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KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ
Választási különszám
Tájékoztató a szavazás módjáról

a hét, akire ténylegesen szavazni akart a
választópolgár.
7 jelöltnél kevesebbre lehet érvényesen
szavazni, mert ebből egyértelműen megállapítható, hogy ki kapott szavazatot.

Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat,
hogy a 2002. október 20-án tartandó helyi önkormányzati választások során általános szabály, hogy érvényesen szavazni a jelöltek neve melletti, illetve a megyei lista neve feletti
3. A megyei közgyűlés tagjainak megvákörben elhelyezett, egymást keresztező két lasztására szolgáló szavazólap
Ez a szavazólap a jelölő szervezetek és
vonallal, + vagy X jellel lehet.
az általuk összeállított személyek listáit
tartalmazzák.
A szavazókörben a szavazatszámláló bizottÉrvényesen szavazni csak 1 listára lehet.
ság három szavazólapot fog átadni a szavazás
megkezdése előtt:
Kérjük a T. Választópolgárokat, hogy
1. A polgármester megválasztására szolgá- amennyiben bármilyen probléma merülne fel
a szavazással, annak bármely módjával kapló szavazólap
Ezen egy jelölt neve, és a független jelö- csolatban, kérdéseikkel bátran forduljanak a
lés ténye szerepel. Egy jelölt esetében is szavazás napját megelőző időszakban a Helyi
az általános szabályok szerint kell eljárni Választási Irodához, vagy a szavazás napján a
Szavazatszámláló bizottsághoz.
a szavazólap kitöltésekor.
2. A helyi önkormányzati képviselők megválasztására szolgáló szavazólap
Ez a szavazólap 17 jelölt nevét, és nevük
mellett a független jelölés tényét tartalmazza. Kunsziget községben 7 képviselőt lehet megválasztani, így maximum 7
jelölt neve melletti körben tehető érvényesen jelölés. 8 vagy annál több jelölés
a szavazólap egészének érvénytelenségét
jelenti, mivel ez esetben nem állapítható
meg a 7-nél több jelölés esetén melyik az

Egyben tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy a választásról készült jegyzőkönyvek egy példánya a szavazást követő három
napon belül a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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KUNSZIGETÉRT - ÖNÖKÉRT
A képviselőtestület munkájának elemzése, melyet 1998-tól - 2002-ig végzett

Tisztelt Választópolgárok!
Önök 1998. október 18-án választottak bennünket Kunsziget község Képviselőtestületének tagjává, hogy ránk bízzák a falu irányítását.
A képviselőtestület tagjain túl személyemben polgármestert választottak.
Bizalmukat mély tisztelettel köszönjük.
Kérem engedjék meg, hogy munkánkról
beszámoljunk, mely bizonyítja nem urai, hanem szolgái vagyunk a településnek.
Szolgáltuk a falu érdekeit, azért dolgoztunk, megragadva minden lehetőséget, hogy
falunk fennmaradjon, fejlődjön, javuljon a lakosság életminősége.
Arra törekedtünk, hogy mindenki elégedett
legyen, melyre lehetőséget az adott, hogy
munkánkat töretlenül folytathattuk.
Hiszen a jelenlegi képviselőtestület nyolc
éven át dolgozhatott folyamatosan az Önök
bizalma alapján, és ez a település életében
meghatározó.
1990-ben az önkormányzati rendszer bevezetésével falunk önállóvá vált, és ez a tény
megsokszorozta az Önök és a Képviselőtestület erejét.
Kiépült az infrastruktúrahálózat, bővítésre
került az iskola, felépült a tornacsarnok.
Ipari üzemek telepedtek le, munkalehetőséget adtak a falu, a térség lakosságának, az
iparűzési adó biztosítja a falu létét és fejlődését.
Tudjuk, hogy a világegyetemben minden
folyamatos, ezért 1998 - 2002. évek közötti
időszakban végzett munkánk valaminek a befejezése, másnak a kezdete.
Kérem, engedjék meg, hogy röviden áttekintsük az elmúlt négy év eredményeit.
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Infrastrukturális fejlesztések:
• elkészül a földgázhálózat, a hálózatra kötött
lakások száma 300-ra nő
• befejeződik a szennyvízhálózat kiépítése,
átadásra kerül a szennyvíztisztító üzem. A
hálózatra kötött lakások száma 72 %, melyet
emelni kell a természeti kincs megóvása érdekében.
• elkészül a kerékpár út 714 m-es szakasza,
buszmegálló épül
• engedélyezett terv biztosítja a továbbépítés
lehetőségét
• járdák, utak kerülnek felújításra, nagy szilárdságú aszfaltréteget kap: a Petőfi tér Zöldmező út szakasz, a Kossuth tér egy szakasza és a József A. u.
• új út épül: a Kertes út jelentős (7,2 millió Ft)
pályázati támogatással
• bevezetjük a szelektív hulladékgyűjtést
• rekultiváltatjuk az illegális szeméttelepet.

