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Az épület ünnepélyes átadása

(dr. Keresztes Hajnalka, Botos Gábor, Lendvai Ivá1mé)

Az 1990-es év jelentős változást hozott a
kistelepülések életében. Az önkormányzati rendszer
kialakítása lehetőséget adott az önállósodásra és
településünk, több hasonló kis közösséggel együtt
fejlődésnek indult.
Az iskola átépítésével lehetőség nyílt a nyolc
osztályos oktatásra, a tornacsarnok megépítése a
szabadidő tartalmas eltöltését biztosítja.
Az infrastruktúra (ivóvíz-, szennyvíz-, telefon- és
gázvezeték) kiépítése biztosítja a település fejlődését
és fennmaradását. Azonban az emberek egészsége,
annak megóvása is nagyon fontos feladat, melyet az
önkormányzati
törvény
kötelezően
ellátandó
feladatként határoz meg.
Egészségünk hiányában érezzük csak igazán annak
fontosságát. Ezért községünk képviselő-testülete az
egészségügyi alapellátás
minőségének javítása
érdekében jelentős beruházás végrehajtásáról döntött,

amikor 1998-ban a többfunkciós orvosi rendelő
megépítésébe kezdett.
A terveket KETTINGER ATTILA tervezőmérnök
készítette. A kivitelezéssel - a közbeszerzési törvény
a képviselőtestület a
előírásait betartva
DÖMÖTÖRI ISTVÁN által vezetett AM BESTEN
BA U Építőipari Kft-t bízta meg.
A. munkaterület átadásának időpontja 1998. május
12-e volt. Mintegy fél év alatt elkészült az épület,
melyben a tanácsadó- védőnői szolgálat, a gyermek
orvosi, a felnőtt-orvosi rendelő, váró és gyógyszertár
kapott helyet.
Felújításra került a posta épülete is.
A.z ünnepélyes átadásra 1998. december 22-én került
sor.
.-\z ünnepséget az intézmények dolgozóin kívül
megtisztelte jelenlétével Botos Gábor, a Győr
\[oson-Sopron Megyei Közgyűlés volt elnöke,
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dr. Bajtay András, a megyei .ÁNTSZ tisztifőorvosa.
dr. Pék Jó:,sef, a \'árosi A1 TSZ tisztifőorvosa, dr.
Schmidt Péter gyem1ekgyógyász főorvos, Papp
Géza, a Győri Bernházási Kft igazgatóhelyettese,
Herm Lás:,ló müszaki ellenőr. az AM BESTEN BAU
Kft vezetői, köztük Bii,..:.sei Gábor. aki építés\'e
zetőként irányította a munkákat.
Az ünnepség a iskola tanulómak rö,·id müsorával
kezdődött. majd Botos Gábor szólt a jelenlévőkhöz.
Ünnepi beszédében hangsúlyozta az egészség
megóvásának fontosságát, melyre sokan nem
figyelnek
rohanó
,·ilágunkban.
Beszélt
a
településünkön élők emberek összetartásáról.
Gratulált az épület létrehozásához.
Érsek Sándor kanonok úr megáldotta az épületet, és
a szalag átvágásá\'al ünnepélyesen is birtokába
vehette az intézményt községünk lakossága.
Tisztelt Lakosság!
Kívánom. hogy minél ke,·esebbszer kelljen átlép111ük
az új létesítmény bejáratát. Ám ha szükséges. gyors
legyen a segítség.

