal, észrevételeikkel, kéréseikkel!
Kedves Diákok!
Valamennyi Kollégám nevében szeretettel várlak
Benneteket az iskola tanévnyitó ünnepélyén
1998. augusztus 30-án, 18 órakor az iskolában.
Balogh Ferenc
igazgató
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ARATÁS A SZÖVETKEZETBEN
Az 1998-as év jó termést hozott gabonából Kunszigeten. Ebben az évben a minőség a közepes szintet érte el.
Ez azt jelenti, hogy a kenyérgabona mintegy 50 %-a euró-minőségű.
Talán az utolsó fordulókat tette a DON kombájnon Frank Lajos - a felvételünk idején -, és a megtelt magtar
tályt Magyar Lajos IF A tehergépkocsijára ürítette.

Fotó: Rába
A tsz elnöke is a helyszínen tartózkodott és tőle kaptuk az alábbi információkat.
A repce 1,7 tonna, az őszi árpa 5,8 tonna, a tavaszi árpa 4,5 tonna, a búza 5,2 tonna átlagtermést adott hektá
ronként, ami jobb a tavalyínál. A termésből a repce már elkelt, a tavaszi árpa „elmenőben" van. A búza minő
sége csak részben jó, eladás még nem volt belőle.
Rába László

TOVÁBB SZÉPÜL A FALUKÖZPONT
Lapzárta előtt kaptuk lencsevégre Szalai István ácsmester-vállalkozó csapatát a felújítás és bővítés alatt álló
orvosi rendelő, posta, orvoslakás alkotta épületkomplexum tetején. Még búcsú előtt elkészítették a tetőszer
kezetet, és így még ebben a hónapban végeznek a fóliázással, a párkány kialakítással és a lecezéssel. A mun
kák során 25 köbméternyi fenyőt használnak fel.

***

Fotó: Rába
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"VIRAGOS KUNSZIGETERT
MOZGALOMRÓL
#

#

A falu szépítését, virágosítását célul
tűző mozgalom keretében - a búcsú
előtti héten - öttagú bizottság járta
végig a falut, és értékelte a házak
előtti kertek, parkosított területek
gondozottságát, virágosítását és ezek
együttes összhatását.

,.

,.

,.

Az értékelés során 12 díj kiadásáról
és 34 oklevél kiosztásáról döntöttek.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre az
augusztus 20-i ünnepség keretében
kerül sor.
Rába László

,.

,.

,.

,.

TAJEKOZTATAS A GAZBERUHAZASROL
Tisztelt Lakosság!
A gázberuházást az ÉGÁZ RT meg
kezdte. A beruházás két szakaszban
történik. A külterületi középnyomású
vezeték kiépítése folyamatban van. A
munka ott kezdődött, ahol a földtu
lajdon tisztázott, a szolgalmi jog beje
gyezhető.
Községünkben Öttevény felől, az
üzemek mögött kerül elhelyezésre a
vezeték. A fogadó állomás a szennyvíz
átemelő mellett készül el.
A belterületi vezeték (mely a faluban
épül) kivitelezésére a közbeszerzési
törvény előírásai szerint megtörtént a
pályázatok kiírása, melynek beadási
határideje 1998. július 31-e volt.
A pályázatok felbontására augusztus
3-án került sor.
A kivitelezők kiválasztása megtörtént.
Községünkben az ÉGÁZ ÉP végzi a
vezeték lefektetését.

A munka augusztus végén, szeptem
ber elején kezdődik, melynek idő
szükséglete 6-8 hét.
Kérem szíves megértésüket az utak
felbontása során okozott kellemetlen
ségek miatt.
Az elosztó és fogadó állomások elké
szülte után kerül sor a vezeték nyo
más alá helyezésére.
Az egyeztető tárgyalások során min
den esetben a szerződésben vállalt
· határidőre történő megvalósítás a
tárgyalás alapja.
E szerint 1998. december 31-ig a
fogadásra kész lakóházak bekötésre
kerülnek.
Kérem a tájékoztatás szíves elfogadá
sát.
Tisztelettel
Lendvai Ivánné
polgármester
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VÉRADÁS
1998. július 22-én a Helyi Vöröskereszt Alapszervezet véradást szervezett.
Tisztelettel megköszönjük az önzetlen önkéntes véradóknak, hogy beteg embertársaikon
segítettek.