•
•

•
•
•

•
•

Információ, hírközlés, média:
bővül a telefonhálózat
2000-ben átadjuk a pályázaton nyert
Teleházat, mint lakossági információs központot
havonta kiadjuk a Kunszigeti Hírmondó című újságot
megjelenik a “Kunsziget története” című kiadvány
falunkat népszerűsítő kiadványok jelennek
meg (Lakóhelyünk Kunsziget, Kunsziget
2000., Jézuskeresés Kunszigeten, képeslap,
kitűző)
CD készül a Millennium évére: Karácsony
Kunszigeten címmel
elkészül a Kábel-tv hálózatának rekonstrukciója

2002. október
•
•
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információs táblák, térkép elhelyezése
utcanévjelző táblák készíttetése

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

kek (keresztek) felújítása
Szent Antal kápolna felújítása

Fontos és meghatározó tény az ipari üzemek
folyamatos fejlődése, bővítése, ami alapja falunk fejlődésének.
• 1999-ben bővül a Sick KFT.
• 2000-ben a Federal Mogul BT. új csarnokkal
gyarapodik
• 2001-ben ismét csarnok épül
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• 2002-ben 5000 m -es építésébe kezdenek,
melyekről az önkormányzattal minden esetben tárgyalásokat folytatnak.
A képviselőtestület a kért és elvárható segítséget minden esetben megadja, azonnal összeül a kérdések megvitatására.

Intézményhálózat működtetése

•
•
•
•

•
•
•

Egészségügyi alapellátás biztosítása:
önálló orvosi körzet kialakítása
önálló védőnői körzet kialakítása
fiókgyógyszertár kialakítása
szolgálati lakás építése
Szociális feladatok ellátása:
házi szociális gondozás ingyenes biztosítása
hétvégi ellátás biztosítása
közhasznú munkavégzés biztosítása

Alapfokú oktatás feladatai:
A képviselőtestület egyik legfontosabb felBeruházások, fejlesztések, állagmegóváadatának tartja az esélyegyenlőség biztosítások
• orvosi komplexum épül (gyógyszertár, fel- sát, a tudás megszerzésének biztosítását, ezért
nőtt-gyermekorvosi rendelő, tanácsadó szol- az éves költségvetésének 60 %-át az oktatási
intézmények működtetésére fordítja.
gálat)
• felújításra kerül a posta épülete
• orvosi lakás kerül kialakításra
Óvodai ellátás:
• tetőcsere az iskolában (garanciális)
• Tündérvár Napköziotthonos Óvoda biztosítja.
• polgármesteri hivatal tetőcsere
• intézmények (óvoda, iskola, polgármesteri • Személyi feltételek:
hivatal, sportcsarnok, kultúrház) fűtéskorsze- •
4 óvónő
rűsítése
•
2 dajka
• Kultúrotthon nagytermének felújítása, dísz- •
1 technikai dolgozó
terem kialakítása
• Tárgyi feltételek (eszközfejlesztési terv
• Kultúrotthon vizesblokk korszerűsítése
alapján):
• Kultúrotthon külső felújítása
• mosdó korszerűsítés (burkolatcsere, csőhálózatcsere, mosdók felújítása)
• udvar díszburkolattal való ellátása
• sportöltöző építése
• folyosó: burkolatcsere, öltözőszekrények
cseréje
• SZÍN-TÉR kialakítása
• „Szabadon használható városi grund” - több- • parkettacsiszolás, festés
funkciós pályarendszer kialakítása, világítás • udvar felújítása
biztosítása
• gyermeklétszám: 54 fő
• régi sportöltöző felújítása
• Étkezés: térítési díj támogatás mértéke 50
%, melyet az önkormányzat fizet.
• Sportcsarnok tetőfedésének részbeni cseréje
• Logopédiai ellátás, óvónők szakmai tudásának továbbfejlesztésének biztosítása.
Épített örökség védelme:
Krisztuskereséshez kapcsolódó tárgyi emlé- • Pedagógusok ingyenes számítógéphez jut3

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Választás 2002

2002. október

tatása, az önkormányzat által fizetett önrészszel

ványtól kapott támogatás lehetővé tette a
vészjelző kürtök felszerelését.

Általános Iskola:
Tanulólétszám a 2002/2003-as tanévben:
114 fő
Személyi feltételek: 12 tanár-tanító biztosítja a gyerekek oktatását; a szakos ellátottság 95
%-os
Tárgyi feltételek javítása (eszközfejlesztési
terv alapján):
• tantermek, folyosók folyamatos lambériázása
• számítógép vásárlása (tanulók oktatására)
• szakkönyv, szemléltető eszközök vásárlása
• padok felújítása
Az oktatás színvonalának emelését szakköri
foglalkozásokkal, speciális oktatási tevékenységekkel biztosítja. A pedagógusok a tevékenységet túlórában látják el.
Napköziotthonos ellátás:
1996-ban sikerült visszaállítása, a gyermekek és a szülők biztonsága érdekében.
Látva, hogy az ipari üzemek adta munkalehetőség akkor teljes, ha egyéb más jellegű
szolgáltatások kiegészítik azt.
Ma 50 tanuló igényli az ellátást.
Felügyeletüket két tanár biztosítja.
Az intézmények tanárai, tanulói, óvodapedagógusai részt vettek a falu kulturális életében, ünnepélyek méltó előkészítésében, megtartásában, köszönet érte.

