KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ
XXII. évfolyam 5. szám

2010. szeptember 21.

Önkormányzati választás előtt
Másfél hét múlva ismét az urnákhoz
járulunk, ezúttal polgármestert választunk
és a helyi önkormányzati képviselőtestület
összetételéről döntünk. Október 3-án, vasárnap
a kultúrház felújítása miatt az iskolában
adhatják le voksaikat a kunszigetiek.
Eddig hét képviselőt választottunk, számuk

októbertől hatra csökken - a hat helyre kilencen
jelölték magukat. A polgármesteri címért
ketten indulnak. A harmadik szavazólapon a
megyei közgyűlési listákra szavazunk.
A jelöltek bemutatkozó anyagait és a
választási tudnivalókat a Kunszigeti Hírmondó
5-9. oldalain olvashatják.

Közel húsz éve
- AGYAGÁSI IZABELLA Akárcsak húsz esztendővel ezelőtt, most is
nagy izgalommal indultunk el 2010. augusztus
17-én Kunszigetre, a Jubileumi Találkozóra.
Csak most már biztosan tudtuk: Igaz Barátok
várnak ott minket!
Talán az út is „rövidebb” volt, mint ahogy
előre kiszámoltuk, hiszen már kora délelőttre
megérkeztünk Kunszigetre, ahol kedves
vendégfogadóink már vártak. Nagy öröm volt
mindenkinek az újratalálkozás. Tudtuk, hogy
egy kellemes és tartalmas hétnek nézünk
elébe.
FOLYTATÁS A 10. OLDALON >>
Bár ketten hiányoztak a kép készítésekor, de
így is népes az első osztály.

21 elsőssel kezdődött a tanév
- SAMODAI IMRE Hosszú idő után ismét gyerekzsivaj árasztja
el az iskolát. Csengettyűsen, sárguló levelekkel
az ősz megint bekopogtatott.

Az ünnepségen láttuk a megszeppent,
de ugyanakkor a kíváncsiságtól virágzó
arcocskákat. Kis versekkel mutatkoztak be
nekünk, majd a „nagy öregek”, a nyolcadik
osztályosok kézen fogva új tanító nénijükhöz;
Szeptember van, az új tanév kezdete. Mi Gyurkovits Péterné Mariann nénihez vezették
pedig már negyedik alkalommal vártuk nagy őket.
szeretettel és kíváncsisággal nebulóinkat Szeretnénk, hogy legkisebbjeink vidáman,
kicsiket és nagyokat egyaránt.
önfeledten, jókedvűen jöjjenek az iskolába és
Szeptember van, az
élményekkel, tudással
„Könyv, toll, tinta, ceruza
újrakezdés, a változások
felvértezve meséljenek
Rontom-bontom,
hónapja.
otthon családjuknak.
Kezdődik az iskola
Már régóta vártuk
Figyeljenek mindig
Csak aszondom.”
ezt a pillanatot: az idei
tanítóikra, hiszen ők
tanévben 21 új első
azt szeretnék, hogy
osztályos kisdiákot köszönthettünk iskolánk minél előbb megtanuljanak írni, olvasni és a
száz éves falai között a szeptember 1-jei számok világában barangolni.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>
tanévnyitó ünnepségen.

Foci: Hibátlanul
- BÁBICS NORBERT Hatból hat meccset nyert a kunszigeti
első számú labdarúgócsapat a megyei III.
osztályú bajnokságban, így száz százalékos
teljesítménnyel a tabella élén áll. Ráadásul a
csapat még a kupában is érdekelt, szerdán a
Bajcs ellen próbálják meg kiharcolni a tavaszi
folytatást.
FOLYTATÁS A 11. OLDALON >>
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Egyházközségi hírek
testvérkapcsolat húsz éves évfordulója
alkalmából.
Változott a szentmisék rendje Kunszigeten.
Szeptember 1-től hétfőnként és péntekenként
18 órakor (téli időszámítás idején 17 órakor)
kezdődnek a hétközi szentmisék a kunszigeti
templomban. A vasárnapi szentmisék kezdési
időpontja 9.30 perc. A szentmisék rendje
az egyes ünnepek alkalmával módosulhat,
melyet a templomi hirdetés előre jelez.
Szeptember 22-én, pénteken lehetősége
nyílik a híveknek, hogy szentgyónásukat
elvégezzék fél 5-től a szentmise előtt, melyben
Vereckey Tamás vendég atya segédkezik.
Szeptember 26-án, a fél tízkor kezdődő
szentmise keretében dr. Pápai Lajos
megyéspüspök
megáldja
a
külsőleg
megújult
(felújított)
templomunkat,
valamint a plébániaudvaron lévő közösségi
épületegyüttest is. Itt rövid műsort tartanak a
hittanos gyerekek és a nyugdíjas énekkar, mely
után egy kis ital és pogácsa elfogyasztására,
beszélgetésre lesz lehetőség.

Szigetelték a kápolnát
- SZALAI MÁRK Augusztus 20-án, Szent István király
ünnepén, mikor erdélyi vendégeink falunkban
jártak, ökumenikus istentiszteletre került
sor, melyet Zsolt atyán kívül Kiss Mihály
nyárádszentlászlói unitárius és Wagner Tamás
győri református lelkészek celebráltak.
A szentmisét követően a kopjafát is
megáldották,
melyet
Testvérfalunktól,
Nyárádgálfalvától kaptunk ajándékba a

Minden évben ismétlődő probléma a
Szent Antal kápolna falának vizesedése,
ami miatt a vakolatot gyakran le
kellett verni. Az épület állagának óvása
miatt az önkormányzat elvégeztette a
kápolna falának szigetelését, a ma létező
legkorszerűbb megoldással, a fal átvágásával.
Az elkövetkezendő hónapokban a fal
száradására van szükség, melyet külsőbelső felújítás követ. A szigetelés költsége:
700 ezer forint.

Kunsziget biodiverzitás-díjas
- LENDVAI IVÁNNÉ Örömhírt osztok meg Önökkel: falunk
újabb elismeréssel gazdagodott – az
önkormányzat sikeres pályázata nyomán -,
melyet 2010. szeptember 15-én vettem át a
Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2000 lakos
alatti települések kategóriájában országos első
díjat kaptunk a Magyarországi Települések
Biodiverzitás Díja pályázatán.
Az ENSZ a 2010. évet a „Biológiai Sokféleség
Világévének” nyilvánította. A nemzetközi
versenyben részt vett országok: Szlovákia,
Németország, Spanyolország, Franciaország
és Magyarország.
A biológiai sokféleség vagy más néven
biodiverzitás fogalmáról, szerepéről és
védelmének szükségességéről mindenki hallott
már. Azt viszont már kevesebben tudják,
hogy tervezéskor, fejlesztéskor, beruházás
során miként lehet az élővilág gazdag
sokszínűségének fennmaradását, védelmét

biztosítani. A megőrzött természeti értékek
és a hozzájuk kapcsolódó tudás, helyi ismeret
gazdasági és természeti erőforrásaink. Ebben
döntő szerepük van az önkormányzatoknak és
helyi együttműködéseknek. A „Biodiverzitás
Verseny” legfőbb célja, hogy bemutatva az egyes
önkormányzatok által elért eredményeket,
ösztönözze a helyi közösségeket a természeti
értékeink megőrzésére, illetve növelje az
értékmentés presztízsét a biológiai sokféleség
védelméhez kapcsolódóan.
A világot az emberiség, a lakosság és az
önkormányzatok tartják mozgásban: kiemelt
szerepet töltenek be a sokféleség védelmében,
azzal, hogy óvják környezetünk sokféleségét.
Településfejlesztés, közterületek gondozása,
lakóház előtti terek, virágoskertek gondozása
része a ennek a munkának. Az elnyert díj közös
érdem, közös munka eredménye, melyet az
Önök munkája nélkül nem kaphattuk volna
meg. Köszönöm mindnyájuknak.

