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Az elmúlt napokban a világ 
sok helyén ünnepre készültek 
magyarok és nem magyarok 
felidézni 1956. október 23-át. 
Az ünnep azoknak a 42 évvel 
ezelötti napoknak állít emlé
ket, amikor Európa szívében 
egy 10 milliós nép döntött a 
demokrácia, a függetlenség, a 
nemzeti önállóság, az emberi 
méltóság visszaszerzéséről, 
vállalva egy 200 milliós szu
perhatalom elleni harcot, 
hidva azt, hogy a tankok szá
zai ellen csak szabadságvá
gyának erejét tudja szembe 
állítani. 

.-\ forradalom és szabadság
harc elbukott, mint ahogy 
leverték 184 9-ben 1s, de 
mégis azt kell mondanunk, 
hogy 1956 megváltoztatta a 
világot, elindított egy olyan 
folyamatot, amelynek kitelje
sedését lassítani, visszaszorí
tani ideig-óráig lehetett, de 
elfelejteni és nemes céljait 
elhallgattatni soha többé nem 
sikerült. 

1956 novemberében a szovjet 
tankok még eltiporhatták a 
felkelést, 1958 júniusában 
még hóhér kézre lehetett adni 
:'-:agy Imrét és miniszte1iársa-

MEGJELENIK HA VONTA 1998. október 30. 

MAGYAR OKTÓBER 
it, de a hatalom kénytelen volt 
lazítani embe1ielenségén, 
majd ledöltek a vasfüggönyt 
tartó oszlopok, összeomlott a 
berlini fal és 1989 október 
23-án megszületett az ország
egészét. a nemzeti egységet
igazán jelképezö Magyar
Köztársaság.

1956 októbere üzenet szá
munkra. Szellemiségét, esz
meiségét a mai napig is csak 
részben sikerült megvalósíta
ni. 

Meg kell öriznünk: 
azt az erkölcsi méltóságot, 
amely végig kisé1ie a for
radalom és szabadságharc 
cselekvéseit és programját 

- hogy a nemzet érdekei
mindennel szemben el
söbbséget élveztek, a nem
zet sorsa volt az egyetlen
arányszám, amelyhez vi
szonyítottak mindent

- a harmadik nagy tanulsága
36-nak az a nemzeti egy
ség. amely közös cselek
vésre és ha kellett közös
harcra hívta mindazokat,
akik a nemzet sorsának
jobbra fordulását akarták.

Amikor ünnepeljük az októ
ber 23-i forradalmat. kegye
lettel emlékezünk :1 hösökre 
és áldozatokra, akiknek liarc.1 
nem volt hiába való. ;1 de
mokratikus Magyarország 
megszületésében oroszlún 
részük volt. Emléküket köte
lességünk ébren tartani és 
megörizni évtizedes liallgatás 
után az utókor szúrn:ir:1. 

Az év e napján ünnepelünk-, 
és ünnepelni kö1111yú. De '36 
igazi értékeit valós:ig.s:i vál
toztatni minden napiai1 ikban 
kell. Folytatni azt a munkát, 
amit 42 évvel ezelőtt elkezd
tek, de befejezésére rnúr nem 
maradt idö. 

Ebben a munkában minden
kinek meg van a maga helye. 
szerepe és r"elelössége. És 
ezekhez a napokhoz kívánok 
mindnyájuknak erót, türel
met, az igazak rnegbecsü lését_, 
a gyámolításra szorulók segí
tését egy nyugalmas és :;:izda
gabb jövöt. 

Tisztelettel 

Lendvai lvanné 
polgúrmestct· 
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GYERTYÁI( GYÚLNAI( AZ EMBERÉRT 

Csend van a Holtak Birodalmában. 
Most halkabban jár aki él. az ünnep felé fordulva 
idézi nap-nap után mélyebben élö emlékképeit. 
Hervadó ösz, csendes télelö. Szépség és elmúlás. 
Krizantém illatú békévé szelídül a gyász. 
Mindenszentekkor, halottak napján a számadás 
néma ünnepén, a temerök végtelennek tünö ma
gányát. fénybe és virágba öltözteti a gondos vagy 
éppen btinbánó szeretet. 