Település fenntartás:
Falugondnok és munkatársai biztosították a
közterületek, a temető gondozottságát.
Falunk a Virágos Magyarországért Mozgalomban 2001-ben a Belügyminisztérium különdíját kapta, 2002-ben pedig megyei különdíjat kapott.
Köszönjük a lakosságnak, hogy éveken át
gondozta, szépítette a falut. Segítette a Faluszépítő Egyesület önkormányzatunk tevékenységét.

Közrend - közbiztonság
Körzeti rendőrök, a Polgárőrség, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájával biztosította
az élet- és vagyonvédelmet.
Felújításra került a Tűzoltó klubszoba, pályázaton nyert számítógép segíti munkájukat.
A képviselőtestület pályázatot adott be a
BM és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, ahol 200 e, 250 e, 400 e, 500
e Ft támogatást kapott.
A Biztonságos Magyarországért Közalapít4

Kulturális, közművelődési tevékenység:
Méltó tisztelettel adóztunk múltunknak,
jelenünknek, utat mutatva a jövőnek a 2000ben a Millennium évében megrendezett ünnepségsorozattal.
Emlékkeresztet, kopjafát avattunk, emlékparkot létesítettünk. “Gyermekekért 2000”
elnevezéssel játszóteret létesítettünk.
Évente megrendeztük az állami ünnepeket,
a jeles napokhoz, néprajzi és egyházi ünnepkörökhöz tartozó megemlékezéseket.
Megrendezésükből kiemelkedik az óvodán,
iskolán túl a Nyugdíjas klub szerepe.
Szabadidő és sporttevékenység:
Jelentős tárgyi létesítményekkel gazdagodott a település, köszönet a vállalkozóknak, a
falu lakosságának a segítségért.
A sportélet a településen meghatározó,
több sportágban, szabadidős tevékenységben
törekedtünk az egészséges életmód biztosítására.
Szociális tevékenység:
Különböző jogcímen a képviselőtestület
többet fordított támogatásokra, mint a központi költségvetésből e célra kapott támogatás:
csoportokat segített:
• beiskolázási támogatással 185 családot
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(általános iskolai, középiskolai, főiskolás)
tankönyvtámogatás (első osztályosok ingyenes tankönyve)
pedagógusok szakkönyv vásárlása
óvodai, iskolai étkezés támogatása
művészeti oktatás (néptánc, képzőművészet)
a tandíj 50%-ban való átvállalása
kiegészítő családi pótlék 24 fő részére
időskorú emberek segítése (70 év felettiek
támogatása)
Részvétel az Arany János Tehetséggondozó
Programban
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj
támogatás 1999 óta 24 fő támogatása évente
önkormányzati önrész (támogatás) nélkül
nem kapható egyéb jogcímen támogatás,
ezért a képviselőtestület helyi rendeletét úgy
alkotta, meg, hogy minden pályázó jogosult
legyen a további támogatásra is

A képviselőtestület, figyelembe véve a lakossági közüzemi díjak, hálózatfejlesztési
hozzájárulások terheit, nem emelte az elmúlt 8
évben a helyi adó mértékét.
A falu működését, jelentős vagyongyarapodását a vállalatok, gazdasági egységek iparűzési adójából és pályázaton nyert támogatásból biztosította.
Évenként megírt pályázatok száma 50 - 60
db, ami heti egy pályázatot jelent.
Elnyert támogatás évente 15 - 20 millió Ft.
Kiemelkedő támogatások:
önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó Kertes
út építése
7.203 e Ft
Szent Antal kápolna felújítása
3.700 e Ft
Szociális és Családügyi Minisztérium
2.100 e Ft
Katasztrófavédelem feladatai, speciális mentőeszközök
1.200 e Ft
Ifjúsági referens munkabérének támogatása
1.400 e Ft
Mobilitás Ifjúsági Szolgálattól nyert támogatások
Épített örökség védelme (Nemzeti Kulturális
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Minisztérium)
Győri ÁFÉSZ támogatása
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés támogatásai
Megyei Területfejlesztési Alap támogatásai
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
támogatása KAC 2002.
Wesselényi Miklós Közalapítvány támogatása
Folyamatban lévő támogatási szerződések
2002-2003. évi támogatással:
Gazdasági Minisztérium Széchenyi Terv
Település összképének javítása:
4.687.500 Ft
Szociális és Családügyi Minisztérium
1.000.000 Ft
egyéb más célú támogatások.
Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni az egyesületek vezetőinek, tagságának, valamint Önöknek segítségüket, mellyel lehetővé tették kitűzött céljaink elérését.
A képviselőtestület döntéseivel hosszútávon gondolkodott a falu fejlesztése érdekében,
munkáját folytatni szeretné.
Megtisztelő bizalmukat köszönjük.
Kunsziget, 2002. október 14.
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE:
KULLER IMRE
SZALAI BÉLA
SZALAI ISTVÁN
SZALAY GYŐZŐ
VARGA ERNŐ
TÓTH RÓBERT
VARGA JÓZSEF
LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER
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Építési telkek Kunszigeten

Szélerőműpark
Kunszigeten
Az alternatív energiaforrások kihasználásának egyik módja a szélenergia hasznosítása.
Kunsziget község Képviselőtestülete tárgyalásokat folytatott német beruházókkal, megkeresve annak lehetőségét, hogy falunkban épüljenek szélgenerátorok.
A település fejlesztési szerződés aláírásra került.
A képviselőtestület tagjai a tárgyalásokat az
irányban folytatják, hogy a megvalósulás során
a falunak juttatott összegből minden családi
ház részesüljön, a támogatás csökkentse az
áramköltséget, vagy hozzájáruljon a közüzemi
díjak (szemétszállítás) költségéhez.
Megvalósítását 2003 - 2004. között tervezi.