Önkormányzati
hírek

- LENDVAI IVÁNNÉ -

Közösségi tér a plébánia udvarán
A plébániaudvaron a gazdasági épületek
felújítása, a kalapszín megépítése az EMVA
LEADER európai uniós támogatásból
valósult meg. A pályázatot a „Kunszigetért
Közalapítvány” adta be, mivel a jelen támogatási
rendszer az egyházaktól és egyesületektől nem
kér önrészt. Önkormányzati pályázat esetén
az önrész akár több millió forint is lehetett
volna. Az alapítványt az önkormányzat
hozta létre 1998-ban kötelező és szabadon
vállalt feladatainak segítésére; alapító
okirata szerint kiemelten foglalkozik a
település értékeinek védelmével. A terveket,
a pályázatot az önkormányzat készíttette,
minden alkalommal egyeztetve az egyházzal
és a közalapítvánnyal. Eredményeként újabb
értékkel gazdagodott településünk. Mivel a
pályázat utófinanszírozásos, a megvalósításhoz
szükséges 16 millió forintot önkormányzatunk
előlegezte meg a közalapítvány részére.
Az elszámolásokat dr. Varga-Balázsné
Szabó Erika, a kuratórium elnöke végezte.

Díszkivilágítás, földkábelek
Elkészült, illetve folyamatban van a
templom és az előtte lévő tér díszkivilágítása,
költsége 4,6 millió forint. A tér szépségén
javítandó a légkábeleket az év folyamán
az E.ON Zrt. támogatásával földkábelekre
cserélik. Ugyanezt tervezzük a játszótér
feletti vezetékkel is. A Petőfi tér parkosítását,
fásítását őszre tervezzük, várjuk és kérjük
véleményüket.

Járda épült, utat újítottak fel
Elkészült a Szent István király utca és
a Fő utcai járda felújítása (a stop-táblától
a Vörösmarty utcáig terjedő szakaszon),
valamint az önkormányzati utak padkájának
murvázása - összesen 5,5 millió forint
értékben.

Elkészültek a buszmegállók
Átadták a felújított buszmegállókat. A
beruházást önkormányzatunk a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepüléseként
pályázati támogatásból valósította meg, az
önrész közel 700 ezer forint volt.

Közmeghallgatás 2010
Kunsziget Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2010. szeptember 23án csütörtökön, 18 órától közmeghallgatást
tart a kultúrház nagytermében. Ez
alkalommal az önkormányzat 2010. évi
munkájáról szóló tájékoztatás mellett sor
kerül az elmúlt négy esztendő értékelésére
is. A közmeghallgatásra tisztelettel várunk
minden állampolgárt.
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Programkalauz

Óvodai hírek
- FARKAS FERENCNÉ Elkezdődött a tanév a kunszigeti Tündérvár
Óvodában is.
A kiscsoportosok 25-en vannak, 8 középsős
és 22 nagycsoportos gyermek jár az óvodába
szeptemberben.
Intézményünkben a nyári szünetben
felújították a csoportszobák parkettáit
(csiszolás és lakkozás is történt), valamint
fertőtlenítő meszelést is végeztek a
helyiségekben.
Munkánkat Kreiter Anna logopédus,
Havasiné Mici néni hitoktató, és Horváth Éva
gógypedagógus segíti.

21 elsőssel kezdődött a tanév
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Nemcsak elsőseinknek hoz újat a
2010-2011-es tanév. Régi és új kollégákat
köszönthetünk: mivel iskolánk kéttannyelvű,
az angol tanításban is történt változás: Kopócs
Viktória személyében, ő fogja angolra tanítani
az alsósokat. A harmadik osztály munkájának
irányítását a kunszigeti Varga Péterné
Krisztina vette át.
Az ötödik osztály életében is fordulópont
ez az év, hiszen már felsősök. Nemcsak
új tantárgyakkal ismerkednek, hanem új
osztályfőnökükkel is: Nagy Enikővel.
Óraadókkal biztosítjuk felső tagozaton a
teljes szakos ellátottságot.
Idei céljaink között szerepel, hogy azokat a
programokat, eseményeket, amiket az előző
években sikeresen lebonyolítottunk, ismét
megrendezzük, fejlesszük, valamint keressük
az új lehetőségeket, hogy a gyermekek
számára, minél színesebb legyen a tanév.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az

Ismét rejtvényfejtő
matekverseny
2010-ben iskolánk pedagógusai egy újszerű
matematikaversenyt indítottak útjára. A
verseny – ahogy arról korábban beszámoltunk
– nagy sikert aratott, hiszen a megye közel
negyven iskolájának több mint 500 tanulója
vett részt rajt. A sikeren felbuzdulva az idei
tanévben is vetélkedhetnek a jó logikájú
tanulók, akik négy fordulón keresztül
adnak számot tudásukról: három levelezős
fordulót követően egy kunszigeti döntő várja
a legjobbakat. A megmérettetésre idén is
meghívást kapott a megye minden általános
iskolája. Reméljük, egyedi versenyünk idén is
sok tanulót vonz Kunszigetre. A versenyhez
kapcsolódó
további információk megtalálhatók itt: www.matekrejtveny.5mp.eu.

önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását,
mely nélkül nem tudnánk ennyi rendezvényt
és eseményt biztosítani tanulóinknak.
Lendvai Ivánné polgármester asszonynak és a
képviselőtestületnek, az áldozatos munkáját,
bizalmát, támogatását. Reméljük, hogy a
következő időszakban továbbra is ilyen
harmonikus marad az együttműködésünk!
Szeptember van. Új remények, örömök.
Mindannyiunknak: gyerekeknek, szülőknek,
pedagógusoknak sok örömet, egészséget és
eredményes esztendőt kívánunk!

Októberi programjaink
1. péntek Polgárőr nap
6. szerda aradi vértanúk emléknapja
13. szerda papírgyűjtés alsó
14. csütörtök papírgyűjtés felső
28. csütörtök Halloween party
Az őszi tanítási szünet november 2-5-ig
tart.

Felújítás és korszerűsítés az iskolában

- LENDVAI IVÁNNÉ Az iskola épületének felújításának első
ütemében 2009-ben - 65 százalékos pályázati
támogatással - kicseréltük az ablakokat.
2010 nyarán a világítás korszerűsítését
végeztette
el
önkormányzatunk,
a
neoncsöveket energiatakarékos és jobb
mutatókkal rendelkező fénycsövekre cseréltük,
így a tanulók jobb fényviszonyok mellett
tanulhatnak, az energiatakarékos fénycsövek
pedig csökkentik az áramszámlát.
A világítás teljes korszerűsítését a
„Szemünk fénye” program keretében pályázati
támogatással szeretnénk megoldani.
Az apróbb felújítások, meszelés után
esztétikus környezet várja a tanulókat.

szeptember 23., csütörtök
18:00 Közmeghallgatás (Kultúrház)
szeptember 25., szombat
10:00 Kunsziget - Rajka u16
14:00 Szüreti nap
szeptember 26., vasárnap
09:30 Templomszentelés, plébániaudvar átadása
16:00 Dunaszentpál - Kunsziget m3
október 2., szombat
10:00 Mosonszentmiklós - Kunsziget u16
október 3., vasárnap
6:00-19:00 Önkormányzati választások (iskola)
14:00 Kunsziget - Újrónafő tart
16:00 Kunsziget - Újrónafő m3
október 4., hétfő
15:00 Nyugdíjas klub (könyvtár)
október 9., szombat
10:00 Kunsziget - MTE 1904 u16
október 10., vasárnap
14:00 Várbalog - Kunsziget tart
16:00 Várbalog - Kunsziget m3
október 16., szombat
10:00 Dunakiliti - Kunsziget u16
október 17., vasárnap
13:00 Kunsziget - MITE tart
15:00 Kunsziget - MITE m3
október 18., hétfő
15:00 Nyugdíjas klub (könyvtár)
október 23., szombat
10:00 Kunsziget - Kimle u16
12:00 Lébény II - Kunsziget (tart)
14:00 Lébény II - Kunsziget (m3)
18:00 Október 23-i ünnepély