A véradáson részt vettek:

Venesz Tibor
Volner József

Ady Endre utca
Ady Endre utca

Rigó Judit

Dózsa utca

Major József

Duna utca

Horváth Ferenc

Fö út

Szalai István
Szalai Rudolf

Györi út
Győri út

Hunyadi utca
Fazekas Miklósné
Kullerné Csiszár Mónika Hunyadi utca

Gondár István
Gondár Istvánné
Horváth Szabolcs
Kiss Zoltán
Németh István
Stankovics Antal
Stoller István

Ifjúság utca
Ifjúság utca
Ifjúság utca
Ifjúság utca
Ifjúság utca
Ifjúság utca
Ifjúság utca

Lendvai Imre
Novits Zsolt

József Attila utca
József Attila utca

Farkas Ferenc

Kossuth tér

Rigó Imréné
Szabó Ferenc

Rákóczi utea
Rákóczi utea

Holczer Gyula
Jakus Lajos

Széchenyi utca
Széchenyi utca

Baranyai József

Táncsics utca

Giczi Sándor

Vörösmarty utca

Tóth Tibor
Paulovics Károlyné
Tar László

AGS dolgozó, hegyeshalmi lakos

AGS dolgozó, öttevényi lakos
AGS dolgozó, öttevényi lakos

GYÁSZHÍREK
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87 éves korában elhunyt

JAKUS GÁBOR

80 éves korában elhunyt

,

,

JAGADICS MIHALYNE

30 éves korában elhunyt

,

,

MADARASZ TA.MAS

70 éves korában elhunyt

NÉMETH GYULA

64 éves korában elhunyt
,
,
,

KOVACS PALNE

Emléküket kegyelettel megőrizzük, nyugodjanak békében!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Hálás szívvel mondunk köszönetet a falu minden lakójának, hogy felejthetetlen
drága halottunk temetésén együttérzésüket tanúsították. Köszönetet mondunk a
Polgármester Asszonynak, az Énekkarnak. Külön köszönjük Kanonok Úrnak a
családdal szemben tanúsított segítségét. Köszönet a sok virágért.
A gyászoló Madarász család
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Bemutatjuk a MORA diagnosztikát és therápiát

A biokibernetikai gyógyászat jelene és jövője
I. rész
A gyógyítással foglalkozó emberek
régi vágya és törekvése a kóros
állapotok mind korábbi felismerése
és a súlyosabb bajok hatékony meg
előzése.
Ez a törekvés vezette el 20 évvel
ezelőtt a német Franz Morell pro
fesszort és Erich Rasche elek'tromér
nököt ahhoz a zseniális felismerés
hez, mely a biokibernetikai gyógyá
szat megsziiletéséhez vezetett.
Tudjuk, hogy az anyagok protonok
ból és elektronokból épülnek fel.
Ezek a külső hatásokra tengelyük
körül forognak és elektromágneses
hullámokat bocsátanak ki. Az emberi
szervezet is felfogható egy elektro
mágneses testnek, amelyet olyan
elektromágneses hullámok alkotnak,
melyek folyamatosan nagy sebesség
gel cserélik az információkat a sej
tekben és a sejtek között is. A sejtek
közötti információátvitelben döntő
szerepe van a víznek. Az elektro
mágneses rezgések megelőzik, irá
nyítják. a biokénúai folyamatokat. Ez
a rend.kívUl fejlett kommunikációs
rendszer sokkal nagyobb sebességgel
dolgozik, mint az általunk. ismert
idegszálak, testnedvek információs
rendszere.
Morell professzor felismerte, hogy ha
a szervezetünk által létrehozott
elektromágneses rezgés-hullámokat
kóros és egészséges, azaz harmoni
kus hullámokra szét tudjuk választa
ni, akkor két ésszerű lehetőség adó
dik. Egyrészt ha a kóros elektromág
neses hullámokat tükörképükre
fordítva /azaz 180 fokkal megfordít
va/ visszajuttatjuk a szervezetbe,
akkor ezek kioltódnak, s ezáltal a
szervezet felszabadul a terhelések
alól. A másik lehetőség az egészsé
ges, harmonikus rezgések felerősítés
utáni visszajuttatása a szervezetbe,
így erősítjük az immunrendszert. A
két lehetőség együttes alkalmazása
következében a szervezetünk védet
tebb, ellenállóbb lesz. Morell pro
fesszor elméletét Rasche mérnök
ültette át a gyakorlatba. Nevük kez
dőbetűiből jött létre a MORA diag
nosztika és therápia, mely a keleti,
kínai orvostudomány /akupunktúra/,
a Voll-féle elektroakupunl"t úra és a
nyugati fejlett komputertechnika
csúcs-szintézisét képviseli.