A képviselőtestület munkájából
kiemelkedő tevékenység a falu
rendezési és szabályozási tervének elkészíttetése, melyet 1991.
évben készített terv elavultsága,
az önkormányzat földtulajdonában bekövetkezett pozitív változás tett szükségessé.
A rendezési terv lehetővé teszi
450 házhely kialakítását, melyre
azért van szükség, hogy a fiatalok itthon építkezhessenek, a
falu állandó lakosság létszáma
növekedjen.
Az ipari üzemek nyújtotta munkalehetőség társulhat a helyi lakóhellyel is.
2002-ben megkezdődött a Kertes utcai telkek kialakítása, ahol az önkormányzat bonyolítói szerepet tölt be.
Egyeztetés folyik a Duna utca József Attila
utca összenyitásából kialakítható telkekről.
Lehetőség van a József Attila utca, Fő utcai
kerteknél házhely kialakításra.
Folyamatban van a Nagyföldi Bányató
melletti nagyrészt önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek kialakítása.
Önkormányzati tulajdonként rövidesen
értékesítésre kerül az Ady E. u. folytatásában 6 db építési telek összközművel
“fiatalbarát” áron.
Elsőként azon kunszigetieket keressük
meg, akik igényüket beadták telekvásárlásra.
Kunsziget, 2002. október 14.
LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER
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Termálberuházás Kunszigeten
Az 1960-es években Kunsziget községnek lehetősége
volt a területén termálkút fúrására és üdülőterület kialakítására. Ezt a lehetőséget az akkori vezetés elszalasztotta. Az elmúlt 10-15 évben folyamatosan voltak törekvések arra, hogy ez a beruházás megvalósuljon, hiszen
ez Kunsziget értékeit tovább növelné. Már az 1991-ben
elkészült előző rendezési terv is tartalmazta a potenciális termál kialakításának helyét. Az elmúlt három évben
aztán felgyorsultak az események. A kárpótlás végrehajtásával és a földterületek nevesítésével Önkormányzatunknak olyan egybefüggő terület került a tulajdonába
az Ady Endre utca és a nagyföldi bányató mellett, ahol a
termál és szabadidős beruházás mellett üdülőfalu is kialakítható. Az elkészült hidrogeológiai szakvélemény
alapján bizonyított, hogy Kunsziget alatt értékes termálvíz található. Több befektetőt keresett meg Önkormányzatunk és folytak tárgyalások, egyeztetések. Folyamatosan a község érdekeit kellett szem előtt tartanunk, az érték megőrzésére és az értékteremtésre törekedtünk. A
tárgyalások azonban – különböző okokból – félbeszakadtak. Ám 2001 nyarán egy olyan befektető társasággal vettük fel a kapcsolatot, aki lehetőséget látott a mi
elképzelésünkben is, és össze tudta egyeztetni ezt az ő
üzleti terveivel. Hosszú hónapokig tartó egyeztetések
követték a kapcsolatfelvételt, míg a nyáron megszületett
a megállapodás az üdülőfalu beruházásról. A befektető
szerződésben vállalta, hogy több százmillió forintot költ
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a fenti területen lévő infrastruktúra
fejlesztésére, termálkút megfúrására.
A teljes fejlesztési terület jelenleg az
Önkormányzat tulajdonában van így
községünk a földterület biztosításával a létrehozott közös befektetési
társaság résztulajdonosává vált, biztosítva ez által az értéknövekedésből
származó profit helyben maradását.
Jelenleg egy előtanulmány készítése van folyamatban, ami a terület
infrastrukturális ellátásával és a kútfúrással kapcsolatos hatósági teendőket foglalja össze. Folyik a földhivatali, és építési hatósági egyeztetés
is a terület kiméréséről és a kialakítási paramétereiről. A tényleges fejlesztés elindulása a közeljövőben, a
szükséges engedélyek beszerzése
után várható.
A területre vonatkozó látványtervek az elmúlt héten készültek el,
amiből most egyet jelen cikk keretében be is mutatunk.
KUNSZIGET KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETE
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Programok
Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Kunszigeti Lakosság!