Szüreti Nap 2010
- BÁBICS NORBERT Színes programok sora várj mindenkit a
Szüreti Napon szeptember 25-én, szombaton.
A hagyományos szüreti felvonulás 14 órától
kezdődik, Kunsziget utcáin lovaskocsikkal
vonulnak végig a fiatalok, hogy hírt vigyenek
és ízelítőt adjanak a szüreti napi műsorból.
Ahogy tavaly, úgy idén is a sportpályán
lévő színpadon láthatják a produkciókat.
16 órakor kezdődik a zenés-táncos-vidám
műsorok sora.
Láthatják
a
kunszigeti
gyerekek
néptáncbemutatóját, valamint az iskola
idősebb lányainak cigánytáncát. A kunszigeti
fiatalok hagyományos táncukra idén is
készülnek. Fellép a dunaszegi népdalkör és a
dunaszentpáli Csillagfény Együttes is.
Fél hat körül kezdődik Polgár Péter
humorista zenés műsora.
Az idei Szüreti Napon nyilvános akasztás
is lesz. Rosszra nem kell gondolni, a kajárpéci
Vízirevü Társulat „Nyilvános akasztás avagy
Sobri Jóska színre lép” című darabjával készül
Kunszigetre. Az előadás 19 órakor kezdődik.
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.50; 5.50; 6.42; 7.07; 8.02;
9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 16.37;
18.51; 20.51.
- szombaton 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51;
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47
- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41;
17.51; 20.47
Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig 5.20; 6.05; 6.35; 7.20; 8.30;
11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05; 17.20;
18.40; 20.15; 22.45
- szombaton 6.35; 8.30; 11.40; 13.25; 14.55;
16.40; 18.40; 20.15; 22.45
- vasárnap 6.35; 9.05; 11.00; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Kossuth tér
Telefon: (96) 495-029
Nyitva tartása:
Hétfő 14.00-17.00, kedd 8.00-11.00, szerda
14.00-17.00, csütörtök 8.00-11.00, péntek
8.00-11.00
Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és
munkaszüneti napokon reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki
utca 29. sz. alatt.
Telefon: (96) 542-043
Gyógyszertár
Kossuth tér
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása:
Hétfő 16.00-17.00, kedd 9.30-10.30, szerda
16.00-17.00, csütörtök 9.00-11.00, péntek
14.00-15.00
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként nyári
időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, vasárnap 9.30-kor.
Polgármesteri Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00
péntek: 7.30–13.00
Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (96) 552-010
Nyitva hétköznap 9:30-11:30 és 16:00-21:00
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142
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Anyakönyvi hírek
Születés:
Borbély Amira Márta
sz.: 2010. augusztus 14.,
an.: Beke Márta
Pintér Eszter
sz.: 2010. július 22.,
an.: Németh Anett

Emlékérem dr.
Medgyasszay Lászlónak
Falunkért végzett munkája elismeréseként
önkormányzatunk „Kunszigetért” Emlékérmet adományozott dr. Medgyasszay László
korábbi országgyűlési képviselőnek. Az
emlékérmet szeptember 16-án adták át a
kultúrházban a kunszigeti civil szervezetek
képviselőinek jelenlétében.

Megnyílt az öttevényi hulladékudvar
- BÁBICS NORBERT Augusztusban megnyílt a hulladékudvar az
öttevényi sportpálya mellett. Ide kell szállítani
mindazt, amit eddig a lomtalanítások alkalmával elszállítottak. A lomtalanítás ugyanis idéntől megszűnik.
A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a Kunsziget községet
is kiszolgáló öttevényi hulladékudvarát 2010.
augusztus 24-én nyitotta meg. A létesítmény
próbaüzemmel működik, keddenként és
szombatonként van nyitva, 12-18 óráig.
A létesítmény az Öttevény-Kunsziget
összekötő úton a sportpálya mellett található.
2010 márciusától az ügyfelek számára
ingyenesen használható hulladékudvarok
helyettesítik az eddig évente egyszer
megtartott házhoz menő lomtalanítást. A
hulladékudvarok azért épültek, hogy az
arra jogosultak a nagyobb mennyiségben
összegyűlő vagy a mérete miatt a kukába nem
tehető hulladékot környezetbarát módon
elhelyezhessék.
Az udvarba történő beszállítás előtt
a jogosultságot igazolni kell. Erre azért
van szükség, mert a hulladékudvarok
üzemeltetésének költségét és a hulladék Győr-

sashegyi hulladékkezelő központba szállítását,
valamint előkezelésének költségeit azon
ügyfelek térítik meg, akik rendre befizetik
a hulladékszállítás díját. A jogosultság
igazolására a hulladékgyűjtési számla felső
része szolgál.
A háztartási mennyiségben beszállítható
hulladékfajták a következők: lom, kertészeti
nyesedék, gumiabroncs, valamint elektronikai,
műanyag, fém, üveg, textil, papír és veszélyes
hulladék. Ugyanitt építési törmelékből
havonta 1 köbméter helyezhető el.

Hirdetés
Az idei évtől megszűnt Kunszigeten a
lomtalanítás. A nagyobb méretű szemetet,
régi bútort, mosógépet, rossz műszaki
cikkeket, régi fa, vas szerkezeteket, egyszóval
mindent, ami a kukába nem rakható, az
öttevényi hulladékudvarba kell szállítani.
Akinek ez gondot, problémát jelent,
kérem hívjon, vagy keressen fel személyesen
bizalommal!
A szállítást ingyen vállalom nagy, 3,5
tonnás autómmal.
Elérhetőségeim: Völgyi János - Kunsziget,
Széchenyi út 9. Tel.: 70/622-37-12; 96/495206.

Pályázat a sportcentrum üzemeltetésére
Kunsziget Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot
hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévő, a
Kunsziget, Győri úton található sportcentrum
(sportöltöző, büfé, pályák és szín-tér)
üzemeltetésére.
Pályázati feltételek:
A bérleti szerződés 2010. október 1-jétől
határozatlan időre szól. A működési engedély
és egyéb hatósági engedélyek beszerzése a
bérlőt terhelik.
A pályázat tartalmazza:
- a szakmai önéletrajzot, a szükséges
végzettséget igazoló okiratok másolatát;
- a célok és hosszú távú elképzelések
ismertetését;
- a vállalt bérleti díj összegének
megjelölését;
- a közüzemi költségek átvállalásának
arányát.

A pályázat benyújtásának határideje és
helye: 2010. szeptember 28. 12 óra, Kunsziget
Község Polgármesteri Hivatala (9184
Kunsziget, József Attila utca 2.)
Az elbírálás szempontjai:
- a pályázati kiírásban szereplő feltételek
vállalása alapkövetelmény.
- szakmai gyakorlat, elhivatottság;
- hosszú távú elképzelések;
- a vállalt bérleti díj nagysága;
- a közüzemi költségek átvállalásának
mértéke.
A
pályázókat
Kunsziget
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2010. szeptember 29-i ülésén meghallgatja.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítást Lendvai Ivánné polgármestertől
kérhető a (30) 226 9730 vagy a (96) 485 388as telefonszámon.
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Választási tájékozató
- VARGA JÓZSEF A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október
3-ára írta ki a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választását. A következőkben a választás előkészítéséről, illetve fontos
tudnivalókról olvashatnak.

A
választásra
képviselő-,
illetve
polgármester-jelöltet ajánlani szeptember 3-ig
lehetett. A helyi választási bizottság (HVB) a
következő jelölteket tartalmazó szavazólaptervezeteket jóváhagyta:

Polgármesterjelöltek:
A Magyarország területén belül, de a
lakóhelytől távol történő szavazás lehetősége az
önkormányzati választásokon szűkebb, mint az
országgyűlési választáson. Az a választópolgár, aki
2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített,
a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda
(HVI) vezetőjétől igazolást kérhet, és az igazolással
bejelentett tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást
személyesen vagy meghatalmazott útján lehet
kérni legkésőbb október 1-jén 16 óráig. Igazolás
ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy a kérelem
legkésőbb szeptember 28-án megérkezzen a
HVI-hez. Az időközben bekövetkező változások
miatt (pl. lakcímváltozás, névváltozás) módosított
névjegyzék október 1-jén 16 óráig tekinthető meg
a polgármesteri hivatalban.
A választási bizottságoknak – a választott tagokon
felüli – további egy-egy tagját a választókerületben
jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetőleg
a független jelölt bízhatja meg. A fentiek szerint
megbízott tagot delegálhat a HVB-be az egyéni
képviselőjelöltet, polgármester-jelöltet, illetve listát
állító jelölő szervezet, továbbá a független jelölt.
A választási bizottságok megbízott tagjait 2010.