A MORA SUPER Bipolar késziilék,
mely a MORA-műszercsalád legfej
lettebb képviselője,
egy számító
géppel áll kapcsolatban. A vizsgált,
illetve kezelt személyek két-két
arannyal bevont kéz- és lábelektró
don keresztül kapcsolódnak a ké
sziilékhez, mely az elektródokon
keresztül leveszi az össz rezgésin
forrnációt, egy szűrő és erősítőrend
szeren keresztül megtörténik a kóros
hullámok tükörképre fordítása, va
lanúnt a harmonikus rezgések felerő
sítése és visszajuttatása. A kóros
rezgések folyamatos kioltása és a
harmonikus rezgések felerősítése
energetikailag kiegyensúlyozza és
harmonizálja a szervezetet. A diag
nosztikánál és a therápiánál nem
alkalmaznak külső energiaforrást,
csak a szervezet saját elektromágne
ses rezgéseit mérik, értékelik, módo
sítják és juttatják vissza a szervezet
be. Ezáltal a módszer mellékhatás
és fájdalommentes, gyors, egyénre
szabott, gyermekeknél is kiválóan
alkalmazható.
Minden betegség először energetikai
és funkciózavarral kezdődik, majd a
folyamat végéhez közeledve jelent
kemek az első tünetek, ezek hatására
megy legtöbbször a beteg először az
orvoshoz. A MORA diagnosztika és
therápia segítségével már a folya
matok legelején, az energetikai és
funkciózavar fázisában határozott
jelzéseket lehet kimutatni, melyek
arra utalnak, hol, melyik szervil.nkön
vannak funkcionális túlterheléses
állapotok, mik a vizsgált személy
legfontosabb
rizikótényezői.
A
MORA therápiával a fenti alapelvek
szerint már ebben a korai fázisban be
lehet avatkomi az energetikai folya
matokba és meg lehet előzni a kóros
folyamatok előrehaladását. A korai
diagnosztika, a kollekció és ezáltal a
megelőzés a legfontosabb, amit ez a
komplex biokibernetikai eljárás
kínál.
A vizsgálat bázistherápiával kezdő
dik. Az első lépésben méregtelenítés
történik azáltal, hogy a fordított
/inverz/ hullámok hatására a szöve
tekben molekuláris hídkötésekkel
lekötött méreganyagok a hídkötések
felszakadása révén felszabadulnak,
bekerülnek a keringésbe és a vesén
át kiürülnek. Ennek felgyorsítására