Engedjék meg, hogy mindenekelőtt megköKérem, engedjék meg, hogy ezúton is
megköszönjem bizalmukat, melyet ajánló- szönjük Önöknek, hogy az elmúlt négy évben
támogatásukról biztosítottak bennünket. Úgy
szelvényeik eljuttatásával jeleztek felém.
Nagy öröm számomra, hogy bíznak ben- gondoljuk, egyenként nem szükséges elképzenem, (bennünk), hogy munkámat folytatha- léseinket ismertetni, ugyanis mindannyiunk
tom, a település fejlődése, az Önök érdeké- céljai azonosak, a testületi üléseken megfogalmazott célok, feladatok egyhangúlag döntötben.
Polgármesteri, Képviselőtestületi munká- tük el, továbbá nem szükséges bemutatkozni
mat úgy értékelem, hogy az elmúlt hat évben sem, hiszen valamennyien Kunszigeten élünk
(ebből kiemelve az 1998-2002. Időszakot) a és jól ismernek bennünket. Az elmúlt négy év
kitűzött célokat sikerült elérni, megoldani az alatt döntéseinkkel községünk, az itt élő fiatalok, felnőttek és idős
összes kitűzött feladaemberek érdekeit tartokat, ezen felül kihasztottuk szem előtt. Fonálni az összes lehetőlyamatosan törekedséget, mely időközben
tünk falunk fejlesztéséadódott, és a település
re, fejlődésére. Ennek
fejlődését elősegítette.
köszönhetően KunsziKérem, szavazatukgeten kiépült a szennykal segítsék, hogy a favízcsatorna, a földgáz
lu tovább fejlődhessen,
hálózat, valamennyi
a kitűzött célok megvalakásban van, vagy –
lósulhassanak.
igény esetén – rövid
Elsősorban KunsziHátsó sor: Kuller Imre, Varga Ernő,
idő alatt beköthető a
getért, a térségért a
Tóth Róbert, Szalay Győző
telefon és jó minőségű
Győr-Moson-Sopron
Első sor: Szalai Béla, Varga József,
utak állnak rendelkeMegyei Közgyűlésben
Lendvai Ivánné, Szalai István
zésre. Biztosítottuk az
is dolgozni szeretnék.
Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait, mint az intézmények fenntartása, település
„JELENÜNK – JÖVŐNK ZÁLOGA”
fenntartás, valamint önálló orvosi és védőnői
TISZTELETTEL KÉREM BIZALMUKAT.
körzetet alakítottunk ki. Beiskolázási segélyt
adtunk tanulóinknak, a felsőoktatásban tanuLENDVAI IVÁNNÉ
lókat pedig ösztöndíjjal támogatjuk. Anyagi
POLGÁRMESTERJELÖLT
lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a társaÉS A
dalmi szervezeteket, és a sportot. Az idős emGYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉÉRT
bereknek karácsonykor szerény ajándékkal
EGYESÜLET JELÖLTJE
kedveskedtünk, hiszen ők községünk megbe8
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csült lakosai, akik bölcsességére, tanácsára
ezután is szükség lesz. Örömünkre szolgált a
helyi fiatalok klubja kialakításának a kezdeményezése, őket továbbra is segíteni kell ebben. Nagy eredménynek tartjuk – bár egyelőre
szemmel még nem látható -, hogy közel két
éves munkával elkészült a község részletes
rendezési terve, ami az elkövetkező évtized
fejlesztési, fejlődési lehetőségeit alapozza
meg.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

felkészítse, és Magyarországgal együtt bevezesse Kunszigetet az Európai Unióba.
Még egyszer szeretnénk megköszönni
Önök részéről a négy éves bizalmat és kérünk
mindenkit, hogy október 20-án menjenek el
szavazni és támogassanak bennünket a fenti
célok elérése érdekében.
Tisztelettel és üdvözlettel:
KULLER IMRE
55 éves, tűzoltó, 1994 óta önkormányzati
képviselő

Tisztelt Választópolgárok, Tisztelt Lakosság!
Hisszük és tudjuk, hogy Kunsziget előtt komoly fejlődési lehetőség áll. A folyamatosan
bővülő ipari betelepedésnek köszönhetően új
munkahelyek teremtődnek az elkövetkező
években, az igényeknek megfelelően új utcák
nyílnak, új építési telkek alakulnak ki, lehetővé téve ez által a fiatalok letelepedését. Rövidesen – a pályázaton elnyert finanszírozási
forrásból – felújításra kerül a faluközpont. Az
elkövetkező négy évben céljaink között szerepel a községi csapadékvíz elvezetésének
megoldása, könyvtárfelújítás, folyamatosan
ütemezett úthálózat felújítás, a tudás megszerzésének további támogatása. Szeretnénk az egészségház üresen álló helyiségeit
hasznosítani, és anyagi helyzetünk függvényében a gyermekétkeztetést támogatni és
a nyugdíjasok anyagi helyzetén javítani, folyamatosan építési telkeket kialakítani, felvállalva a bonyolító szerepét. A Kunszigeti
Termál és Üdülőfalu beruházás pár hónapja vette kezdetét, és már az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése van folyamatban.
Feladatok tehát vannak, amit következetesen végre kell hajtani.
Nagy felelősség hárul tehát Önökre, Tisztelt
Választópolgárok, hiszen Önökön múlik,
hogy megválasszák azt a Képviselőtestületet,
akinek a fentieken túl feladata lesz az is, hogy

SZALAI BÉLA
54 éves, okleveles építőmérnök, és okleveles vízellátási, csatornázási és egészségügyi
szakmérnök 1990 óta önkormányzati képviselő
SZALAI ISTVÁN
54 éves, érettségizett okleveles ácsmester,
1990 óta önkormányzati képviselő
SZALAY GYŐZŐ
41 éves okleveles agrármérnök, 1994 óta
önkormányzati képviselő
TÓTH RÓBERT
30 éves, okleveles közgazdász, 1994 óta
önkormányzati képviselő
VARGA ERNŐ
41 éves, közgazdasági technikus, 1994 óta
önkormányzati képviselő
VARGA JÓZSEF
56 éves, okleveles mezőgazdasági agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök 19861990 Öttevény-Kunsziget Közös Tanács tagja,
1990 óta önkormányzati képviselő, alpolgármester, 1996-ban 3 hónapig polgármester
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Kedves Választók!
Kunszigeten sokan ismernek, de egy pár
sorban szeretnék bemutatkozni Önöknek:

Képviselőként szeretnék úgy dolgozni,
hogy gyermekeim is büszkék legyenek arra –
mint most én – hogy otthonuk Kunsziget.