Kovács Ottó független
Lendvai Ivánné független

Képviselőjelöltek:
Csapó Gábor független
Farkas Ferencné független
ifj. Kuller Imre független
Szalai Árpád István független
Szalai Béla független
Szalay Győző József független
Tilai Péter független
Tóth Róbert független
Varga Ernő független
szeptember 17-ig a választási bizottság elnökénél
lehet bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a tag nevét, lakcímét és személyi azonosítóját.
A kampánycsend a szavazás napán, október
3-án 0 órakor kezdődik. Kampányt folytatni
kizárólag a szavazás napján 19 óráig tilos. A
szavazókörökben a szavazás napján 6 órától 19 óráig
lehet szavazni. Szavazni kizárólag személyesen,
és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt

szavazóhelyiségben, igazolással szavazás esetén
az igazoláson feltüntetett szavazókörben lehet.
A választópolgárt a szavazást megelőzően az
választási bizottságnak azonosítania kell. Ennek
egyetlen, a törvény által elfogadott módja, ha a
választópolgár a személyazonosság és a lakcím
megállapítására alkalmas érvényes igazolványa
(igazolványai) átadásával lehetővé teszi a választási
bizottságnak, hogy személyazonosságáról és
lakcíméről meggyőződjön és ellenőrizze azt, hogy
szerepel a névjegyzékben. A személyazonosság és
a lakcím más módon történő igazolása (például
személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen
igazolvány bemutatása alapján stb.) a törvény
szerint nem fogadható el.
A választópolgár a személyazonosságát és a
lakcímét a következő, érvényes igazolványok
bemutatásával igazolhatja: 1. a lakcím igazolására is
alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvánnyal;
2.lakcímigazolvánnyal
és
személyazonosító
igazolvánnyal vagy útlevéllel vagy 2001. január
1-jét követően a magyar hatóság által kiállított
(kártya formátumú) vezetői engedéllyel.
A mozgásában gátolt választópolgár csak
írásban kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson!
Az írásbeli kérelmet a szavazás napja előtt a
HVI vezetőjéhez, a szavazás napján a választási
bizottsághoz kell eljuttatni. A mozgóurnát a
választási bizottság legalább két tagja viszi ki. A
szavazás titkosságát a mozgóurnás szavazás során
is a legteljesebb mértékben biztosítani kell.
A Kultúrotthon felújítása miatt, a szavazás
lebonyolítására az iskola épületében kerül sor.
Érvényesen szavazni egy polgármesterjelöltre és
legfeljebb hat képviselőjelöltre lehet

Lendvai Ivánné polgármesterjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat, melyet
személyem iránt ajánlószelvényeikkel is
kifejeztek. Polgármesteri munkámat továbbra
is folytatni szeretném, melyhez kérem
támogatásukat és szavazatukat. Engedjenek
meg egy rövid visszatekintést munkámra 1996tól kezdődően. 14 év polgármesteri munkám
során mindenkor a falu fejlődését, közösségét,
a választópolgárok részére a szolgáltatások
magas szintű biztosítását, az intézmények
működését, értékeink megőrzését tartottam
a legfontosabbnak, ezért energiám és időm
nagy részét erre fordítottam. Megvalósítását a
Képviselőtestület tagjaival közösen végeztem,
segítségemre voltak az intézmények dolgozói,
az egyesületek, a falu lakossága, melyet ezúton is
tisztelettel köszönök.
Kiemelkedő eredmények a teljesség igénye
nélkül:
- a munkahelyteremtés folytatása (1996-ban
200 fő, 2010-ben 960 fő)
- vállalkozások számának emelése, iparűzési
adóbarát politika
- falu fejlesztés – földterület biztosításaturisztikai fejlesztés alapjaként
•
közrend, közbiztonság
•
folyamatos útjavítás
•
korszerű közvilágítás
•
kamerarendszer kialakítása
•
buszmegálló felújítása

•

•
•
•
•
•
•

intézmények működésének biztosítása:
óvoda, 1-8. osztályos iskola
családi napközi létrehozása
egészségügyi szolgáltatás, házi
segítségnyújtás,
sportlétesítmények fejlesztése (műfüves
pálya)
játszótér, könyvtár felújítása
örökségvédelem, kápolna felújítás

templom, plébániaudvar pályázatának
segítése
•
tervek elkészíttetése, engedélyek
beszerzése
Munkám során közel 1000 pályázatot
készítettem, segítettem, ennek eredményeként
a falu évente 15-20 millió, 2010-ben pedig közel
200 millió forintot nyert. A megvalósításhoz az
önrész a Képviselőtestület takarékos, átgondolt
gazdálkodása alapján a költségvetésből mindig
rendelkezésre állt. A célok eléréséhez a jövőben is
a pályázati lehetőségek maximális kihasználása,
kitartó munka és összefogás szükséges. Kiemelt
célom a jövőben is az 1-8. osztályos oktatás
helyben tartása, közétkeztetés megvalósítása,
óvoda, bölcsőde építése. A település fejlesztése
terén a Kossuth tér dísztérré alakítása, helyi
piac kialakítása, Mosoni-Dunán strand és
csónakkikötő megvalósítása (extrém sportpark,
tanösvény
kialakítása),
termálberuházás
megvalósítása,
fiatalok
támogatása,
ösztöndíjrendszer folytatása és a letelepedés
feltételeinek megteremtése, az időskorúak
segítése és támogatása, sportlétesítmények
felújítása, a civil szervezetek folyamatos segítése.
Községünk érdekében a lakosság összefogására
törekszem, kérem Önöket éljenek szavazati
jogukkal, tiszteljenek meg szavazatukkal,
hogy továbbra is Kunszigetért, Önökért
tevékenykedhessek.
Tisztelettel: Lendvai Ivánné
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„Kunszigetért – Falunkért – Önökért”
Kunsziget Község Képviselő-testületének
2006 – 2010. között végzett munkájának elemzése
Tisztelt Választó Polgárok, Kunsziget
Lakossága!
Önök 2006. október 1-jén szavazataikkal
megválasztottak bennünket Kunsziget Község
képviselő-testületének tagjaivá, személyemet
polgármesterré, ezzel megerősítették az
önkormányzati rendszert. Bizalmat adtak
számunkra a rendkívül nagy felelősséget igénylő
munkához, melyet igyekeztünk tudásunkhoz,
lehetőségeinkhez mérten, törvényi előírásoknak
megfelelően elvégezni.
Minden döntésünkben Kunsziget község
érdekét képviseltük, az Önök felé nyújtott
szolgáltatások színvonalának emelését kívántuk
elérni.
A kitűzött célok elérése, az adódó problémák
megoldása érdekében a képviselő-testület 2006.
október 1-től – 2010. augusztus 31-ig 98 ülést
tartott, 729 határozatot hozott, és 57 rendeletet
alkotott.
A képviselő-testületi ülésen a képviselők
megjelenése 99,8 %-os volt.
A képviselő-testület tagjai érezték-érzik súlyát
és felelősségét döntésüknek, ezért ezt számtalan
egyeztetés, beszélgetés előzte meg, hogy az adott
körülmények között a lehető legjobb döntés
szülessen.
Röviden szólni szeretnék néhány kiemelkedő
eredményről, döntésről:
Településfejlesztés, fenntartás, üzemeltetés
–
önkormányzati ingatlanok felújítása
témakörben
- Kunsziget Község Rendezési és Szabályozási
Terve 6 alkalommal került átdolgozásra a község
érdekében
- Felújításra, aszfaltozásra került a Duna,
Dózsa, József Attila, Vörösmarty és Széchenyi
utca 15.673 e Ft értékben
- elkészült s falu csapadékvíz elvezetésének
terve, jogerős építési engedéllyel bír, költsége:
2.040 e Ft
- elkészült a „Gyermekekért 2006” játszótér
5.000 e Ft értékben
- kialakításra került a műfüves pálya 12.000 e
Ft értékben
- felújításra került a Szent Antal kápolna 700
e Ft értékben
- buszvárók, buszöblök készültek 6.693 e Ft
értékben
- az oktatási intézmények felújítása folyamatos
volt, „Tárd ki ablakod” című pályázat biztosította
az ablakcserét 10.000 e Ft összegben
- önkormányzati tulajdonba került a posta
épülete, vásárlására 3.681 e Ft-t fordítottunk
- felújításra került a polgármesteri hivatal
- a község fejlődése érdekében földvásárlás
folyamatban van 3.000 e Ft értékben
- temetővilágítás korszerűsítése, bővítése
megvalósult
- orvosi rendelő körüli járda elkészült
- Millenniumi emlékparkká alakítottuk falunk
szép közterét, a Kossuth teret, ahol trianoni