Célunk az volt a rendelo megépítésé,·el, hogy új
háziorvosi körzetet alakíthassunk ki, ami a
mindennapos orvosi rendelést biztosítja.
Kérelmet adtunk be a � !egyei Egészségbiztosítási
Pénztárhoz vegyes orvosi körzet kialakítására.
Örömmel tájékoztatom Önöket. hogy a MEP
engedélyt adott 1999. január 18-án a vegyes típusú
háziorvosi szolgálat kialakítására. A hi\'atalos eljárás
lefolytatása
megkezdődött.
Önkormányzatunk
pályázatot ír ki az orvosi áfös betöltésére.
A rendelők. várótem1ek felszerelése a SVÉD
MAGYAR Segélys:,en·e:,et a3ándéka, melyén ezúton
is köszönetet mondok 1J 'E.Y.VESZ László úmak, a
szervezet elnökének és feleségéuek.
Köszönöm a lakosság megértését. türelmét, melyet az
ideiglenes orvosi rendelés és építkezés alatt
tanúsítottak.
Jó egészséget ki\'ánok.
Tisztelettel
Lend,·a1 l\'ánné
polgármester

Ersek Sándor kanonok úr megáldja az epúletet

Farkas Zoltánné és Varga Balázsné egészségugyi dolgozók

lVIIT ÉR - MENNYIT ÉR FALUNK BIZTONSÁGA
1998. július 9. óta hétvégenként „őrzik" falunkat és
annak határát. Néhány ember önként felvállalta, hogy
„
egyesületet alkot ,.Kunsziget Község Polgárőrsége
néven, tagdíjat fizet. és ingyen. társadalmi munkában
saját gépkocsijával. saját benzin.költséggel figyeli, kik
járnak éjszaka a falunkban.
Védi a napi munkával létrehozott vagyont. a faluban
élő embertársai értékeit, és biztonságot próbál
nyújtani.

Kérem segítsék őket tapasztalattal, tanáccsal, hiszen
régen a „strázsák'' is megbecsült, értékes emberei
voltak a falu közösségének.
Az Egyesület pártoló tagok támogatását is szívesen
veszi a helyi takarékszövetkezemél nyitott
bankszámlára történő hozzájárulás befizetésével.
Lend,·ai l\·ánné
polgármester
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>gy új
mi a
:osítási
MEP
típusú
eljárás
zatunk

LEVÉL KÁRPÁTALJÁRÓL
„Mélységes hálával szívünkben mondunk köszönetet azokért a felejthetetlen élményekben
gazdag napokért, amiben Kunsziget lakosságának jóvoltából volt részünk.
Az. árvíz borzalmait felejtetni tudta az a szeretet, amely átölelt minket.
A Mindenható Istenünk jutalmazza meg segítőkészségüket.
Áldást, békességet kívánva az Új Esztendőre, szívélyes üdvözlettel a viski csoport.

,VÉD
ezúton
11ak, a

Visk, 1999. január 2.

:lyet az
alatt

Kunsziget Község Önkonnányzata és a magam nevében köszönöm, hogy otthonukba fogadták, étellel,
itallal, jó szóval ellátták a bajba jutott embertársaikat.

Szirmay Jánosné
csoportvezető"

Lendvai Ivánné
polgármester

LEVÉL MOSONMAGYARÓVÁRRÓL
,,Tisztelt Kunszigetiek!
Elszorul a szívem, ha 1943. január 12-re gondolok. Vigaszul szolgál, hogy van egy szigetközi
kis közösség, mely ilyen mély kegyelettel tud emlékezni a doni tragédiára és az ott elesettekre.
Jómagam - Isten kegyelméből - túléltem, végiggyalogoltam a tragédiát. A győrszabadhegyi
tüzérekkel voltam odakint.
A jó Isten áldását és a Szűz Mária kegyeit kérem Önökre, valamennyiükre, akik részesei voltak
a gyászos megemlékezésnek.
gozók

, hiszen
emberei
;zivesen
nyitott
rei.

