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1999. október 23.

MI TORTENT MEGYENKBEN
,
,
1956. OKTOBER 22. ES NOVEMBER 4. KOZOTT?

- -

Emlékezzünk az 1956-os forradalomra és szabadságharcra!
Október 22.
Sopronban ifjúsági nagygyűlés a Sotexban.

Október 28.
Megalakul a Győr-Sopron Megyei Nemzeti Tanács.

Október 23.
Budapesten kitö11 a forradalom.
Győrött megalakul a Petőfi kör dr. Kéri József megyei
főügyész vezetésével.
Sopronban az ifjúság felvonulást szervezett és megala
kult a MEFESZ.

Október 29.
Győrben Rokop József és Germán László javaslatára
Szigethy Attila október 30-ra összehívja a Dunántúli
Nemzeti Tanács megalakítására azokat a szervezeteket
az országból, amelyek már eddig felvették a kapcsola
tot a Győr-Sopron megye székhelyű nemzeti tanáccsal.

Október 25.
Győrött tízezres felvonulás a pártház és a börtön előtt.
sonűz a börtönnél, három halott.
A vörös csillagok eltávolítása.
Sopronban fegyenclázadás, egyetemisták segítsége a
bönön őrzésére.

A nemzeti tanács a nemzetőrség szervezeti kialakításá
val foglalkozik.
A munkástanácsok intézkedéseket tesznek a közellátás
érdekében.

Október 26.
Győrött az Ideiglenes Nemzeti Tanács megalakulása.
Az ÁVH lefegyverzése.
Segítség a mosorunagyaróváriaknak.
Megszólal a Szabad Rádió Győr.
Mosonmagyaróváron a felvonulás alatt gyilkos zöld
ávós sortűz. Rengeteg halott és sebesült.
Október 27.
Az egész megyében. a falvakban is megalakulnak a
forradalmi nemzeti, munkás-,ifjúsági és katonatanácsok.
Győrött megalakul a megyei tanács Forradalmi Mun
kástanácsa.
Mosonmagyaróváron - az előző napi gyilkos sortűz
következményeként - lincselésre kerül sor.

Október 30.
Somogyvári és néhány társa ki akarja Győrben kiáltani
a dunántúli Köztársaságot. Szigethy Attila a vagongyá
ri munkástanács és a katonaság segítségével ezt meg
akadályozza.
\ilegalakul a Dunántúli Nemzeti Tanács.
Október 31.
Először ad közös műsort a Szabad Kossuth Adó és a
Szabad Petőfi Rádió Győr II., ezzel az adás az egész
világon fogható.
Jogászgyűlés a győri megyei bíróság épületében.
Budapesten Szigethy Attila vezetésével küldöttség
tárgyal Nagy Imrével és teljes egyetértésre jutnak.

November 1.

Győr - A Dunántúli Nemzeti Tanács határozata: teljes
egyetértéssel Nagy Imre kormánya mellett áll és cél
kitűzéseit támogatja.
Küldöttség utazik az osztrák Bauberbundhoz.
Megindul a pártok szervezése.
A városi közigazgatás zavartalan működése érdekében
a DNT átköltözik a volt iparkamarába, amely október
25-ig pártház volt.

NovemLer 3.

Győrött elkészül a Hazánk első száma, amely 4-én
reggel kerül az utcára.
Jelentések érkeznek a DNT-hez újabb szovjet csapatok
dunántúli előrenyomulásáról.
November 4.

A szovjet csapatok elfoglalják Győrt és a megye több
helységér.

November 2.

Győrött megalakul a Hazánk szerkesztősége.
A Vagongyári Munkástanács elfogadja a DNT határo
zatait és úgy határoz, hogy november 5-én felveszik a
munkát.

Szovjet páncélautók a győri pártbizottság mellett (1956. október 25.)
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Tisztelt Lakosság!
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eseményeire,
a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára emlékezünk

1999. október 23-án (szombaton) 18 órakor a Kultúrotthonban.
Az ünnepélyre Kunsziget Község Képviselotestülete nevében tisztelettel meghívom Önöket.
Lendvai Ivánné
polqármester

Juhász Gyula

,
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MEGHIVOI

Az ismeretlen katona
Az

Én nem ünneplem ot, én gyászolom
Fekete posztós dob nélkül, magamban.
De milliók nevében, akik élnek
És föltámadnak majd egy szép napon
A sírból, mit ma országnak neveznek.

I. és II. Világháborúban hosi halált halt katonákra
tisztelettel emlékezünk

1999. október 31 -én (vasárnap), 18 órakor, a
kunszigeti római katolikus templomban.
A megemlékezés szentmisével kezdödik, melyet a

Én nem ünneplem ot, én átkozom
Vezéreit, kik vérmezore vitték
Fiatal testét, ifjú álmait,
Szabad jövojét, boldog büszkeségét
Idegen célért, idegen pokolba.