emlékmű és az erdélyi–magyar testvérkapcsolat
tiszteletére kopjafája is található
- a Petőfi téri középületek, a Római Katolikus
Templom és az előtte lévő tér és az iskola
díszkivilágítását megvalósítottuk
- az iskola épületében tánctermet alakítottunk
ki, melynek garanciális javítása folyamatban van
- „IKSZT” címbirtokosaként a II. fordulóban
támogatást nyertünk kultúrotthon felújítására
50 millió Ft értékben, a munka 2010
szeptemberében kezdődik, a beruházás költsége
a 3 éves működtetéssel 60 millió forint
- az országos előírást időben megelőzve,
megtörtént az ebek csippel való ellátása és
nyilvántartásba vétele
- megtörtént a község házszámozásának
rendezése
Épített örökség védelme
A képviselő-testület kiemelt figyelmet fordított
a jelentős építészeti értékek óvására
- római katolikus templom külső felújítására
- plébánia udvaron található gazdasági
épületek,
- plébánia épületének külső felújítására
A pályázatok, tervek elkészítésben jelentős
segítséget adott önkormányzatunk, a plébánia
udvar gazdasági épületének felújításához
kapcsolódó terveket és az I. részszámlát a pályázat
utófinanszírozása miatt előfinanszírozta.
Szent Antal kápolna szigetelése
Temetői kereszt felújítása megvalósult.
Csatlakoztunk a Magyar Limes Szövetséghez,
a római őrtorony turisztikai célú fejlesztése
érdekében.
Turisztikai jellegű fejlesztés
Kunsziget Termálfalu projekt megvalósításáért
a képviselő-testület számos egyeztetést tartott,
a gazdasági válság, a telkek vétele iránti
alacsony érdeklődés negatívan befolyásolhatja,
késleltetheti a megvalósítást.
A NYDOP – 2009 - 2.1.1. keretében a
GYTKT tagtelepüléseként sikeresen pályáztunk,
így 2011-ben a Mosoni-Duna partján strand,
csónakkikötő, tanösvény, a római őrtorony
környezetében turisztikai pihenőhely valósul
meg 45 m Ft értékben.
Közrend, közbiztonság
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése
megtörtént
- közvilágítás korszerűsítése megvalósult
Környezet- és természetvédelem
- az illegális szemétlerakók felszámolását
a Reflex Környezetvédő Egyesülettel közös
pályázat keretében valósítottuk meg.
- szelektív hulladékgyűjtés, hulladékudvar
- Magyarországi Települések Biodiverzitás
Díjának első helyezését nyerte el községünk az
önkormányzat sikeres pályázatával
- folyamatos egyeztetés a Federal Mogul
Hungary Kft-vel az üzemből származó zavaró
szag megszüntetésére (Ennek eredményéről az
üzem a Hírmondóban közzétett tájékoztatójában
számol be.)
- tagjai vagyunk a Magyar Éghajlatvédelmi
Szövetségnek
Oktatás – nevelés

„Manóvár” családi napközi kialakítását a
törvényi változások tették szükségessé, 2010.
április 15-i megnyitásával a családokat segítjük
12 hónapos kortól várjuk a gyermekeket.
„Tündérvár”
Óvoda
működtetése,
feltételrendszer javítása érdekében pályázat
adtunk be új óvoda építésére a NYDOP 5.1.1.
prioritásra, hozzá szükséges tervek elkészítése,
jogerős építése engedély megszerzése újabb
pályázásra is ad lehetőséget.
2007-ben jelentős változás történt. A 2007/2008-as tanévtől a Vocational Academy
tagiskolájaként biztosítjuk községünkben az 1-8
osztályos oktatást.
A változást, mint Önök előtt ismert a
csökkenő
gyermeklétszám,
a
normatív
támogatás csökkenése tette szükségessé. A
tagiskola tanulói létszáma 90 -100 fő. Pedagógus
szakos ellátottság 95 %-os. Számítástechnikai
és kéttannyelvű oktatás biztosításával a tanulók
magas szintű tudását kívánjuk elérni, a XXI.
század kihívásainak megfelelően. Iskolaotthonos
ellátással. A hagyományápolás
– néptánc
a Harmónia Művészeti KHT: kihelyezett
tagozataként valósul meg. Az iskolaotthonos
ellátással az iskola színvonalas munkájával a
szülők is elégedettek. Folyamatosan törekszünk
a problémák megoldására, azonban a cél mindig
az volt és a jövőben is az, hogy Kunszigeten
8 osztályos általános iskola működjön. A
közoktatási és egyéb törvényi változások
tükrében a jövőben is a lehető legjobb megoldást
választjuk a tanulók és községünk érdekében.
Szociális ellátások keretében biztosítottuk:
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
házi segítségnyújtást (hétvégén is) 3
gondozóval
nehéz élethelyzetbe került családok segítését
Ösztöndíj rendszerrel fiatalok folyamatos
támogatása (évente 20 – 22 hallgató, kb. 700.000
Ft)
fiatalok első lakáshoz jutási támogatására
rendeletet alkottunk
Babakötvényt vezettünk be
ápolási díjjal segítjük beteg embertársaink
gondozását
közhasznú munkavégzést
gyermekjóléti szolgálat üzemeltetése a GYTKT
keretén belül valósul meg
gyógyászati
segédeszközöket
jutattunk
betegeinknek
Polgármesteri Hivatal
Az ügyfélbarát tevékenységével, hatósági
ügyek intézésével, képviselő-testületi ülések,
pályázatok előkészítésével, a nyertes pályázatok
elszámolásával
jelentősen
hozzájárult
eredményeinkhez. Tevékenysége a kitűzött
célok elérése, a célok érdekében hozott döntések
végrehajtása minden önkormányzati feladat
tekintetében.
Szabadidő és sporttevékenység
- műfüves pálya kialakításáról már szóltam
- elkészült a teniszpálya világítása, kialakításra
került az öltöző a tenisz szakosztály tagjai által,
önkormányzati támogatásból és tagdíjból
- felújításra került a lőtér (kerítés, lőasztalok)
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- sportcélú rendezvények, családi napok
sikeresek voltak
- Intézmények működtetése folyamatos,
szolgálják a lakosság és a térség egészséges
életmódját.
Kulturális, közművelődési tevékenység
- Felújított könyvtár, internet szolgáltatással
várja az olvasóközönséget.
- Író-olvasó találkozókat szerveztünk.
- Ünnepek, ünnepélyek keretében méltóan
emlékeztünk, melyet az intézmények és a civil
szervezetek közreműködése nagymértékben
segített.
Média – kommunikáció
- Teleház működése folyamatos.
- Információs központként szolgálja ki, és
képezi a lakosságot.
- eMagyarország pont keretében 100 fő
informatikai oktatását végezték a Teleház
szakemberei pályázati támogatással.
- Kunszigeti Hírmondó, Kunszigeti Híradó,
a honlap, fórumok segítségével tájékoztatjuk a
lakosságot.
- 1000 példányban elkészült a „Kunsziget
története” című könyv utánnyomása.
Fiatalok, fiatal családok helyzete
- az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum javaslatait
figyelembe vettük
- a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj
1998 óta folyamatosan segíti a hallgatókat
- fiatalok első lakáshoz jutási támogatásában
2009-ben 4-en részesültek, 2010-ben egy fő
- Babakötvényt 9-en vették igénybe
- 3 x 40 órás nyelvtanfolyam költségének
támogatásával segítettük a résztvevőket
- táborozás támogatásával a cserkészeket és a
rk. egyházat támogattuk
- óvodai – iskolai étkezési térítési díjak
támogatásával a fiatal családokat segítettük
- tankönyvköltség (angol és 1. oszt.) átvállalását
a költségcsökkentés érdekében tettük
A fentiek segítették a családok életét.
2006 – 2010. között legjelentősebb nyertes
pályázataink:
- önkormányzati tulajdonú utak felújítása
- Méltó helyet a kultúrának – könyvtár
felújítása
- műfüves pálya létesítése
- Tárd ki ablakod: iskola-óvoda épületének
ablakcseréje
- közösségi közlekedés javítása: buszmegállók,
buszvárók
- Mosoni-Duna part: strand, csónakkikötő,
tanösvény
- IKSZT: Kultúrotthon felújítása
A fenti pályázatokkal községünk fejlesztésére
fordítható összeg közel 200 m Ft.
Épített örökség védelmében benyújtott közös
nyertes pályázataink eredménye: 65 m Ft.
Bírálatra váró pályázataink:
- Helyi termékek – helyi értékek – helyi piac
létesítése
- Plébánia épület külső felújítása (Római
Katolikus Egyház)
- Kossuth tér dísztérré alakítása
Sportöltöző
infrastruktúrafejlesztés
(ablakcsere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés)
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt négy évben falunkból közel 200
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pályázatot adtunk be, mind közös érdeket
szolgált, ami nem lehet egyéb, mint községünk
fejlődése, fennmaradása, a szolgáltatások
színvonalának emelése. Minden esetben a
legoptimálisabb lehetőséget kerestük, a pályázat
beadására a legalkalmasabb jogi személyt kértük
fel, hogy az községünk számára az a legelőnyösebb
legyen. Ehhez jelentős segítséget kaptunk a civil
szervezetektől, melyet köszönünk.
Civil szervezetek szerepe
Pályázati rendszert dolgozott ki a képviselőtestület, 2008 óta ebben a formában támogatja
az egyesületeket. Évenkénti önkormányzati
támogatás értéke megközelíti a 7 m Ft-ot. A
civil szervezetek munkájára nagy szükség van
falunkban, a közösség erején túl tevékenységükkel
segítik mindannyiunkat.