CSAPÓ GÁBOR vagyok. 1969. június 5-én
születtem. A győri Czuczor Gergely Bencés
Gimnáziumban érettségiztem. 1987-től a
Mentőszolgálatnál dolgozom. Két gyermekem van. Márk 3,5 éves, Tekla 1,5 éves. Családommal Kunszigeten élünk és idehaza tervezzük életünket.

Bizalmukat előre is köszönöm.
CSAPÓ GÁBOR

Első alkalommal indulok az önkormányzati választásokon képviselőjelöltként. Szülőfalum az elmúlt évek során nagyon sokat fejlődött. Szeretnék képviselőként munkámmal
hozzá járulni ahhoz, hogy ez a fejlődés továbbra is töretlen maradjon.

FARKAS FERENCNÉNEK hívnak, 1963. június 13.-án születtem Kapuváron. Az általános iskola befejezéséig Fertődön éltem. A
győri Zrínyi Ilona Gimnázium és Óvónői
Szakközépiskolába nyertem felvételt és
1981-ben középfokú óvónői képesítéssel végeztem és az – akkor még – Körzeti Napközi-otthonos óvoda alkalmazásába kerültem és
lettem kunszigeti lakos. 1983-ban házasságot
kötöttem. Férjemmel, két gyermekemmel és
férjem édesapjával élek Kunszigeten
Az önkormányzatiság lehetővé tette, hogy
önálló óvoda és iskola működjön településünkön, 1992-től a kunszigeti óvodában dolgozom óvónőként, 1996-tól az óvoda vezetője vagyok. 1997-ben a soproni Benedek Elek
Pedagógiai Főiskolán diplomáztam, és óvodapedagógusi képesítést kaptam. 2000-ben a
BME Társadalomtudományi karán szakvizsgáztam és közoktatás vezetői végzettséget
kaptam.

Gyermekkorom óta indíttatást éreztem a
kisgyermek nevelés iránt és olyan szerencsés
embernek mondhatom magam, hogy munkám
annyi örömet és sikerélményt nyújt, hogy feledtetni tudják a mindennapok nehézségeit,
problémait.
Úgy érzem, személyem hatékonyan tudná
képviselni a kunszigeti óvodások és szüleik
érdekeit a Testület munkájában. Két gyermekem kamaszkorú, az ő korosztályuk helyzetét,
problémáit jól ismerem, így tudnék segíteni
megoldásukban.
A választások kimenetelétől függetlenül
szeretném megköszönni mindazoknak akik
kopogtató cédulájuk felajánlásával és bíztatásukkal támogatták képviselőjelöltségemet.
Kérem szavazatukkal támogassanak a választáson.
FARKAS FERENCNÉ
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Kedves kunszigeti választópolgárok!
Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam.
FÜSI RENÁTÁNAK hívnak, 1975. augusztus
27-én születtem Győrben. Szüleim – a nagyszülők nyomdokán -‚ Kunsziget megbecsült
polgárai.
Középiskolai tanulmányaim alatt aktívan
részt vettem a falu életében. Különböző rendezvények szervezésével — ifjúsági összejövetelek, szüreti-bál, aerobik óra – próbáltam
színesíteni Kunsziget közéletét. A képviselőtestületi üléseken többször jelen voltam, mint
a fiatalok részéről meghívott képviselő.
A technikusi vizsgát követően, gyors- és
gépírói, valamint ingatlanforgalmazó és értékbecslő képesítést szereztem. 2000-ben felsőfokú marketing- és reklámmenedzseri bizonyítványt kaptam a mosonmagyaróvári Egyetemen. Úgy vélem, a tanulmányaim során és a
munkahelyeken szerzett tapasztalatokat sikeresen tudnám kamatoztatni a falunk további

fejlődése érdekében; ezért indulok, mint képviselőjelölt.
Jelenleg egy német cégnél dolgozom kereskedelmi asszisztensként. A vállalkozás profilja a termál- és gyógyfürdők anyagainak beszállítása, így érdemben tehetnék a kunszigeti
fürdőközpont megvalósításáért. Az új fejlesztéseknél és beruházásoknál elkerülhetetlen az
akadálymentesítés figyelembevétele. Lényegesnek tartom, hogy a pályázati lehetőségeket
megragadjuk, s ez által is gyarapodhasson
környezetünk. Az iskolás korúak nyelvi képzése mellett a felnőttképzést is nélkülözhetetlennek találom. Fontos, hagy a gyerekek, a fiatalok, a közép korosztály és az idősek is otthonuknak érezzék Kunszigetet és egymás értékeit, nézeteit megbecsülve tudjanak együtt
élni.
Amennyiben bizalmával támogat, kérem
szavazzon rám az október 20-i választáson
FÜSI RENÁTA