Györi Pedagógus Énekkar hangversenye követ.

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Medgyasszay László, országgyulési képviseiö,
a megyei közgyulés alelnöke

Én nem ünneplem ot, én siratom
A vértanút, ki mások vakhitéért
Az Antikrisztus lovasát követve
Az embertelen, gyilkos kötelesség
Parancsszavára az árokba fordult.

A megemlékezésen részt vesznek a
Gyori Határor Parancsnokság katonái.
A megemlékezésre ezúton tisztelettel meghívjuk

a hozzátartozókat, falunk lakosságát.
Kunsziget Község Képviselotestülete nevében
Lendvai Ivánné
polgármester
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KOZMEGHALLGAT AS

MEGHÍVÓ!
Tisztelt Lakosság!
Kunsziget Község Képviselőtestülete
1999 .november 8-án (hétfőn) 18 órakor közmeghallgatást tart a Kultúrotthonban.
NAPIREND
⇒
⇒
⇒

Beszámoló az 1999. évben végzett munkáról.
Településfenntartás, üzemeltetés, megvalósított beruházások.
Tájékoztató a 2000. évi célkitűzésekről, feladatokról.
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom.
Kunsziget Község Képviselőtestülete nevében
Lendvai Ivánné
polgármester
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EL O AD A S!

SEGITSUNK A KARIT ASZNAK!

�r----.___

1999. ok.1:óber 18-án Fekete Andrást, győri
görögkatolikus lelkészt, a megyei karitász elnökét
hívta meg előadásra a Nyugdíjas Klub.
Az előadás keretében központi helyen szerepelt a
segélymisszió tevékenysége, célja. Naponta osz
tanak szét élelmiszert és egyéb adományokat a
hazai rászorulók között és rendszeresen szállíta
nak a határon kívüli magyaroknak is.
Szükségük lenne burgonyára, zöldségre, amiből a
legtöbb fogy. Akinek van feleslege, - vagy szíve
sen áldoz e nemes célra - kérjük jelentkezzen a
Polgármesteri Hivatalban minél előbb.

1999. november 7 -én (vasárnap) 15 órakor
a Kultúrotthonban
dr. Ádám Sándor tart eloadást

Európa színpadán - Nemzeti büszkeségeink
címmel.

A könyv a helyszínen megvásárolható és
dedi káltatható.

Köszönettel : Szalai Béláné
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A FALUSZEPITO EGYESULET HIREI
-

-

utcák lakóközösségéivel mindenképpen tárgyalni
kell.

Az APEH értesítése alapján örömmel tájékoztat
hatjuk tagjainkat és támogatóinkat, hogy az 1998.
évi jövedelemadó 1 %-ából 72.695 Ft támogatás-
hoz jutottunk, ami nagymértékben segíti jövö évi
célkitűzéseink megvalósítását. Ezúton is megkö
szönjük, hogy adóbevallásukban egyesületünkre
gondoltak. Az összeg felhasználásáról jövö év ok
tóberében adunk számot.

-

Az egyesület elnöksége elvetette azt az elképze
lést, hogy ez év öszén foglalkozik a község fásítá
si programjával. Az újabb elképzelés szerint jövö

Az egyesület rendelkezik anyagi eszközökkel is támogatóink és tagjaink jóvoltából -, ezért kér
jük, hogy a falu szépítésére vonatkozó javaslatai
kat szóban, vagy írásban tegyék meg az elnök cí
mére. ( Csiszár Imre, Kllnsziget, Fö utca 5.)

Csiszár Imre
a Faluszépítö Egyesület elnöke

tavasszal kerülne erre sor - egyesületi és önkor
mányzati támogatással, elötte azonban az egyes
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ALLATTARTOK FIGYELME BE!
Az inszeminátori teendoket Királyfi Péter látja
el falunkban.
1999. október 21-tol az állattartók a polgár
mesteri hivatalban elhelyezett füzetbe írhatják
be ezirányú igényeiket, melyeket hivatalunk
továbbít az inszeminátor felé.

Királyfi Péter

okl. állctegészségügyi mérnök
okl. inszeminátor

Tel.:

Lakcím: 9024 Győr, Illyés Gy. u. 5.