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton
szeretnénk
megköszönni
a
Kunszigeti
Faluszépítő
Egyesületnek,
a
Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klubnak, Kunszigeti
Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület,
Kunsziget Község Polgárőrségének, az 1705.
számú Szent Lőrinc Cserkészcsapatnak, a
Kunszigeti Sportegyesületnek, a Kunszigeti
Teke Egyesületnek, a Kunszigeti Sporthorgász
Egyesületnek, az MVG Vadásztársaságnak,
vezetőiknek, tagságának, az intézmények
vezetőinek és dolgozóinak, a vállalkozóknak.
Tisztelettel köszönjük Önöknek a segítségüket,
mellyel lehetővé tették kitűzött céljaink elérését,
munkánkat.

Tisztelt Választópolgárok!
Kunsziget község Képviselőtestületének
tagjaiként szeretnénk köszönetet mondani
Önöknek, választópolgároknak az elmúlt
ciklus alatt nyújtott bizalomért, támogatásért.
Ha az elmúlt négy évet röviden össze
kívánjuk foglalni, akkor nincs könnyű
dolgunk, hisz az elmúlt években minden
területen jelentős változások következtek be,
mely változásokhoz folyamatosan igazodni
kellett a helyi döntéseknek is. Ezalatt az
időszak alatt folyamatosan Kunsziget
érdekeit tartottuk szem előtt, döntéseinket az
előrehaladás, a település fejlesztése, fejlődése
érdekében hoztuk meg. Így született meg
az első lakáshoz jutási támogatásról szóló
rendeletünk és a START számla kiegészítése
az újszülöttek részére. Sikerült fejleszteni a
meglévő sportlétesítményeinket (műfüves
pálya kialakítása, teniszpálya fejlesztése)
és megvalósult a közvilágítási hálózat
energiatakarékos felújítása. A községi
kezelésben lévő utak felújítása befejeződött,
megkezdődtek a járdák felújításai is.
Elkészült a modern, EU komfortos játszótér
a gyermekek részére, a bűnmegelőzést pedig
térfigyelő kamerarendszer kiépítése szolgálja.
Az elért eredményeket részleteiben jelen
Kunszigeti Hírmondó tartalmazza.

Célunk az elkövetkező négy évben
továbbra is a település fejlődésének
biztosítása, mint pl. az infrastrukturális
fejlesztés (csapadékvíz elvezetése), alternatív
energiák felhasználása, Mosoni - Duna
környezetének
turisztikai
fejlesztése
(falusi, vízi turizmus), sportlétesítmények
fejlesztése, kulturális létesítmények felújítása,
a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés
feltételeinek megteremtése (főzőkonyha),
közterek megújítása.
Kiemelt feladatunknak tartjuk az oktatási,
nevelési intézmények fenntartását és az
1-8. osztályos oktatás helyben biztosítását,
lehetőségek szerint új óvoda és bölcsőde
építését. A kedvezőtlen üzleti és gazdasági
környezet ellenére továbbra is törekszünk a
termálfalu fejlesztés megvalósítására.
Ezúton szeretnénk továbbá megköszönni a
civil szervezetek és az intézmények munkáját,
szakmai és közösségi téren nyújtott segítségét
a rendezvények, falunapok, ünnepélyek
megszervezése
terén.
Munkájukat,
tevékenységüket továbbra is támogatni
kívánjuk az elmúlt években kialakított
pályázati rendszer keretein belül.
Végezetül kérünk minden választópolgárt,
hogy éljen szavazati jogával és minél többen
menjenek el október 3-án szavazni.

Megtisztelő bizalmukat köszönjük és kérjük.
Kunsziget Község Képviselő-testülete: Csapó Gábor, Farkas Ferencné, Szalai Béla, Szalay Győző,
Tóth Róbert, Varga Ernő, Varga József; Lendvai Ivánné polgármester.
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Kovács Ottó polgármesterjelölt
Tisztelt Kunszigetiek!
Kovács Ottó vagyok, feleségemmel,
gyermekeimmel Kunszigeten élek. Jelenleg
a megyei gyermekvédelemben dolgozom.
Második diplomámat a budapesti Corvinus
Egyetem államigazgatási szakán szereztem
meg.
Kunsziget harmonikusan fejlődő faluképet
mutat. Csoportmunkával kell megkeresni
a további lehetőségeinket, és elérni céljaink
megvalósulását. Építeni szeretnék a falu
polgárainak véleményére, az itt működő
csoportok javaslataira. Alapvetőnek tartom
az eddig elért eredmények megtartását,
ugyanakkor szükségesnek az esetlegesen
nem megfelelő döntések felülvizsgálatát, a
szükséges fejlesztések elindítását.
Településünk lakóinak anyagi és szellemi
együttműködését fel kell használni Kunsziget
további fejlődése érdekében. A helyi humánerő
helyben foglalkoztatása mindannyiunk által
elvárt feladat.
Felelősen
irányított
fejlesztésekkel
biztosítani kell a település hosszú távú
fejlődését. A falu vagyonának a falu javát
kell szolgálnia, így azt felül kell vizsgálni, és
szükség esetén korrigálni a helyes működtetés
érdekében (pl.: termálfalu).

Kunsziget életképességének megőrzéséhez
a község lélekszámának növelése szükséges,
ennek érdekében az új testületnek hathatós
intézkedéseket kell foganatosítania.
Intézményeink feladata, hogy a település
polgárait, közösségeit kiszolgálják, esetenként
a törvényben előírtaknál magasabb szinten.