HOLCZER GYULA vagyok, 1952-ben születtem Kunszigeten. Iskolai tanulmányaimat
Kunszigeten és Győrben végeztem. Már asztalos szakmunkásként 1981-ben esti tagozaton
érettségiztem. Asztalosként dolgoztam, majd
l976-tól a Győr Városi Tűzoltóságon hivatásos tűzoltóként teljesítettem szolgálatot. 2000.
december 15-től szolgálati nyugdíjba vonultam.
Állandó lakásom Kunszigeten van, ideiglenesen Mosonszentmiklóson lakom, de rövidesen, amint családi körülményeim engedik, hazaköltözünk Kunszigetre.
Kunsziget község fejlődésének illetve szebbé tételének érdekében sokakkal együtt eddig
is tevékenyen kivettem a részem. A község az
elmúlt 12 évben példaértékűen sokat fejlődött,
ezt a fejlődést szeretném megválasztásom esetén tovább segíteni.
Szeretném megvalósítani a községben már

évek óta bevezetett ötlet mintájára:
- az idős nyugdíjasok december hónapban
egyszeri nyugdíjkiegészítést kapnak
- a sokak által nagyon várt, de elmaradt ingyenes étkeztetést mintegy karácsonyi ajándékként december hónapban legalább az óvodásoknak biztosítani.
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Bizalmukat előre is köszönöm!
Tisztelettel:
HOLCZER GYULA
KÉPVISELŐJELÖLT
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Tisztelt Választópolgárok!
MAUSÁNÉ JOÓ KATALIN ROZÁLIA vagyok, férjezett, egy gyermekem van, idős, özvegy édesanyámmal élünk együtt Kunszigeten.
Úgy gondolom, hogy ez a bemutatkozás csak
formális, mivel Kunszigeten minden ember ismer,
hiszen postásként dolgozom. A postás naponta találkozik szinte mindenkivel, értesül a jó és rossz
hírekről, így kapcsolatom a község lakóival közvetlen.
Azért jelentkeztem képviselőelöltnek, mert úgy
érezem, hogy koromnál, munkakörömnél fogva
tudnék tenni falumért és annak lakosságáért.
Kötődésem nagy Kunszigethez, mivel elődeim is
mind itt éltek. Itt nevelkedtem, és bár rövid időre a
világ távoli részén éltem, visszahozott a szüleim és
a falum iránt érzett szeretet, sőt meggyőztem férjemet is, aki bár messze földről származik, megszeretve falunkat a családunk jövőjét itt képzeli el.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, és rám
szavaznak, úgy képviselői munkámban a következő
ügyeket szeretném előtérbe helyezni:
Mivel az önkormányzat valójában egy gazdálkodó szervezet, amely megfelelő pénzforrásokkal,

Tisztelt választópolgárok!
STANKOVICS ANTAL vagyok, 1962-ben születtem Pápán. Édesapám bányász, majd buszsofőr, édesanyám termelőszövetkezeti dolgozó
volt, ma mindketten nyugdíjasok. Az általános
iskola elvégzése után a pápai Petőfi Sándor
Gimnáziumban érettségiztem, a pedagógus diplomát 1983-ban, Győrben szereztem. 1984-ben
kötöttem házasságot, feleségem Szabó Zsuzsanna, helyi születésű pedagógus. Két gyermekünk született, 16 illetve 12 évesek.
1990 óta dolgozom Kunszigeti Általános Iskolában. Aktívan részt vettem az iskola átalakításában, a 8 osztályos képzés
visszahozatalában.
Jelenleg a Nyugat Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai
Karának vagyok végzős gyógytestnevelés szakos hallgatója.
Képviselővé történő megválasztásom esetén
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keretekkel rendelkezik, dönt azok elosztásáról, a
képviselők helyes döntéseitől nagyban függ a falu
fejlődése, lakóinak sorsa. Számomra fontos dolgok; az óvoda és az iskola biztonságos működése,
a közép- és főiskolára járó hallgatók támogatása,
többirányú sportolási lehetőségek biztosítása, a
munkához való jutás segítése, a kunszigeti lakosok előnyökhöz juttatása a helyi munkahelyeken,
az idős korúaknak a nyugodt, biztos öregkor elősegítése (nyugdíjas otthon kialakítása)‚ Kunsziget
község szép környezetének megóvása, az ifjúság
számára színvonalas szórakozási lehetőségek kialakítása, (ifjúsági klubok, színjátszó kör, szellemi
vetélkedők, stb.), ifjúságunk műveltségének és
erkölcsi szintjének emelése a magasabb szintű hitoktatáson keresztül. Továbbá támogatnék minden
olyan elképelést fejlődését és kezdeményezést,
amely falunk és ezáltal a lakosság életszínvonalának emelését elősegíti.
Kérem, szíveskedjenek szavazataikkal segíteni
elképzeléseim megvalósítását!
Tisztelettel:
MAUSÁNÉ JOÓ KATALIN