Juhász Gyula 

A nap másként búcsúzik. a hold másként vilá
gítja meg a fejfákat. 
A felejtés barlangjából arcokkal. hangokkal, sza
vakkal. mozdulatokkal megszentelt részletek 
lopakodnak elö. Percek alatt évtizedek peregnek 
elöttünk. Leszegett r·ejjel állunk a sírok mellett és 
közben könnyekbe öltöznek emlékeink. versek
böl, imákból szö vigaszt körénk, a föld alól pedig 
szüntelen visszhangzik a múlt idö. 
Emlékezünk őseinkre, apákra. anY'ákra. testvérre. 
rokonra, barárra, s próbáljuk r·elfogni a felfog
hatatlant. 
Sokak sírjához nem állhahmk. ök távol vannak és 
mégis közel. 

Az ismeretlen katona 

Én nem ünneplem ör. én 3y:iszolo111 
Fekete posztós dob nélkül. mas:unb:tn. 
De milliók nevében. akik élnek 
És föltámadnak 111a_id egy szép ,1.ipo11 
A sírból, mit ma orsz:ign:1k ne\·eznek. 

Én nem ünneplem öt. én ütkozom 
Vezéreit, kik vérmezöre virrék 
Fiatal testét, irjú :ilmait. 
Szabad jövöjét. boldog büszkeségét 
Idegen célért. idegen pokolba. 

Én nem ünneplem öt. én siratom 
A vértanút, ki m:1sok v:lkhiréen 
Az Antikrisztus lovasát követve 
Az embertelen. gyilkos kötelessé�� 
Parancsszavára az :irokba fordult. 

Az I. és II. világháború hőseire emlékezünk 

1998. november 1-én (vasárnap) 1 7 ,30 órakor a ten1plon1ban. 

Szentmisét celebrál Érsek Sándor kanonok úr. 

18,00 órakor ünnepi megemlékezés a templom elotti téren. 

Vendégünk: dr. Medgyasszay László országgyűlési képviselő 

A megemlékezésre ezúton tisztelettel meghívom községünk lakosságát. 

Lendvai Ivánné 

polgármester 



ÖNKORMÁNYZATI IZÉPVISELÖ ÉS POLGÁRMESTER 

VÁLASZTÁS '98. 

A önkormányzati képviselö és polgármester vá
lasztás rendben lezajlott 1998. október 18-án 
Kunszigeten. A 924 szavazásra jogosult állam
polgár közül a szavazáson 543 fö jelent meg. 

A szavazáson megjelent 543 választópolgár 
Lendvai Ivánné polgármester jelöltre 486 érvé
nyes szavazatot adott le, így az elkövetkezendö 
négy évben Kunszigetnek régi-új polgármestere 
LE:,.:DVAI IVÁNNÉ lesz. A megjelent választó
polgárok 89,5 %-a tette le voksát mellette. 

A választási eredménvek alapiún 

SZALAI BÉLA 
TÓTH RÓBERT 
SZALAI ISTVÁN 
SZALAY GYŐZŐ 
VARGA ERl"l'Ö 
VARGA JÓZSEF 
IFJ. KULLER IMRE 

405 szavazattal 
390 szavazattal 
383 szavazattal 
38 1 szavazattal 
364 szavazattal 
335 szavazattal 
288 szavazattal 

a képviselö testület tagjai lettek. 
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Kislistás jelöltként kilenc független képviselö
jelölt indult, közülük heten kerülhettek be a tes
hilctbe. 

STOLLER ZOLTAN (független) 171. KULLER IM
RE IVÁN 124 szavazatot kapott, így nem jutottak 
be a testületbe. 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! 