Tájékoztatásul írom le, hogy itt Óvárott él egy Honvéd Hagyományőrző Egyesület. Körülbelül
50-60 öreg, háborút járt katona, egy-két vitéz,· mint az édestestvérek úgy tartunk össze. A mi
doni koszorúzási ünnepeink is csodálatosak.
Amennyiben esetleg volna olyan gondolatuk, hogy velünk felvegyék a kapcsolatot, javasolom
elnökünkkel ezt megtenni.
Címe: Vitéz Harmath Lajos hív.ny.ezredes, a helyi Vitézi Szék kinevezett székkapitánya,
Mosonmagyaróvár, Kismartoni út 39.
Búcsúzóul, főmet mélyen meghajtom Önök előtt, tisztelettel
Mosonmagyaróvár, 1999. január 18.
Vitéz Fischer György építész
Mosonmagyaróvár, Aranyossziget út 25."
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LÁTOGATÁS A KÖNYVTÁRBAN,..J
Burkus Tivadarné, Irénke 1997. óta vezeti a
könyvtárat,
könyvtárosi
kunszigeti
végzett
pedagógusként
szakkollégiumot
igyekszik segíteni a könyvtár látogatóit a sok
sok könyv közötti eligazodásban, a megfelelő
könyv kiválasztásában.
- Milyen nyitva tartással mz1ködik a könyvtár?
- Hétfőn és pénteken 17 órától 18,30 óráig
állok a könyvtárlátogatók rendelkezésére.
- Kik keresnek meg ezeken a napokon?
A 108 beiratkozott olvasó többsége iskolás,
kevés a középkorú, annál több az idősebb,
főleg nyugdíjas ember. Most éppen Stoller
Pista bácsi válogat a könyvek között, aki
egyébként támogatja a könyvtárat azzal,
hogy könyveket ajándékoz nekünk.
- Mekkora állománya van a könyvtárnak?
- Mintegy 7000 kötet van elhelyezye a
polcokon. Ezek többsége szépirodalmi mű,
sok közöttük a fiataloknak, kisgyermekeknek
való mű és mesekönyv.
- Mit ajánlasz például az általános és
középiskolás tanulóknak?
- Sokfélét!
Elsősorban
a
tudományos
ismeretterjesztő könyveket, mint például az
Új képes történelem e. sorozat, vagy a Mi
micsoda sorozat. De az ifjúság megtalálja itt
az iskolai kötelező irodalom könyveit is 2-3
példányban, s ezzel jelentős könyvvásárlási
kiadástól menekül meg a kisdiák.

Tapasztalataid
szerint
a
melyek
legkedveltebb könyvek?
- A fiatalok leginkább a Mi micsoda sorozat
könyveit viszik és az 1 OOO kérdés, 1 OOO
válasz e. sorozatot kedvelik. A felnőttek
inkább a krimiket, a Laurence regényeket és
a romantikusokat, mint például Danielle
Steel, Claire Kenneth, Agatha Christie, S.
Sheldon, kedvelik.
- A
könyvállomány frissítésére
milyen
lehetőségek vannak?
Az elmúlt évben 30.000
Ft
állt
rendelkezésemre, amit még további 10.000
Ft-tal kiegészítettek. Remélem, hogy ez
évben
1s
hasonló
lehetőség
lesz
könyvtárfejlesztésre.
- Folyóiratok tudtommal jelenleg nincsenek,
bár bizonyára lenne érdeklődés. Örömmel
mondhatom ugyanakkor, hogy a Kertbarátok
Országos Szövetségének döntése alapján - a
eredményeként
faluvirágosítás
a
Kertbarátok Magazinjának 1 évre szóló
előfizetését nyertük meg,
amelyet a
könyvtárban helyezünk el, s ehhez mindenki
hozzáférhet.
Köszönöm az interjút!
Rába László

Burkus Tivadarné könyvtáros és
egy hűséges olvasó, Stoller István
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FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosság!
a
)fOZat

1000
1őttek
ket és
mielle
ie, S.

A VOLÁN Rt megkezdte az 1999/2000. évi hivatalos autóbusz menetrend szerkesztési munkálatait,
melyhez a lakosság észrevételeit és jogos igényeit figyelembe kívánja venni.
Önkormányzatunk tárgyalásokat folytat a reggel 5lQ -kor induló autóbusz korábbi indulásáról, valamint
arról, hogy 11 óra és 14 óra között is induljon autóbusz Győrből Kunszigetre.
Kérem a lakosságot, akinek ezen kívül észrevétele van a buszközlekedéssel kapcsolatban, azt írásban
tegye meg 1999. február 10-ig a hivatalba, melyet továbbítunk a VOLÁN Rt felé.
Lendvai Ivánné
polgármester

nilyen
állt
0.000
;y ez
lesz
senek,
5mmel
'1rátok
án - a
a
szóló
et a
ndenki

László

FELHÍVÁS!