magnetizált, ásványi anyagban sze
gény vizet itatnak a kezelt személy
lyel. / A magnetizált víz annyit jelent,
hogy egy mágneses tér a viz dipól
molehtláit rendezi, ezáltal a víz
információ felvevő és tároló képes
sége megsokszorozódik, igy a felsza
badult méreganyagokat jobban meg
köti/. A második lépésben a kóros
elektromágneses rezgések 80-90 %
át a kioltás révén törlik, ezáltal a
legzavaróbb eltérések maradnak csak
a felszínen.
Ezután részletes elektroakupunktúrás
teszteléssel tájékozódnak a 12 fö
energiacsatornához,
meridiánhoz
tartozó belső szervek, szövetek mű
ködési állapotáról. Az így rögzített
kóros energetikai értékeket értelme
zik a komputerízált tesztprogramok
kal.
A különböző zavarok, tünetek, pana
szok hátterében a legkülönbözőbb
terhelő tényezők húzódnak meg,
ezeket térképezik fel a sokféle teszt
tel:
1./ Geopathía-teszt:
A földmágnesesség, kozmikus
sugárzások, elektroszmog terhelő
hatásának vizsgálata 1 csepp
vérből a forgatótesztelö segítsé
gével.
esetén
rögtön
Pozitivitás
geopathía-therápia következik.
2./ ELH-tesztek
/Elektrohomeopathíás tesztek/:
A tesztelés a tesztanyagok nagy
hígításainak a rezgésinforrnáció
já val törtéJúk, a szervezet ener
getikai válaszreakcióját értéke
lik.
-Allergének diagnosztikája és
speciális oki kezelést jelentő ki
oltó therápia tükörképhullá
mokkal /a komputerben lévő
360 allergén ill. bármely hozott
anyag tesztelési lehetősége/. Ez
a módszer gyökeresen különbö
zik a hagyományos allergia di
agnosztikától és therápiától!
-40 féle gomba tesztje
-Bach-virág teszt és therápia
- Fogászati tesztek
-Ásványi anyag, nyomelem és
vitaminszint meghatározás
-Nozóda-teszt: /A nozódák embe
ri és állati kóros szervanyagok,
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váladékok nagy hígítású, azaz
homeopathiás
készítményei,
melyek segítségével a szervezet
majdnem teljes körű szűrését
lehet elvégezni a legfontosabb
betegségekre és kórokozókra
vonatkozóan./
Speciális 5 elemtan szerinti
diagnosztika és therápia.

migrén, egyéb fejfájások kezelé
se
gyomor - bélrendszeri betegsé
gek
keringési zavarok, visszér be
tegségek
bőrgyógyászati
betegségek
/akzema, psoriasis/
szorongás, stressz, kimerüléses
állapotok, páník-syndróma, stb.
a beteg hozott gyógyszereinek
tesztelése /hatásos-e, illetve ár
talmas-e?/

3./ MORA-szindiagnosztika és therápia
Néhánv egyéb alkalmazási terület:
Rejtett betegségek korai szűrése
/menedzser-szűrés/
asthma /füleg gyermekkori és
fiatal felnőttkori/
méregtelerutés
fájdalommal járó kórképek
reumatológiai betegségek
nőgyógyászati betegségek

A MORA diagnosztikában és
therápiában felhasználják a különbö
ző testváladékokat bemeneti infor
mációként, mint koncentrált és cél
zott információhordozókat /autóvak
cinaként/, melyek feldolgozás után
szervesen beépülnek a kimeneti
therápiás információkba. A MORA

késZűlékben lévő fix therápiás prog
ramok hatékonyságát speciális elekt
ródok segítik. Egyúttal a kimeneti
pohárelektródákba egyénre szabott
elektrohomeopathiás cseppek is
készülnek a kezeléshez használt EM
es rezgések felhasználásával, melye
ket a kezelt személy két kezelés
között otthon a kezelés „meghosz
szabbított karjaként" cseppek for
májában szed.
A MORA kezelésnek alig van ellen
javallata /pace-maker, terhesség/.
A későbbiekbe néhány fontosabb és
érdekesebb
diagnosztikus
és
therápiás vonatkozására vissza fo
gunk térru kissé részletesebben!
Dr. Balázsi Péter
/folytatjuk/

SPORT
SZENT ISTVÁN-KUP A
Az első augusztusi hétvégén rendezték meg az
immár hagyományos Szent István-kupát. Négy
csapat: Abda, Bajcs, Győrladamér és Kunsziget
küzdött a trófeáért. A harmadik helyért Kunsziget
a Bajcs ellen lépett pályára és 6-3-as győzelmet
aratott. A döntőben az abdaiak 7-1-re verték
Győrladamért, így ők lettek a tornagyőztesek. A

legjobb kapus az abdai Takács Norbert, a legjobb
mezőnyjátékos Kovács Krisztián (Abda) lett. A
gólkirályi címen hárman osztoztak, mert vala
mennyien négy gólt értek el a mérkőzések során:
Tatai Richárd (Győrladamér)), Vadász Pál (Kun
sziget) és Kovács Zoltán (Abda). A torna jól szol
gálta a bajnokságra való felkészülést.