Fontosnak tartom, hogy a lehető legtöbb
gyermek, fiatal fejlődését lássuk el falunkban.
A nevelés fontos része a teljesítmény
megkövetelése, és a következetesség. A
bölcsőde és az óvoda szakszerű működtetése,
az általános iskolai oktatás állami alapszintűvé
tétele fontos feladat, illetve megoldandó
probléma. Az idősek szociális és egészségügyi
helyzetének segítése, a gondoskodás továbbra
is kiemelt feladatot képez.
A közösségi kezdeményezések a falu
polgárainak tenni akarását fejezik ki, ezért a
formálódó, alakuló szerveződéseket bátorítani
kell, kiemelten támogatni azon egyesületet
– szervezetet, ahol a közösségépítést az
értékteremtés kíséri.
A célok megvalósításának elősegítése
érdekében,
a
kapcsolódó
pályázati
lehetőségeket maximálisan kell alkalmazni a
helyi erőforrások mellé.
A fenti célok elérése érdekében többoldalú
támogatást kaptam, ezért vállaltam a jelölést.
Javaslataikat, megvalósításra váró ötleteiket
szívesen fogadom, állok rendelkezésükre.
2010. október 3-án számítok Önökre,
kérem tiszteljenek meg támogatásukkal.
Együtt előrébb juthatunk!
Tisztelettel: Kovács Ottó

Ifj. Kuller Imre képviselőjelölt
Kunszigeten születtem, 63 éves vagyok. Családi állapotom nős, két
gyermek apja és két kislány nagyapja vagyok.
Koromnál fogva nyugdíjas tűzoltó vagyok.

Tisztelt kunszigeti választópolgárok!
Először is szeretném megköszönni a bizalmukat, hogy a képviselőjelölő listán ajánlószelvényeikkel támogattak. Megválasztásom esetén
igyekszem segíteni a jogszabályokon, törvényeken és a pénzügyi
kereteken belül a választópolgárok illetve a lakosság körében felmerült
problémák megoldását. Továbbra is részt kívánok venni a civil
szervezetek munkájában, ahogy az elmúlt 15-20 év alatt is tettem.
Munkámmal szeretnék hozzájárulni a falu és a lakossága szebb és
jobb életviteléhez.

Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat.

Kunsziget, 2010. szeptember 8.
Tisztelettel: Kuller Imre
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Tilai Péter képviselőjelölt
Tisztelt kunszigeti Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam, bár bizonyára
sokan ismernek.
Tilai Péter vagyok, 1968-ban születtem Győrben.
Mivel nagyszüleim, szüleim is kunszigetiek ezért én is itt
nevelkedtem.
A Mayer Lajos Szakközépiskola vízgazdálkodás szakán végeztem
1987-ben.
A győri székhelyű Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságon dolgozom területi felügyelőként.
Róbert fiam 17 éves.
2005 óta a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
elnöke vagyok és a tagsággal a falu kulturális életét próbáljuk színesíteni
zenés estek, előadások szervezésével, lebonyolításával.
A Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány elnökeként a helyi és a
környékbeli falvak iskolásainak sporteseményeit segítem megszervezni.
E tevékenységek során sok emberrel kapcsolatba kerülök, értesülök
mindennapi problémájukról.
Első alkalommal indulok az önkormányzati választásokon
képviselőjelöltként.
Megválasztásom esetén önkormányzati képviselőként az ifjúság
érdekeit és a civil szervezetek, egyesületek fejlődését kívánom
elősegíteni.
Tisztelettel: Tilai Péter

Szalai Árpád István képviselőjelölt
Tisztelt kunszigeti Választópolgárok!
Engedjék
meg,
hogy
röviden
bemutatkozzam! Szalai Árpád István vagyok,
nős 3 kisgyermek édesapja, és tősgyökeres
kunszigeti lakos. 1976-ban, Győrben
születtem. A győri Czuczor Gergely Bencés
Gimnáziumban érettségiztem, majd ezután
a Széchenyi István Műszaki Főiskolán
tanultam tovább, ahol mérnöki létesítmények
szakirányon műszaki menedzser diplomát
szereztem. Tanulmányaim után területi
képviselőként helyezkedtem el. Jelenleg az
Ereco Zrt. kereskedőjeként tevékenykedem.
Családommal négy éve költöztünk be a
Kertes utcában épített új családi házunkba.
Aktív tagja vagyok a Kunszigeti Polgári
Hagyományőrző és Kulturális Egyesületnek,
több előadás és rendezvény megszervezésében
is közreműködtem. Magamat szorgalmas,
családcentrikus Istenfélő embernek tartom.
Szeretek Kunszigeten élni, szeretem az itt
élőembereket, igazi lokálpatrióta vagyok.
Szeretném, ha gyermekeim is hasonlóan
gondolkodnának, mire felnőnek. Ma még
sokat tudok, és szeretek dogozni, úgy érzem
életem egy olyan szakaszában vagyok,
amikor energiám egy részét falum és az itt

élő emberek szolgálatára tudom és szeretném
fordítani. Számomra fontos, hogy mi történik
a faluban a faluval. Megválasztásom esetén
szeretném, hogy a falu nyilvánossága minél
nagyobb mértékben be legyen vonva a falut
érintő legfontosabb ügyekbe. Fontosnak
tartom, a helyi kommunikáció kiszélesítését,
hogy a közérdekű információk mindenkihez
megfelelő időben eljussanak. Szeretném
szorgalmazni, hogy minél több testületi ülés
legyen nyilvános. A közérdekű témákban
legyen helyi közvélemény-kutatás, és szükség
esetén helyi népszavazás. Fontosnak tartom,
hogy a Kunsziget-Öttevény közötti bekötőút
a lehető leghamarabb felújításra kerüljön.
Szeretném kezdeményezni a Telepi-bányató
környékén sportolásra és kikapcsolódásra
alkalmas park kialakítását, ahol minden
kunszigeti újszülött tiszteletére egy-egy fa
lenne ültetve. Úgy érzem, hogy műszaki
végzettségem révén hasznos tagja tudnék
lenni a különböző pályázatokat előkészítő
csapatnak. Nagy örömömre szolgálna, ha
megtisztelnének bizalmukkal, és kapnék
Önöktől egy szavazatot az októberi
önkormányzati választáson.
Tisztelettel : Szalai Árpád István
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Kunsziget - Nyárádgálfalva: Közel húsz éve
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Nagyon szép jubileumi emlékünnep volt
augusztus 19-én a kultúrházban. Jó volt
találkozni a barátokkal, ismerősökkel és a
jeles meghívottakkal. Azt hiszem akkor és
ott döbbentünk rá igazán, hogy eltelt ez a 20
esztendő! Az akkor készített videó-összeállítás
is ráébresztett arra, vagy az is, hogy az akkori
gyerekek gyerekei is köszöntöttek minket.
Megható érzés volt számomra, akárcsak
gondolom a másik 3 lány számára is, beszélni
az ezelőtt 20 évvel történtekről. Habár szokva
vagyok a közönség előtti szerepléshez, mégis
úgy éreztem, kiugrik a szívem a torkomon
az izgalomtól. Ez az el-elcsukló hangunkon
is hallatszott, de gondolom, elnézik nekünk.
Jó érzés volt látni, hogy az akkori tini
diáklányokból meglett nők, gondos édesanyák
lettek. Az ünnepi vacsora már felszabadult
volt, kellemes beszélgetések színhelye.
Öröm és megtiszteltetés volt számunkra
részt venni az augusztus 20-i ünnepségen.
Már az ökumenikus istentisztelet is a magyar
összetartozást fejezte ki. Szép és színvonalas
volt a millenniumi keresztnél tartott Szent
István királyról szóló összeállítás. Ha minden
magyar elolvasná István király intelmeit
fiához, Imre herceghez és megszívlelné azt,
ha nemcsak a budapesti tűzijátékot látná e
nagy ünnepen fontosnak, talán más, jobb
lenne a világ. A nap egyik fénypontja a
Nyárádgálfalváról hozott, Tóth Ferenc által
faragott kopjafa felavatása volt. Most már
nemcsak a kunszigetiek szívében, hanem
egyik fontos közterükön is ott vannak az
erdélyiek. Számomra a legmeghatóbb az volt,
amikor a kopjafa felavatása után a talapzatra
égő mécseseket helyeztek el az elmúlt 20
évben elhunyt személyek tiszteletére, akik
sokat tettek e kapcsolat létrehozásában,
fenntartásában. Ilyenkor ébred rá az ember,
hogy csak egy kis porszem, földi halandó, akit
ki tudja mikor sodor el a szél a túlvilágra.
Biztos minden kedves vendégfogadó család
tartalmas programot szervezett erre a jeles
napra. Barátainkkal, Börzsei Lászlóval és
Börzseiné Varga Judittal mi is egy nagyon
kellemes, élménydús napot tölthettünk el
együtt. Lelki feltöltődésünkre szolgált a
Pannonhalmi Bencés Főapátságban tett
kirándulás. Jó érzés volt azon ódon falak
között sétálni, ahol valamikor régen Szent
István királyunk is járt. Ezután meglátogattuk
a szlovákiai magyarság legfontosabb kulturális
és politikai központját, Révkomárom városát
is. Évekkel ezelőtt elképzelhetetlen lett
volna csak úgy, útlevél nélkül, gyalogosan
átsétálni Komáromból az Erzsébet-hídon
át Révkomáromba. Igazán akkor értettük
meg, mit jelent a szabad világ, amikor a
gyönyörű Szent András templomban együtt
ünnepelhettünk magyarországi, erdélyi