KUNSZIGET KÖZSÉG: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜNNEPÉLYES ESKÜTÉTELE 

1998. OKTÓBER 31-É.N (SZOMBATON) 18 ÓRAKOR 

LESZ A KULTÚROTTHONBAN, MELYRE EZÚTON HiVJUK MEG KÖZSÉGÜNK 

LAKOSSÁGÁT, MEGKÖSZÖNVE BIZALMUKAT. 

A KÉPVISELÖ-TESTÜLET NEVÉBEN 

LENDVAI IVANNÉ 
PO LGÁRME.STER 

Községünkben a megvei közgyűlés tagjaira leadott szávazatok az alábbiak szerint oszlottak meg: 

Györ-Moson-Sopron Megyéért Egyesület 
TIDESZ-Magyar Polgári Párt 
Magyar Szocialista Párt 
:\"yugdíjasok Györ-Moson-Sopron Megyei Érdel--.-védelrni Szövetsége 
.\ lagyar Demokrata Fórum 
.\ lagyar _Demokrata Néppárt-Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Polgári Erdekvédelmi Egyesület 
Füg_getlen Kisgazdapárt-Kereszténydemokrata i\'éppárt 
,\ lagyar Igazság és Élet Pártja 
Szabad Demokraták Szövetsége 
.\ lunkáspárt 
Risalföld Kultúráiáért Egvesület. Gvör 

Összesen 

194 szavazat 
90 szavazat 
88 szavazat 
34 szavazat 
:� 1 szavazat 

24 szavazat 
18 szavazat 
18 szavazat 
12 szavazat 

9 szavazat 
1 szavazat 

519 szavazat 

37,4 �ú 
17,3 % 
16,0% 

G,G % 
6,0% 

-+,G (X) 
:�,3 {Yo 

:�,5 % 
2,3 % 
l,7% 
0.l %

100 0 % 

R.üb:1 László 
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,,AI(II( SOI<AT TETTEI< I(UNSZIGETÉRT'' 
199'.2-ben IS:u11szi3et község képviselö-testülete 
,,KlJ;\:SZiGETÉRT" Emlekén11et :1bpított azon 
személyek, közösségek reszt're. akik munkájuk
kal jele11töse11 hozzájárultak településünk tejlö
déséhez. 

Október '.23-i ünnepélyünkön ezen elismerésbe 
részesítette a képviselö-testület 

DÖMÖTÖRI ISTVÁN Urat 
WENNESZ LÁSZLÓ Urat és Feleségét. 

UÖMÖTÖRJ ISTVÁN .ielentös a11�·a3i támogatá
sával. tevékenységével hozzájárult községünk 
labdarúgó sz:-ikoszrúl yá nak iejlödéséhez. Kiala -
kította a sportpálya vilügítását, támogatott egyéb 
intézményeket és egyesületeket. Vállalkozásában 

Lend1·�i 11":inné poig:innester ünnepi beszedet mond 

az Ai\1\-BASTEN G.-\L' Eµ1tóip:1ri K,t-�'L'lt 11; ku11-
szigeti r'iat:tlt fo:_.;lalh)ztat. 

WENNESZ LÁSZL1...">. :1 S\'ÉD-,\l.-\l�L-\1, SEL;[L\'
SZERVEZET Elnöke több 111illiL' fL'rint érrékú 
ajándékával volt se:_�1 tsé3ü nkre. I:�,· kc r(ilhctett 
cserére az iskola búrorz:1ta. így _iur0rr:1k ,1z c:;ye
siiletek berendezéshez. az :1rr:1 t·:1swrnlók 3yó:;y
iiszati segédeszközhöz. c'S :1z ,xh,si rrndelö 
rnegr'elelö berencieúséhez .. \ li11dez 1u��y sc::�1rség 
számunkra. 