-----'♦----4

06-30-9399-473
96/ 430-B42

SZÜRETI NAP
KUNSZIGETEN
- Bár községünk nem számít bortermelő vidék
nek, településünkön több mint ötvenéves hagyo
mánya van a szüreti felvonulásnak - mondta
Lendvai Ivánné polgármester.
A termények, és a zömében Othelló szőlő betaka
rításának végét jelző ünnepen az általános iskolá
sok cigányos, a középiskolások magyaros ruhában
mentek végig a falu összes utcáján, gyűjtve az
aprópénzt, az ajándékokat, a kalácsot.
„FigyelJenek rám kicsik és nagyok!" - kezdte
beszédét a kisbíró, akit klészáros Ferenc tanuló
jelenített meg, majd a néptánccsoportok találko
zójára és a Jótékony célú szüreti bálba hívta meg a
falubelieket. Szavaira mindenki felfigyelt, hiszen
a mögötte haladó menetben fogathajtók pattog
tatták ostoraikat, népviseletbe vagy maskarába
öltözött fiatalok énekeltek. mulatoztak. A kocsik
bakján Szalai József. Kopacsek A.1Ual és Varga
Lóránt bíztatta a lovakat.

A nézőtéren ülő idősek közül többen szívesen
meséltek emlékeikről. Karácsonyi Lajosné el
mondta: Az első szüreti mulatságon még sötétkék
rakott szoknyát viseltek a lányok és a lovas
kocsikra asztalt tettek fel a legények és arra ke
rültek a borosüvegek és poharak.
Mások az évente megrendezésre kerülő borver
senyt emlegették. megint mások az ötvenes évek
beadási időszakát. amikor például Karácsonyi
Imrének 67 liter, Bíró Andrásnak 139 liter bort
kellett leadni. Hol termett ennyi bor akkoriban?
Ki tudja') De egy biztos. nem véletlenül rendez
nek Kunszigeten ötven éve szüreti mulatságot.
Rába László

A régi szokás felelevenítését a néptáncosok mű
sora egészítette ki-. A tornacsarnokban sok nyug
díjas és a gyerekek szülei nézték végig az abdai,
az öttevényi, a börcsi és a kunszigeti táncosok
műsorát. A legnagyobb tapsot a kunszigetiek
kapták.
Az iskolában működő szakkört Stankovicsné Sza
bó Zsuzsa vezeti. Három csoportban, összesen 46
tanuló jár. A műsort a mosonszentmiklósiak cite
razenekara zárta, hangulatilag mintegy előkészít
ve a közönséget az esti szüreti bálra. A bál bevé
telét az általános iskolások és a kunszigeti fiata
lok hasznos időtöltésének támogatására fordítják.
.-\ kisbíró szüreti bálba· hívta meg a falubelieket.
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A NYUGDIJAS KLUB
PROGRAMJA

1999. október 23. (szombat) 18 óra
1956-os forradalom és szabadságharc
emlékünnepe.

1999. november 14. (vasárnap) 15 óra
Idosek Napja
1999. november 15. (hétfo) 18 óra
Balczó András,
olimpia és világbajnok eloadása.

1999. október 31. (szombat) 17 óra
Hosök napja.
- Emlékmise 17 órakor.
- Megemlékezés és koszorúzás 18 órakor.

GYÁSZHÍREK
ffi
LUDVIG FERENCNÉ

JOÓ IMRE

életének 88. évében elhunyt.

életének 74. évében elhunyt.

Szalai Margit

kömüvesmester

Nyugodjanak békében!

ffi

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
ffi

ffi

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonaínknak. az-óvoda dolgozóinak, volt kolléganőimnek, a Zöld Mező Tsz
vezetőjének és tagságának. barátainknak, a nyugdíjas klub énekkarának, a falu lakosságának, akik Édesanyámat,

LUDVIG FERENCNÉT

a temetésén jelenlétükkel megtisztelték, sírján a kegyelet virágait elhelyezték.
Külön köszönetet mondunk a zászlóvivőnek, a keresztvivőnek és a gyertyaégetőknek.
Gyászoló lánya Imelda, és családja
ffi 1!41!4 ffi ffi

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik Édesapám.

JOÓ IMRE

temetésén jelenlétükkel megtiszteltek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték.
Külön köszönetünket fejezzük ki a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.
Edit lánya és a gyászoló család
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SPORT
Rovatve-;,etó': Rába Lás-;,ló
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NOI LABDARUGAS: NB II.
A harmadik forduló mérkőzésére Budapesten
került sor a Hungária-Viktória ellen szeptem
ber 26-án. Szorosabb első félidő után a máso
dik játékrészben kidomborodott a fővárosiak
nagyobb tudása, s így Csapó Sándor csapata
Erőssné 2, valamint Takács góljaival 8-3 ará
nyú vereséget szenvedett.
A negyedik fordulóban miskolci pályán ját
szott az Am Besten Bau-Terán a Miskolci
Elán csapata ellen. A mérkőzés nagy küzde
lem után 3-3 arányú döntetle1mel ért véget.