elsősorban az iskola érdekeit kívánom képviselni, mely alatt a tanulók, szülők, és az intézmény dolgozóinak az érdekeit értem. Gondolok itt a Közoktatási törvény által kötelezően
előírtak megvalósítására, az Eszközjegyzékben kötelezően szereplő tárgyi eszközök, felszerelések beszerzésére. Véleményem szerint
az intézményeknek (óvoda, iskola) nagyobb
önállóságot kellene kapni.
Ezek mellett természetesen támogatni kívánok minden olyan elképzelést, szervezetet,
mely a falunkban élők életét színesíti, a lakosság javát szolgálja.
Kérem, amennyiben egyetért elképzeléseimmel, támogasson szavazatával.
Tisztelettel:
STANKOVICS ANTAL
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Tisztelt Kunszigeti Polgárok!
Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam, bár úgy gondolom bizonyára sokan ismernek.
STROBL IMRÉNÉ vagyok, 1966-ban Győrben születtem. Mivel nagyszüleim, szüleim is
kunszigetiek ezért én is itt nevelkedtem. A
gimnázium elvégzése után Győrben kezdtem
el dolgozni, majd 1989-től a Kunszigeti Általános Iskolában, később az önkormányzatnál
dolgoztam, 1997-ig. Jelenleg a Sick Kft-nél
állok alkalmazásban.
Az önkormányzatnál eltöltött évek alatt nagyon sok emberrel kerültem kapcsolatba,
megismertem problémáikat, és úgy érzem,
minden tudásommal, lelkiismeretemmel megpróbáltam azokat megoldani, illetve a szükséges segítséget megadni.
Ezen évek alatt megszerzett tudást és taSZALAI ZOLTÁN ANDRÁS
Kunsziget, Ifjúság u. 46.
Győrben születtem 1963-ban, azóta állandó
lakcímem Kunsziget. Helyben végeztem az
Általános Iskolát, Sopronban a Berzsenyi
Gimnáziumban érettségiztem 1981-ben, utána Budapesten az Ybl Miklós Építőipari Főiskolán diplomáztam. A katonaság után Pest
megyében Csömörön és Nagytarcsán, az Önkormányzatnál dolgoztam, mint műszaki főelőadó 6 éven keresztül. 1994-ben hazaköltöztem és az Ifjúság utcában építkeztem élettársammal.
1995-ben született Dániel nevű fiunk és
1997-ben költöztünk jelenlegi otthonunkba.
Hazaköltözésünk óta az építőiparban dolgozom, részt vettem a különböző Kunszigeti
beruházásokban (ravatalozó, Polgármesteri
Hivatal, Orvosi Rendelő, Ált. Isk., Sport öltöző, Kápolna).
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pasztalatot szeretném kamatoztatni képviselői
munkám során.
Szeretném, ha községünk tovább fejlődne,
és minden korosztály, gyermektől a nyugdíjasig igazi otthonának tekintené községünket.
Ezért, ha megtisztelnek bizalmukkal, szavazatukkal támogassanak az október 20-i önkormányzati választásokon.
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm.
STROBL IMRÉNÉ

Másodállásban egyéni vállalkozó vagyok,
tetőfedéssel, bádogozással foglalkozom.
Hazaköltözésem óta figyelemmel kisérem
a falu fejlődését. Amennyiben képviselőnek
választanak a község meglévő, felújításra,
korszerűsítésre szoruló épületeinél
(Kultúrház, Könyvtár, Iskola stb.) tudnék tapasztalataimmal segíteni.
Elképzeléseimben szerepel további utcák
rendbetétele, aszfaltozása, vízelvezetők felújítása. Fontosnak tartom, hogy községünket
még szélesebb körben megismerjék, ezért az
idegenforgalmat és a falusi turizmust fejleszteném.
Számomra fontos‚ hol élek, hol nő fel a fiam.
Előre köszönöm bizalmukat.
TISZTELETTEL: SZALAI ZOLTÁN
TEL:06-96-485-743
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Választás 2002

Tisztelt kunszigeti választópolgárok!
2002. október 20-án helyhatósági választóságok lesznek hazánkban, melyek mindannyiunk életében rendkívül fontos események. Választóink elé állnak az önkormányzati képviselő-és polgármesterjelöltjei, hogy bizalmat
kérjenek.
Ezért fontos, hogy Ön is elmenjen szavazni,
hogy kinyilvánítsa véleményét, hiszen döntése meghatározó lehet.
Engedje meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam.
VENESZNÉ PETŐ IRÉNNEK hívnak, Kunsziget Ifjúság út 10. szám alatt lakom. A
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet helyi
kirendeltségén dolgozom. Jól ismerem az itt
élő emberek gondjait, problémáit, és meggyőződésem, hogy támogatásuk erőt adhat azok
megoldására.
Röviden az elképzeléseimről:
- községünk további fejlesztése, meglévő

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

adottságok kihasználásával, gondolok a termál- és gyógyfürdő megvalósítására.
- Falunkat még biztonságosabbá, rendezettebbé tenni, beleértve a környezetvédelmet is
- Az idős és rászoruló emberek szociális
támogatási körének kiszélesítése
- Megfizethető építési telkek kialakítása a
fiatalok megtartása végett
Fontosnak tartom a képviselőtestületi döntés előtt megismerni a választópolgárok véleményét az adott ügyben.
Mint képviselőjelölt számítok az Ön megtisztelő szavazatára.
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Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2. Tel.: 96/485-040; 96/485-388; 96/552-003
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30
Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu
Technikai szerkesztés: Bábics Norbert