Községünk l.'.1koss:i��:: 11e,·ebe11 :1k'!lllL,k 11ckik 
köszönetet. 1\lunkA_iukhoz rov:ibb :;,_,k sikert. jó 
egészséget kívánok. 

Lend,·:1i [\·,11rne 
pol,s::irmester 
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TANÁCSI<OZÁS A HELYI TURIZMUSRÓL 
. .\ Szigetköz turisztikai fejlesztéséröl t:irtott kon
rerenci.:í.t szeptember 4-én Darnózselin. a han
gul:lros Horgony-tanyán a Szigetközi Falusi Tu
t·izrnusért Egyesület. A szakmai rendezvényre az 
orsz:ig tivoli régióiból is érkeztek érdeklödök. 
,\ le3nyitójában Tamás Lörincné, Darnózseli 
k0zsé3 polgúrmestere elmondta: a fokozott ide
genr·orgalmi aktivitásnak köszönhetöen egyre nö 
az erdeklödés a tájegység iránt. Ezt kívánják az 
eddiginél tudatosabban, tervezett módon kiak
n.:í.zni a helyi önkormányzatok és a vendéglát.is
ban érdekelt vállalkozók. 
. .\z egyesület már a második konferenciát ren
dezte meg e térn.:í.ban, az idén pedig önálló kiad
\·ánnyal jelentkezett. Az Utazás '97 /98 szakk.iál
lír.:í.son szintén sikerrel ·szerepelt a régió, :uninek 
h:1sznát az idei nyár bizonyította. A Cyörtöl 
Hédcrvárig elkészült kerékpárút jövöre ,\loson
rnagyaróvúrig kiépül. így a kerekes turistúk szá
l11:l drharóan növekedni fog. 
. .\z egyesület célja, hogy a vendégeket minél 
hosszabb ideig marasztalja. Ennek érdekében a 
ti_ie3ységben fellelhetö néprnúvészeti hagyomá
nyok és a tárgyi. építészeti emlékek megóvását, 
rejlesztését is te1-vbe vették. 

Hansázhy Péter, a Ciklámen Tourist igazgatója a 
dzi mrizmus marketingjének lehetöségeit vá
zolra. 
. .\szralos Zolt.:í.n. a 1\1agyar Turizmus Rt informá
ciós igazgatóságának vezetöje beszélt a 
Touriiüonn irodák szerepéről és rdhívta a fi. 
gyelmet a vízi turizmus nagy hiányosságára: a 
hivatalos rajkai határátlépés megoldatlanságára. 
Emiatt a turisták ma csak Komáromnál léphetnek 
magyar területre. 

Dr. Alexay Zoltán főiskolai tanúr a Sziietköz 
természeti értékeit mutatta be látvánvos di:tveti
tessel kísért elöadásában. Hangsúlyozta, ltogy a 
turizmusban meg kell találni azt a határt. amit az 
elővilág még bírosodús nélkül elvisel. ezért vé
leménye szerint a tömegturizutusr ésszert1en 
korbtozni szükséges :1 térségben . 
. .\z Észak-dunfotúli Vizü��yi l;�az:;atos:i,� szak
emberei részletes térképek segítségével 111uratták 
L'e a jelenleg használható és a 111é3 kütbkitható 
\·izi utakat a kishajók és az evezös vízi i:irntúvek 
számára. Ehhez azonban elöször n1e�� kell l1iciani 
:1 _i.irmúvek átkelését Dunakilitinél, mivel _jelenleg 
csak szárazföldi szúllitással juthatnak :it 1m,,�yar 
területre . 
. .\ tanácskozás után a vendégek a szi�;etközi ízek
kel és a helyi népi mesterségeket bemutató ki:il
lítással ismerkedtek meg, rna_id dunai cson:tko
záson, sétakocsizáson és lova.3iúson velterrek 
részt. illetve megtekinrhették a cikolaszi3eti lt:'11-
lepcsőt és a Dunakilitin épülö Kastély sz:illór. 
Lendvai Ivánné pol3úrmester :isszony is részt vett 
ezen a ko1üerencián és hasznosnak ítélte mes
t·endezését. Elmondta. hogy Ku11szi3et is e:�yre 
közelebb kerül Szigetközhöz. hiszen a [)un:iszeg 
- Bolgányi híd - Kunsziget között me;�lé\·ö :tsz
i:lltos út, a gyárak végéi3 vezeto ke1·ékparur. mely
rövidesen Öttevényig épül ki. le!ietősé:_z;er nyit a
Szigetközböl - l,unszigeten :ú - a .Hans:i;�b:i ir:í
!1)-7.lló kirándulásoknak. s ez falunk ide;;enr'or
galmára is kedvezően hat. De vo11zeröt ielent a
Csiszlói horgásztó mellett r·elépült T,1ronyvör
!nenedékház. a tavi hor,sjszis leltctósé:;�· is.