,

,

Mindhárom gólunkat a válogatott Tóth Adri
enn lőtte.
Következő mérkőzések a hazai pályán:

1999. október 23. (szombat) 14 óra: Jászdózsa
1999. november 20. (szombat) 14 óra: Algyő

Gvőr!fil;.
1999. november 7. (vasárnap) 11 óra: Mottó Győr

,

,

LABDARUGAS: MEGYEI MASODOSZTALY
A 11. FORDULÓ UTÁN 10 PONT ELŐNNYEL A TABELLA ÉLÉN!
Az Am Besten Bau-Kunsziget labdarúgói a
kilencedik fordulóban hazai pályán Gönyü
csapatát fogadták és langyos játékkal, hely
zetkihagyásokkal 1-1 arányú döntetlen
„harcoltak" ki. Egyetlen gólunkat Vadász Pál
szerezte.
Fiataljainkat a vendégek 3-2 re győzték le.
A lizedik forduló mérkőzését Bőnyben ját
szottuk, ahol fordulatokban gazdag mérkőzé
sen, kis szerencsével ugyan, de győztünk.
A gólokat Kolonits 2, Papp és Dömötöri lőtte.
A ti::enegyedik fordulóban Nyúl csapatát fo
gadtuk 200 néző előtt. Tartalékos csapatunk
nehezen vette ezt az akadályt, de végül is 2-1re győzött. A két gólt Vadász Zoltán lőtte. Jók
voltak: Kolonits Tamás, Kopp és Vadász
Zoltán.

Varga József szakos::tá(vigazgató: - Sérülések
(Kelemen, Vadász P.) miatt játékos keretünk
leszűkült, mégis egy kis szerencsével és
egymást segítve megszereztük a győzelmet.
Szalai Béla szurkoló: - Mezőnyjátékát tekint
ve jobb volt a vendégcsapat, de a szerencse
minket segített.
Tilai Imre főrende::ő: - Korrekt játékvezetés
mellett egy igazán jó ellenfelet fektettünk két
vállra.
Varga Ernő sajtóreferens: - Tartalékos csa
patunk ma ennyire volt képes, bár a nagy gól
helyzeteket mi hagytuk ki.
Nagy Ferenc szertáros: - Ha a hátralévő
meccseket megnyerjük. biztos a bajnokság is!
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A forduló eredményei alapján az Am Besten
Bau-Kunsziget 31 ponttal és 43-11-es gól
aránnyal vezet a tabellán, második a
Győrszemere 21 ponttal és 26-31-es passzív(!)
gólaránnyal.

A következő fordulókban sorrendben Bajcsra
utazunk, majd itthon fogadjuk Vámosszabadit
és Győrújfalut, végül november 14-én
Győrszemerén rangadóval fejezzük be az őszi
idényt, remélem a táblázat élén.

TEKE, MEGYEI I. OSZTÁLY
A negyedik fordulóban a Talizmán csapatához
látogattunk Ásványráróra. Ezen a mérkőzésen
7-1 arányú vereséget szenvedtünk, faarányunk
2121-2367 volt. Legjobban Rebenek Balázs
szerepelt, 373 fát ért el.
Az ötödik fordulóban idehaza Jánossomorja
volt az ellenfél. Ezen a mérkőzésen már két
pontszerzőnk is volt: Rebenek Balázs 414
fával - ÚJ CSÚCS - és Lukács József 373 fá
val. Így 6-2 arányban vereséget szenvedtünk.
A faarány 2149-2286 volt.
A hatodik fordulóban újabb előrelépést tet
tünk Téten. Itt már három pontszerzőnk akadt:
Dogossy játékos-edző 393 fával, Németh Ist
ván 392 fával, míg Rebenek Balázs 365 fával.
Ennek ellenére 5-3-ra kikaptunk, faarányunk

2274-2199 volt, mindössze 75 fával döntöt
tünk kevesebbet.
A hetedik mérkőzésre itthon került sor
Győrújfalu ellen. Dogossy 411, Rebenek Ba
lázs 404 és Németh István 383 fájával, ha
mindössze 48 fa különbséggel is, de alulma
radtunk. A végeredmény 3-5, a faarány 22452293 volt.
A megyei tekeszövetség október 24-én
(vasárnap) rendezi a megyei ifjúsági és ser
dülő egyéni bajnokságot. Tőlünk Rebenek
Balázs, Virág Péter és Kiss Zoltán vesz részt.
Kiss Zoltán egyébként a városi egyéni bajnok
ságon bronzérmes lett. GRATULÁLUNK!
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Kunszigeti Hírmondó
A Kunszigeti Önkonn:inyzal lapja
Ingyenes Kiadvány
Felelős szerkesztő: R:iba László. Tel.: 96/485-309
Kiadja: A Kunszigeti Polg:innesreri Hivatal 9184 Kunsziget. József Attila út 1.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné. Tel.: 96/485-354 Rádiótelefon: 06/30/2269-730
Technik.li szerkesztő: Gondár lsrv:inné
Készült a Kunszigeti Polgánncsteri Hivatal sokszorosító gépén
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