FELHÍVÁS!

�esült elnöksége
A Kunsziieti FaluszéEítő
�
kén a község VALCALktrotf,�ogy 1998.
évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák
egyesületünket. A bevallási nyomtatványok
szereplő
„RENDELKEZŐ
között
NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1 %
ÁRÓL" című nyomtatvány adószám rovatába
írja be:
18533268-1-08, és a nevünket:
Kunszigeti FaÍusúpffo Egyesület.
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai
szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a
nyilatkozat elhelyezhető legyen. A borítékon az
ÖN
NEVÉT,
LAKCÍMÉT
ÉS
AZ
ADÓAZONOSÍTÓ SZÁMÁT tüntesse fel, majd
a lezárt borítékot - bevallásával együtt, küldje
meg 1999. február 15-ig az APEH-nek.
Amennyiben a másik 1 %-ot a Magyar
Katolikus Egyháznak szánja, hasonlóan kell
eljárni, de akkor nem adószámot, hanem a
négyjegyű technikai számot: 0011 kérjük
feltüntetni és mindkét nyilatkozatot egy
borítékban elhelyezni.

A Kunszigeti Sport Egyesület vezetősége kéri a
község
vállalkozóit,
hogy
1998.
évi
támogassák
1%-ával
jövedelemadójuk
egyesületüket és a sportot segítő alapítványokat.
A rendelkező nyilatkozatot - választásának
megfelelően - az alábbi adatok figyelembe
vételével szíveskedjék kitölteni:

Támogatásukat előre is megköszönjük
os és
[stván

Kunszigeti Faluszépítő Egyesület Elnöksége
Kunszigeti Egyházközség Képviselő-testülete

A1'I BESTENBAU KUNSZIGET S.E
Adószám: 19881409-1-08
Kedvezményezett neve:
- KUNSZIGETI SPORT EGYESÜLET
,,KUNSZIGET LABDARÚGÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY"
Adószám: 18534568-2-08
Kedvezményezett neve:
- ,,KUNSZIGET LABDARÚGÁSÁÉRT" ALAPÍTY ÁNY
,,KUNSZIGETI IFJÚSÁGI SPORTALAPÍTVÁNY"
Adószám: 18536357-1-08
Kedvezményezett neve:
- KUNSZIGETI IFJÚSÁGI SPORTALAPÍTVÁNY
A nyilatkozatot helyezze el egy szabvány méretű
borítékba, melyen tüntesse fel az Ön nevét, lakcímét
és adóazonosító jelét. A borítékot lezárva,
adóbevallásával együtt, 1999. február 15-ig küldje
meg az APEH-nak.
Támogatásukat köszönjük és jó játékkal honoráljuk.
Kunszigeti Sport Egyesület
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GRÁBICS FRIGYES ELŐADÁSA
Január
18-án,
a
Nyugdíjas
Klub
meghívására, vendégünk volt GRÁBICS
FRJGYES tanár-történész Győrből. 1956ban helyettes vezetője volt Győrben a
sajtóirodának, mely októbl:'r 29-én kezdte
meg müködését. A sajtóiroda tolmácsolta a
Nemzeti Tanács, majd a Dunántúli Nemzeti
Tanács álláspontját az újság és a rádió felé.
A fő cél a békesség megőrzése volt, ezért
hangoztatták, hogy civil fegyvert nem
kaphat. A Győr Megyei Bíróság 8 hónap
börtönnel ,jutalmazta" tevékenységét és
tanári pályáját is el kellett hagynia. A
Hütőipari Vállalattól ment nyugdíjba.
ideje
foglalkozik
Hosszú
Győr
irodalomtörténet;nek kutatásával. Előadásá
ban Győr történelmi sorsfordulóival fog
lalkozott.
Rába László
Grábics Frigyes tanár-történésl

A FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Január 20-án közgyűlést tartott a Kunszigeti
Faluszépítő Egyesület. Rába László elnök beszámolt
az 1998. évi munkáról, a költségvetés teljesítéséről.
Bevételként 171 ezer forintot terveztek, s
megvalósult 178 ezer forint. A vállalkozók és a
lakosság személyi jövedelemadójának 1 %-ából 65
ezer Ft folyt be, ami 30 %-kal több a tervezettnél.
Tagdíjból viszont csak 9 ezer Ft került befizetésre, a
tervezettnek 60 %-a.
Kiadásokra 145 ezer Ft-ot terveztek, s megvalósult
86 ezer forint. A „Kunszigetért" Közalapítvány
alaptőkéjének növelésére 25 ezer Ft-ot adtak át. A
„Virágos Kunszigetért" mozgalom díjazására eddig
22 ezer Ft-ot fizettek kí. A helyi és regionális
borversenyekre 13 ezer Ft-ot, a park játékainak
felújítására 5 ezer Ft-ot, a Hírmondó fotóanyagainak
beszerzésére 5 ezer Ft-ot, a működési kíadásokra 16
ezer Ft-ot fordítottak. Így év végén 92 ezer Ft maradt
az 1999. év kiadásainak fedezetére.
Az idei évben 70 ezer Ft-ra számítanak a személyi
jövedelemadó 1 %-ából. A tagdíjakból 10 ezer, a
banki kamatból 2 ezer Ft-ot várnak. Így erre az évre
összesen 174 ezer Ft áll rendelkezésre. Ebből 50 ezer
Ft-ot szánnak a „Kunsziget története" című könyv

kiadásának támogatására. 26 ezer Ft-ot pedig a
„Virágos Kunszigetért" mozgalomban résztvevők
díjazására. Ez évben a legszebbnek ítélt 40 előkert,
ház előtti utcarészlet gondozói között sorsolással
döntik el, hogy ki kapja a 12 db 2000 Ft-os vásárlási
utalvány valamelyikét.
A helyi és regionális borversenyek rendezésére,
díjazására 15 ezer Ft-ot, a Nyuszi-kupára 5 ezer Ft-ot,
a Hírmondó fotóköltségeire 5 ezer Ft-ot, a facsemete
beszerzésre (utcafásítás céljára) 20 ezer Ft-ot
fordítanak. A működési kiadások összege 10 ezer Ft.
A 2000. évre tervek szerint 43 ezer Ft áll az idei
pénzekből rendelkezésre.
Személyi változások is történtek. Rába László
lemondott elnöki tisztéről, s a továbbiakban mint
elnökségi tag dolgozik, s szerkeszti a Kunszigeti
Hírmondót.
Az egyesület elnöki tisztét ezentúl Csiszár Imre tölti
be.
Az egyesület titkárának Szalai Sá11dort választották
meg, Kovác� László viszont kimaradt az elnökségből.
Az új vezetés tovább viszi az eddig bevált
gyakorlatot, fő feladatának tekinti a fák, díszcserjék
évenkénti nyesését, a Hí1mondó szerkesztését, a
,.Virágos Kunszigetért" mozgalom szervezeset,
értékeh:sét, díjazását, a tél folyamán kertészeti
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elvadást szerYez, megrendezi a VII. Kunszigeti
BorYersenyt, facsemeték juttatásával elősegíti az őszi
utcafásításokat és még számos más feladatot is
magára vá!la 1. E feladatok elvégzéséhez kéri és várja
a falu lakc�ságá1°ak anyagi és kézi munkában tönénő
támogatását.
Rába László

,,VIRÁGOS KUNSZIGETÉRT"
MOZGALOM DÍJAZOTT PORTÁI
Rába Lászk.:k előkertje

,edig a
ztvevők
előkert,
solással
ásárlási
�zésére,
!r Ft-ot,
:semete
: Ft-ot
ezer Ft.
az idei
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Nagy Attiláék előkertje