R:iba L:iszló 

,. 

�� 

A konferencia résztvevói a vízi turizmus és a falusi vendéglátás témakörében hallhattak elóadásotat. Az aranymosók hagyományos technikáját is be
mutatták Damózsefin. 
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EGYHÁZI HÍREK 

1998. november 2-án reggel 8 órakor a 
temetö kápolnájában szentmise lesz a ha
lottakért. 
1998. november 9-én lesz egy esztendeje, 
hogy negyvenezer hívö - köztük hatezer ma
gyar zarándok - jelenlétében Szentatyánk a 
boldogok sorába emelte Apor Vilmost, a 
mártírsorsú györi püspököt. 

Dr. Cseh Sándor, egykori titkár emlékezését 
idézzük ez alkalomból. 
"Ez az epizód .... világot vet a lelkületére és a 
kötelesség tudatára. Még emlékszünk rá, 
hogy a front közeledtével a nyilas hatóságok 
föleg a fiatalságot buzdították, hogy menje
nek Németországba és majd gyözelmesen 
jönnek vissza. A szovjet katonákat is meg
elözte hírük, ezért sokan nem akarták bevár
ni öket, hanem nyugatra menekültek. Az 
egyházban az volt az álláspont, hogy a papok 
ne hagyják el helyüket, hanem maradjanak 
híveik között. Apor püspök erre külön fel
hívta az egyházmegyei papok figyelmét. 
1944 öszén már Erdélyben húzódott a front, 
és sokan jöttek onnan az ország nyugati ré
szébe. Attól is tartottak, hogy Erdély 1939-

Zanindokok t 997. november 9-én a Szent f'0ter téren 

ben visszacsatolt részére újra bejönnek a ro
mánok, tehát tölük is féltek. 
Egy napon Kapuvár környékén volt bérmálás 
és én kísértem a püspököt. Ebéd elöttre volt 
jelentve egy Erdélyböl jött papi csoport, akik 
üdvözölni akarták öt. Néhányukat személyes 
ismeretség fűzte a püspökhöz. hiszen ö is 
erdélyi származású volt. Észrevettem, hogy 
amikor meglátta öket, elkomorodott az arca, 
s ez a párbeszéd zajlott le közöttük: 

- Kik maguk és honnan jönnek?
- Erdélyi menekült papok vagyunk.

Miért jöttek el otthonról?
Mert borzalmas dolgok történtek.

- És a hívek hol maradtak?
- Aki tudott elmenekült, csak az 0rezek és a

betegek maradtak otthon.
Ha a veszélyben egyetlen lli\·ö is otthon
marad, a papnak is otthon kell maradnia ...
A pásztornak nem szabad elfutni a nyáj
mellöl, ha jön a tar kas."

Rúba László 

Apor Vilm0s pii,pök 
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Szent Erzsébet emlékezete 

.,Legyere." t1 1s szentek!" 