SORSOLÁS
A megyei II. osztályban játszó csapatunk, az Am- Basten Bau Kunsziget őszi sorolása a következő:
1. forduló
2. forduló

augusztus 9.
augusztus 16.

17 óra
17 óra

3. forduló
4. forduló

augusztus 23.
augusztus 30.

17 óra
17 óra

5. forduló
6. forduló
7. forduló

szeptember 6.
szeptember 13.
szeptember 20.

16 óra
16 óra
16 óra

8. forduló

szeptember 27.

16 óra

Kunsziget-Pannonhalma
Baj cs-Kunsziget
Öttevény-Gönyű
Kunsziget-Győrszemere
Börcs-Kunsziget
Öttevény-Győrújfalu
Kunsziget-Tét
Kunsziget-Nagyszentjános
Kajárpéc-Kunsziget
Öttevény-Győrladamér
Kunsziget-Győrszentiván
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9. forduló

október 4.

15 óra

10. forduló
11. forduló

október 11.
október 18.

15 óra
14 óra

12. forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló

október 25.
november l.
november 8.
november 15.

14 óra
13 óra
13 óra
13 óra

Vámosszabadi-Kunsziget
Öttevény-Bajcs
Kunsziget-Gönyü
Nyúl-Kunsziget
Öttevény-Börcs
Kunsziget-Győrújfalu
Öttevény-Kunsziget
Kunsziget-Bőny
Győrladamér-Kunsziget

Amikor csapatunk idegenben játszik feltüntettük az Öttevényen zajló meccseket is!

MEGKEZDŐDÖTT AZ 1998/99. ÉVI BAJNOKSÁG
jóiramú mérkőzésen. A gólokat Vadász P. és
Kolonits T. lőtte.
Rezi Lajos: Az első mérkőzés mindig fontos,
különösen, ha az ellenfél tavalyi ezüstérmes.
Úgy érzem teljesen megérdemelt győzelmet
arattunk.
Az ifik 7 -1 arányú vereséget szenvedtek,
gólunkat Németh Péter szerezte.

Augusztus 9-én elkezdődött az 1998/99. évi
bajnokság a megyei II. osztályban is. Am
Basten Bau Kunsziget csapata 250 néző
előtt a következő játékosokkal állt fel a Imi
Coop-Pannonhalma ellen:
Vörös - Papp, Nagy P., Dömötöri (Saru Zs.,)
Ambrus, Baranyai Zs., Kolonits T., (Gondár
G.), Rezi, Baranyai P., Kolonits I. (Fridman),
Vadász P.
Edzö: Rezi Lajos
Búcsúi hangulatban jól kezdett a hazai csa
pat az előző bajnokságban ezüstérmet szer
zett pannonhalmiakkal szemben. Később
kiegyenlítettebb lett a jaték, de így is megér
demelten nyert 2-0 arányban összteljesít
ménye alapján Kunsziget csapata egy

Hol futballozzunk!
Az iskolás, valamint a fiatal korosztály részé
ről több alkalommal kérdésként merült fel:
hol játszhatnak? A befüvesített templom
előtti terület szépségének őrzése, az iskola
ablakainak óvása nem teszi a területet al
kalmassá arra, hogy ott fu.tballozzanak a
gyermekek, - azonban a park hűs fái igen.
Önkormányzatunk folyamatosan gondozza a fut
ballpályát. Az Am Basten Bau Sportegyesület a

Lapzarta után érkezett:
A 2. fordulóban, augusztus 16-án csapatunk
Bajcsra látogatott, ahol 3-2 arányú győzel
met aratott.
Az ifik 3-0 arányú vereséget szenvedtek.
Rába László

hét szinte minden napján tart edzést a pályán.
Várják a futballozni akarókat. A gyermekeknek
ezen kívül az „edzőpályán" mindig van lehetőségük
a focizásra.
Fiatalok kérlek Benneteket, használjátok ki ezt a
-lehetőséget.
Megértéseteket köszönöm.

***

Lendvai Ivánné
polgármester

Kunszigeti Hinnondó
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