Gaál Csabáék udvara

László
m mint
nszigeti
•,re tölti

sztották
cségből.
bevált
zcserjék
tését, a
vezését,
�rtészeti

Kiss Tiborék előkertje
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EGYÜTT VOLTUNK, JÓ VOLT!
A téli szünetünk egyik napja igazán vidám volt.
Klári néni sportnapot szervezett. Mi gyerekek
már fél ötkor a Sportcsarnokban voltunk,
előkészítettük a játékhoz, versenyhez szükséges
eszközöket.
Öt órakor sportosan öltözködve sorra érkeztek a
családok. Az anyukák csomagokkal és
mentegetőzve, itt fáj, ott fáj, nem tudom majd
megcsinálni. Az apukák jókedvűek és kíváncsiak
voltak, mi is lesz belőle: A testvéreink boldogan,
mindenre felkészülve érkeztek. Az anyukák
pillanatok alatt terített asztalt varázsoltak,
megannyi finom süteménnyel és itallal. A
köszöntés és rövid megbeszélés után laza
bemelegítés, tomagyakórlatok következtek.
Először kissé bizonytalanul, félszegen csinálták
szüleink a gyakorlatokat, majd egyre bátrabban
és felszabadultabban. Ezután két csapatot
alakítottunk. Sípszó jelezte a mókás, ügyességi
feladatok kezdetét. Akadályok között tekeregve
vonatoztunk, százlábúként igyekezett mindkét
csapat elsőként célba érni. Harsány nevetés
kísérte az apukák versengését, amikor bekötött
szemmel nehézségeken átjutva kellett a labdát
célba dobni. Nagy derültség kísérte az anyukák
derékfájását „enyhítő" lépegető versenyét is. A
konyhai eszközökkel most nem dolgoztak ők,

hanem a fejükön egyensúlyozva bűvészkedtek
azokkal. A nevetés csak akkor szünetelt, ha
éppen azon vitáztunk, melyik csapat végezte el
először és hibátlanul a feladatot. Mi gyerekek
egy kicsit szégyelltük magunkat, amikor szüleink
a kötélmászásban ügyesebbnek bizonyultak
nálunk. Volt még nagyon sok érdekes, játékos
feladat. Na és persze apa-fia foci: 8-16 javunkra.
Nagy élmény volt az anyuékkal focizni. Ök
bizony a győzelem érdekében minden meg nem
engedett eszközt használtak játék közben.
Hiába!!! Mi ebben a sportágban verhetetlenek
vagyunk.
csapatok
teljesítményét
pontoztuk.
A
Megállapítottuk, melyik csapat lett a győztes. De
ez most nem volt fontos. Szüleink még pezsgőt is
bontottak, nekünk persze Kölyökpezsgőt. A jó
hangulatú összejövetelre és arra koccintottunk,
hogy együtt és kellemesen töltöttük ezt az estét.
Úgy terveztük, hogy két órát maradunk, amiből
négy óra lett. Bizonyítva, hogy jól éreztük
magunkat.
Strobl Gergely
Volner Szilvia
Pék Lajos
Németh Csaba
Horváth Ákos

NYUGDÍJAS-KLUB MŰSORA
1999. FEBRUÁR 1. (hétfő) 18 ÓRA
- Dr. Pálmai Erzsébet reumatológus előadása

.

1999. FEBRUÁR 15. (hétfő) 18 ÓRA
-,,RENDEZTÜK Ml!" Öntevékeny kultúrműsor a klubtagok rendezésében és szereplésével.
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FELHÍVÁST
A magyar államalapítás ezredik évfordulójának megünneplésére
részkedtek
.netelt, ha
végezte el
gyerekek
>r szüleink
izonyultak
:s, játékos
javunkra.
cizni. Ők
meg nem
cözben.
hetetlenek
,ontoztuk.
rőztes. De
pezsgőt is
gőt. A jó
intottunk,
az estét.
k, amiből
1 éreztük