(lPt l, 15) 

l\'aµrárnnkban november 19. Szent Erzsébet 
nap_ia .. -\zok a nök, akik az Erzsébet nevet viselik. 
azoknak keresztségük óta égi védöszentjük. 
Árpádházi Szent Erzsébetnek is nevezzük, mert a 
300 évig uralkodó Árpád nemzetség hajtása. 

Ahany szentet adott az Egyháznak ez a magyar 
dinasztia, mindegyik más-más eréuyt (akasztott 
pompába! Szent Istvánban a hittérítö buzgóság, 
fiában, Szent Imrében a sértetlen sztiziesség, 
Szent Lászlóban a kereszténységet védö lovagi 
erö. Szent J\llargitban a kolostori néma vezeklö 
lelkület. És Szent Erzsébetben? Melyik az az 
erény, amely a thüringiai örgróf iiatal özvegyét 
az egész keresztény világ asszonyideáijává avat
ta? 

Felebarátaink, a szenvedö, beteg, éhezo nyomo
rultak iránt tanúsított tevékeny szeretet! Ahogy 
ez :1 jóságos lelkú fiatal asszony vagyonát. pénzét, 
ruháját, kenyerét a szenvedö szegényeknek 
nyújtotta, a jóságos lelkület örökszép példáját 
mutatta minden korszak emberének. 

Kövessük csak rövid életútját. Szülei: II. Endre 
magyar király és merániai Gerh·úd voltak. 1207-
ben született. A kor szokása szerint szülei már 
gyermekkorában eljegyezték a szövetséges 
thüringiai örgróf Lajos nevti fiával és attól kezd
ve a kor szokásának megielelöen jövendöbeli 
otthonában Wartburg várában nevelödött. 1221-
ben egybekelt völegényével. Anyja oly bösegesen 

-

gondoskodott róla, hogy övéhez hasonló rényes 
dr:iga hozományt Thüringüibai1 még soll:1sem 
láttak. Házassága boldog volt. lürntn L�yet·ektik 
született. 

Erzsébetnek vallásossá,sa éles ellet1tétben 1·olt 
környezetének. rérie rokonain:tk 1·il:i��i:1s szdlc-
111ével. Rossz szemmel nézték Erzsebemék :1 sze
gények iránt tanúsított :1dakoz:is:it. L::jos rétje 
teljes megértéssel támogatta szeretett hitvese 
jótékonykodását. De váratlan esemény történt. 
Keresztes háború indult a Szentföldre. Lt,ios. az 
itjú térj is elindult a keresztes hadakkal és t'1 tköz
ben az itJú lovag Otrantóban. l 227-ben rnez�h:tlt. 
Erzsébet három gyermekével magjr:1 111:1r:1dt. Az 
özvegyet a világi:1s gondolkodású németországi 
rokonok eddig is irigy szemmel nézték. most 
alkalmasnak tablták. lio3y kirölthessd.: l':t_ita 
haragjukat, gonoszságukat..·\ rérié tarno��:it:is:iról 
megfosztott iiatal özvegyet gyermekeivel é��yütt 
télvíz idején elúzték Wartburg váriból. Erzsel1er 
3 évig ette a nyomor kenyerét. Szomorú hclyze
téröl készakarva nem értesítette magyarorszúgi 
rokonait. Csak a bambergi püspök se:;itett 1·:i_jta 
és közbenjárt úgy. ho,'.sy a kapzsi �;onosz rokL•11ok 
kiegyezés iolyián ,\forburgot és környéker :1dták 
oda neki. Erzsébet ettöl t'o2,va szesényeinek és 
betegeinek élt. Önként vállalta Szem �-et·enc 
harmad-rendjének szegényse31 életrendjét. 
Emellett mindig vidám. daús és szel·eretre :néltó 
volt. A leg-nagyobb me3próbálrat:isl1:111 is rudott 
hálaéneket zengedezni Istennek! Z--4 eves koL·:1b:111 
halt meg. A nép, halála utún sze11tké11t ltszrelte. 
�égy évvel halála után lX. Gergely 1.xipa szentté 
avatta. És még azon évben megkezdték emlékére 
a nagyszerü marburgi Erzsébet krnplotnor él,)ite
ni. 

Szent Erzsébet. mivel az irgalmassá3 testi és lelki 
cselekedeteit hösies fokban 3y:1kornlt,t. nért 
azok a jótékonysági egyesületek, :unelyek az em
berek testi és lelki nyomorúságát :1bri:1k e11yl1i
teni, benne ég-i pátronusukat tisztelik. 

Magyarországon a ,,Karitász", Erzsébd 11:1pjút 
kövétö vasárnap templomi gyújtést tart a Kari túsz 
intézmények megsegítésére és renmart:is:ira. 
Szent Erzsébet példájára legyen bennünk is se��i
tökészség. 
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IZO ZLEMENYEIZ 

1998. október ZG-tól november 13-ig 
szabadság miatt a felnött rendelöben a 
rendelés megváltozik. 

Helyettes: dr. Benke Tamás 
Lakcíme : Mosonszentmiklós, Fö út 11. 
Lakástelefon: 96/360-022 
Rendelö címe: Mosonszentmiklós 

Táncsics út 4. 
Rendelö telefonja: 96/360-031 
Rádiótelefon : 06/30/470-602 

RENDELÉSI IDÖ 

KUNSZIGETEN 
keddi napokon 

ÖTTEVÉNYEN 
keddi napokon 
csütörtöki napokon 

10,00 - 12,00 órúig 
8 00 - 11 00 ót·úicz: 

) ) G 

MOSONSZENT1\1IKLÓSON 
hétfön 
kedden 
szerdán 
csütörtökön 
péntek 

I 

8,00 - l 1,00 órúiz 
14 .30 - 1 G .::L1 ór."t is; 
2>,ÜÜ - [ 1 .00 L'it·:t i.�� 

l-+ 3l' - 1 (1 .�k) l)l":I i:� 
S,O(l - 1 l .L\) ,.Jr:1 i;; 

dr. Keresztes Hajnalka 

IZOZMEGHALLGATAS 

Október 5-én községünk polgármester asszonya közmeghallgatásra hívta a falu polgjrait. Ez 
alkalommal - a képviselö-testület nevében - beszámolt az 1994-1998. között végzett képvise
lötestületi munkáról. Kiemelte a beruházásokat és egyéb fejlesztéseket. Külön i.s foglalkozott az 
1998-ban végzett munkával. 
A nagy mezögazdasági munkák idöszakában a vártnál kevesebben jelentek meg a közmeghall
gatáson, a felszólalók kevés száma pedig arra engedett következtetni a választások elött. lw:z:y a 
polgárok elégedettek az önkormányzat elmúlt négy év alatt végzett munkájával. 

R.aba L;i..szló 

AUTÓPÁLYA DÍJKEDVEZMÉNY 

1.000 Ft egyszeri befizetés ellenében egy évig 
érvényes mágneskártya kapható. Ez a káLiya 50 
%-os útdij-kedvezményre jogosítja fel a Kunszi
geten állandó lakhellyel rendelkezö, magyar ál
lampolgárságú magánszemélyt a tulajdonában 
lévö, vagy az általa üzemben tartott gépjárművel 
az M 1-es autópálya iizetö szakasznn történö 
minden egyes áthaladáskor. 
A mágneskártya két kategóriában váltható: 

0,00 - 1,90 m és l ,90 - 2,50 m rnagnsságú gép
járművekre. 

lgénylölap az önkormányzatnúl kaµltató. ..\z 
igénylö lapot - kitölté.se után - a pol��:irme.skri 
hivatalban igazoltatni kell. 

Lendvai Ivánné 
polg:irmester 









12 

SPORT 
ÖT PONT ELÖNNYEL AZ ELSÖ HELYENT 

A tizedik fordulóból kimaradtunk, mivel a Gönyű 
elleni meccset október 23-ra halasztották. 