Az ezredforduló a Magyai· Köztársaság
hivatalos képviselői,
intézményei és
állampolgárai számára a megemlékezés
rója.
kötelezettségét
Történelmi
kötelezettségünk, hogy emlékezzünk a
keresztény magyar állam megalapításáról,
valamint arról, hogy a magyar nemzet ezer
éven át szolgálta az európai kultúrát. Az
ünnep akkor lesz teljes, akkor lesz méltó, ha
a közösségek sokasága vesz részt benne, ha
ki-ki a maga lehetőségei szerint vállalt
feladatokat elvégezvén, jelet tudjon hagyni
utódai és a nemzet emlékezete számára.
Az
országos
jelentőségú
események
megvalósítására, a helyi kezdeményezések
országos mozgalommá szervezesere és
támogatására a Magyar Köztársaság
Kormánya kormánybiztost állított dr.
Nemeskürthy István személyében.
A miIIenniurni év 2000. január 1. - 2001.
augusztus 20-ig tart.
Kunsziget Község Önkormányzata - a
község
képviselő-testületével,
az
intézmények dolgozóival, az egyházközség
képviselő-testületével,
az
egyesületek
vezetőivel folytatott egyeztetések alapján
a község lakosságának nevében csatlakozott
a 2000. év méltó megünnepléséhez, helyi
rendezvények megszervezésével.
A kormány 1152/1998.(XII.1.) számú
határozatában irányelveket adott ki a
Magyar Millennium megünnepléséről.

Kiemelten törekedni kell a történelmi
való
együttműködésre,
egyházakkal
értékeink bemutatására és megóvására.
Településünk jelentős értéke a római
katolikus templom. Állagában jelentős
romlás következett be, az évfordulóra való
felújítása nemes cselekedet lenne.
Gondolunk az útszéli keresztek, a temetői
rendbetételére,
kopjafa
nagykereszt
emlékpark
létrehozására,
állítására;
kiadására,
történetének
Kunsziget
helytörténeti
kiállítás
rendezésére,
és
irodalmi
kiírására
pályázatok
képzőművészeti témakörben.
Tisztelt Állampolgárok!
Az ezred-évforduló mindannyiunk ünnepe,
a magyarság közös ügye, melynek
méltóságát mindenkinek feladata megőrizni
és ápolni.
A Millenniumnak ki kell fejeznie, be kell
mutatnia államiságunk ezer évét, Szent
István király emlékezetét, kultúránk
értékeit, melyre már 1999-ben készülni
kell.
Kérem javaslataikat, elgondolásukat a méltó
ünneplés megvalósításához juttassák el
Polgármesteri Hivatalba.
Tisztelettel
Lendvai Ivánné
polgármester

szerepéletének 73. évében elhunyt.
Nyugodjék békében!
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FEBRUÁR ELSEJÉN, A VOLT HÚSBOLT HELYÉN
A bolt üzemeltetője: Hécz Vincéné
A CSEMEGEHÁZ naponta friss tej- és tejtermékkel, kenyérrel és péksütemények
kel, hús- és hentesárukkal, valamint egyéb élelmiszerek nagy választékával várja
Kedves Vásárlóit.
A bolt nvitva tartása:
Hétfőtől-péntekig: 6,30 órától 17,30 óráig
: 6,30 órától 12,00 óráig
Szombaton

. - .- .- .- . - . -. -. -. -. - . - . - . - . - . -. - . - . - . -. -. - . - . -. -. -. - . - . - . - . - . - . - . 

Megjegyezzük, hogy február hónapban az ÁFÉSZ ABC nyitva tartása az alábbiak
szerint változik:
Hétfőtől-péntekig: 7,00 órától 15 óráig
: 7,00 órától 12 óráig
Szombaton

SZAUNA
NYÍLT

AZ ÖTTEVÉNYI KASTÉLYSZÁLLÓBANT

Érdeklödni lehet: a Hotel recepcióján
Telefonszám: 96/485-031
Szaunajegy: 300 Ft/fö
Szeretettel várunk minden Kedves ÉrdeklödötI

***

Hotel Kastély
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MEGHÍVÓ
A KUNSZIGETI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