A tizenegyedik fordulóban Nyúlon vendéges
kedtünk, ahol 4-1 arányú győzelmet arattunk. 
Góljainkat Kolonits I., Kolonits T., Papp és Vadász 
lőtték. 
Rezi Lajos: - Ha a második félidei akarás már az 
első félidőben is meg van, akkor nem kellett vol
na ennyit idegeskednem. 

Október 23-án ke1idt sor a tizedik fordulóból 
elmaradt mérkőzésünkre a Gönyü csapata ellen. 
Nagy Péter szerint végig mezőnyfölényben ját
szottak a szigetiek, sok helyzetet alakítottak ki, de 
ezekből mindössze kettőt sikerült góllal berejezni. 
Elmaradt tehát az utolsó helyen tanyázó Gönyü 
ellen a gólarányjavítás. 
Kunsziget-Gönyű 2-0. Gólszerző Vadász és 
Kolonits T. 
A fiatalok 5-0 arányban vereséget szenvedtek. 

A tizenkettedik fordulóban Győrújfalu volt az 
ellenfél. A Kunszigeten lejátszott mérkőzésen 

majdnem meglepetés született, de végül is 3-2-es 
győzelemmel vonulhattak le a hazaiak a pályáról. 
Góljainkat Papp 2., és Kolonits T. lőtte. 

Rezi Lajos: - Aki nálunk több helyzetet ki tud 
hagyni, az „festi" mag::it. 
Kopp András: • Köszönöm dr. Horváth Péter úr
nak, hogy ismét védhetek. 
Az ifik Tauer 2, Kuller és Fridman góljával -1:-2 
arányban győztek. 

A hátralévő három őszi mérkőzésből egyet ját
szunk idehaza, mégpedig a Bőny csapata ellen, 
amely a táblázat első felében tanyázik. Elknük 
gyözni kell, mint ahogy Öttevény ellen is. ahol 
bizonyára nézőcsúcs születik november elsején. 
E két győzelem biztosíthatja a csapat őszi elsősé
gét. A záró fordulóban Győrladaméron j::itszunk 
rangadót, de reméljük e mérkőzés eredménye 
már ner;n befolyásolhatja őszi elsőségünket. 

HAJRA Al\11.BASTEN BAU KUNSZIGETI 

R:íba L:iszló 

A tabella állása a 12. forduló után 

1. Kunsziget
2. Győrladamér
3.Pannonbalma
4. Börcs

·s.Nyű!
6. Vámosszabadi
7. Bőny
8. Bajcs
9. Nagyszentjános

10. Győrújfalu
11. Tét
12. Győrszentiván -
13. Győrszemere . �
14. Kajárpéc
15. Öttevény
16. Gönyű

12 35-15 30 
12 34-14 25 
12 21-11 23 
12 35-16 22 
12 21-13 22 
1219-14 22 
12 28- 23 21 
12 30-22 19 
12 19- 27 14 
1217-27 13 
1211.:.zs 1 2  
12 16-36 12 
1219-29 11 
1212- 26 11 
1216-25 8 
1216-29 6 

Kunszigeti Hírmondó 
A Kunszigeti Önkormúnyzat lapja 

Ingyenes Kiadvány 
Fddiis szt:rkesztö Rába Laszló. Tél.· 96/4�5-30LJ 

Kiadja: A Kunsz1gct1 Polgármesteri Hivatal 918-l Kunsziget. .l ózséf Atula ut :. 
Felelős kiadó: Lendvai lvimné. Tel .. 96/-185-35.J Rádiótelefon: iJ6 :U 31,�-607 

r�ch111ka1 munkntí.lrs· Gl,nd:lr lstvann� 
K�szult a l,1111sz1g�u Polgármestert H1vat,1I sokszorosító gcpt!n 
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