1999, FEBRUÁR 13-ÁN; 1 7 ÓRAI KEZDETTEL
HAGYOMÁi'\IYOS

TÚZOLTÓBÁLT

RENDEZ A HELYI VENDÉGLŐBEN,

MELYRE SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
A RENDEZŐSÉG
Kdrjük, hogy belépödijtíval tdmogassa egyesületünket!
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SPORT

ÖREGFIÚK LABDARÚGÓ TORNÁJA
Hat csapat részvételével rendezték meg 1999. január 17-én
az öregfiók teremtornáját a kunszigeti sportcsarnokban. A
nagy érdeklödés kísérte küzdelem-sorozat végeredménye
a következö lett:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A mezöny legjobb játékosa JANKOVICS FERENC
(Mosonszentmiklós), a legjobb kapusa HORVÁTH
LIÍSZLÓ (Györság), a legtöbb gólt lö\·ö pedig CSAPÓ
ISTVÁN (Györladamér) len.
Puxbaum József

10 pont, 14- 8 gólarány
9 pont, 18-11 gólarány
9 pont, 12-10 gólarány
MOSONSZENTMIKLÓS 7 pont, 15-14 gólarány
7 pont, 7-11 gólarány
GYŐRSÁG
t pont, 8-23 gólarány
MECSÉR
ABDA
GYŐRLADAMÉR
KUNSZIGET

1999.jauuár 23. (szombat)
Duna u. • Ifjúság u.
Fö u. • József A. u.
Terek - Ady u.
szabad: Hunyadi u.- Győri u.

17-18 h.
18-19 h
19-20 h

Ady u. - Ifjúság u.
Fö u. - Terek
Duna u. • Hunyadi u.
szabad: József A. u.

17-18 h
18-19 h
19-20 h

1999.jauuár 24. (vasárnap)

1999.jauuár 30. (szombat)

Duna u. - Ady u.
Hunyadi u. - Ifjúság u.
József A.u. - Terek
szabad: Fö u.

Duna u. - József A. u.

18-19 h
19-20 H

Ifjúság u. - Terek
Fö u. • Hunyadi u.
szabad: Ady u.

17-18 h
18-19 h
19-20 h

Ady u. · Hunyadi u.
Duna u. - Fű u.
ltjúság u. - József A. u.
szabad: Terek.

17-18 h
18-19 h
19-20

Ady u. • József A. u.
Hunyadi u. - Terek
Fö u. · Ifjúság u.
szabad: Duna u.

1999.február 20. (szombat)

1999. február 21. (vasámap) RAJATSZAS

17-18 h I
18-19 h
19-20 h

17-18 h
18-19 h
19-20 h

1999. február 13. (szombat)
Fö u. - Ady u.

József A. u. - Hunyadi u.
Duna·u. - Terek
szabad: l fj úság u.

1999.február 14. (vasámap)

17-18 h
18-19 h
19 -20 h

1999.január 31. (vasárnap)
17-18 h

=
XI.

1999. ÉVI FALUKUPA SORSOLÁSA
16-17 h
17-18 h
18-19 h

-

17-18 h
18-19 h
19-20 h
Kunszigeti Hirmondó

1-6. helyezett• A
2-5. helyezett - 8
3-4. helyezett - C
7. kiesett

1999.február 27. (szombat)
VESZTESEK

A-8 ( 4-6. helyezett)
B-C
C-A

1999.február 28. (vasámap)
GYOZTESEK

A-8
B-C (1-3. helyezett)
C-A

A Kunszigeti Önkom13nyzat lapja
Ingyenes Kiadvány
Fclelös szerkesztő: Rába László. Tel.: 961485-309
KiadJa: A Kunszigeti Polg:im1esteri Hivatal 9184 Kunsziget. József Attila ut 1.
Felelös kiadó: Lendvai lvonné. Tel.: 961485-354 R:idíótelefon: 06•30 9395-607
Technikai munkatárs: Gond:ir lstv:inne
Készült a Kunszigeti Polg:im1esteri Hh·:ual sokszorositó gépén