A kopjafa leleplezése.
Fotó: Stróbli Norbert/kisalfold.hu

és felvidéki magyarok az augusztus 20ra szervezett ünnepségen, a szent mise
keretében. Pár percet adóztunk Komárom
hősének, Klapka Györgynek a szobra előtt,
majd megpihentünk a jó öreg Jókai szobra
mellett. Én azt mondom, szép és megható
ünnepünk volt így együtt.
Csodálatos és eseménydús nap volt
számunkra az aug. 21-i kirándulás, melynek
fénypontja a Császárok Városának, Bécsnek
a meglátogatása volt. Jó érzés volt számomra
visszatérni e káprázatos városba. A Ring
nyújtotta csodálatos látvány, az impozáns
épületek mindenkit ámulatba ejtettek. A mi
kis csapatunk szerencsés volt, hisz a csupa
szív-lélek idegenvezető, Zsuzsa vezetésével
olyan helyekre is eljutottunk, ahova nem
minden turista ér el. Pl. Végigmentünk a
zsidó negyeden, megláttuk a legnagyobb
magyar, Széchenyi István szülőházát, a nagy
zeneszerző, Mozart bécsi otthonát, betekintést
nyertünk egy 600 éves bérház udvarába,
végigmentünk szűk sikátorokon.
A Hofburgba tett látogatás után,
elmondhattuk, hogy belepillantottunk a
császárok, királyok életébe, hacsak rövid
időre is. Megtekintettük a rendkívül gazdag
Kincstárat is. Impozáns látvány volt a Szent
István Székesegyház vagy a Stephansdom is.
Én csak azt sajnálom, hogy nem sétálhattam
egyik kedvenc történelmi személyiségem,
Sissi, Schönbrunni kastélyának a parkjában.
Talán majd ezért még visszatérek Bécsbe.
Ausztriai
kirándulásunk
Kismarton
városának meglátogatásával ért véget, ahol
megtekintettük az Eszterházy kastélyt.
Átutazóba - hacsak rövid időre is megláttuk a hűség városát, Sopront is. Ízletes,
gazdag estebédben volt részünk a fertőrákosi

vendéglőben. Sajnos mire odaértünk, a híres
kőfejtő már bezárt. De cserébe az arra szánt
időt eltölthettük az 1989-es Páneurópai Piknik
színhelyén. Mindenki szabadon sétálhatott
ott, ahol még ezelőtt 21 évvel szögesdrótkerítés, komoly határvédelem volt. Ezt is az
elmúlt 20 év politikai helyzete hozta. A Fertőtavat csak távolról láttuk, hisz szorított az idő,
no meg a sok szúnyog sem volt túl csalogató.
Kellemes
vasárnapot
töltöttünk
vendégfogadó barátaink társaságában, nagy
beszélgetések, eszem-iszomok közepette.
Este meg mindenki vígan ment a Kisduna
vendéglőbe a búcsúvacsorára és nótaestre.
Elevenen éltek bennünk az elmúlt hét közös
élményei. Hamar táncra perdült a társaság,
habár nagy meleggel küszködtünk. De a
finom vacsora, a jó bor vagy a hideg sör
mindenkit jókedvre vidított, késő éjszakába
nyúló nótázás lett a vége.
A hazautazás reggelén már üröm is volt
az örömben. Hisz majdnem mindenkinek a
szemében ott csillogott a búcsúkönny. Nehéz
elválni a jó barátoktól, habár mindig már az
újratalálkozásra is gondolunk.
Nehéz és hosszú lenne most felsorolni
azon személyek névsorát, akik számunkra
oly kellemessé és felejthetetlenné tették ezt a
találkozást. De azért külön megköszönném
Lendvai Ivánné polgármester asszonynak
és Szalai Béláné, Tusi néninek az áldozatos
munkájukat. S persze az egész lelkes csapatnak,
akik besegítettek nekik és nem utolsó sorban
a vendégfogadó családoknak, barátainknak.
Búcsúzóul
annyit:
Köszönünk
szépen mindent! Jövőre találkozunk
Erdélyországban!

A jubileumi ünnepség során Kunsziget Község Önkormányzata 15 erdélyi diákot hívott meg Kunszigetre 2011 nyarára, hogy - akárcsak húsz éve akkori
társaik - megismerjék Kunszigetet, a Kisalföldet és
barátokra találjanak a kunszigeti diákok személyében. A meghívást Nyárádgálfalva is viszonozta.
Fotó: Bábics Norbert
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Hibátlanul a tabella élén a Kunsziget
Egy bal oldalon vezetett akcióból szépítettek a
vendégek. Saru beállítása után Szeredi András
a védősorból előbbre húzódott, aminek
az lett az eredménye, hogy erőszakossága
és helyzetfelismerése révén a 85. percben
gólt lőtt, így alakult ki az 5-1-es kunszigeti
győzelem.
Mecsér - Kunsziget 1-4 (1-2)
A 20. percig kellett várni az első gólra:
Volner lőtte a hálóba a labdát a kapus mellett.
Szigeti büntetőből növelte az előnyt, a félidő
vége előtt a most már mecséri színekben
játszó Hécz Ádám szépített. Szigeti az 51.
percben akcióból is betalált, aztán Horváth Z.
büntetőből lőtt gólt a 70. percben.

Sághy József góljának örül a csapat Darnózseli ellen.
Fotó: Bábics Norbert.
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Halászi - Kunsziget 1-4 (0-2)
A kunszigetiek sorra alakították ki a
helyzeteket a meccs elejétől. A 30. percben
Horváth Z. passzából Volner indult meg,
bevitte a labdát a tizenhatoson belülre,
ahonnan laposan lőtt a hálóba. A félidő
utolsó percében egy szöglet után a kaputól
8 méterre álló Szeredihez került a labda,
aki magabiztosan rúgta azt a kapus mellett
félmagasan a kapu bal oldalába. A 65. percben
Szigeti Zsolt vezette kapuig a labdát, a kapus
mellett aztán a hálóba gurított. A 76. percben
egy nagyszerű lövéssel szépítettek a hazaiak,
Eperjesi azonban egy perccel később szép
gólt lőtt, így alakítva ki a 4-1-es kunszigeti
győzelmet.
Kunsziget - Ásványráró 3-0 (2-0)
Ásványi helyzettel kezdődött a meccs,
aztán Eperjesi lőtt kapufát szabadrúgásból. A
8. percben Horváth Z. szöktette Eperjesit, aki
szépen lőtt a hálóba a kapus lába mellett. A
12. percben ismét Eperjesi volt eredményes:
a tizenhatos vonaláról talált a kapuba. Az 54.
percben Volner szabadrúgásból állította be a
3-0-ás végeredményt.

Kimle - Kunsziget 0-1 (0-1)
A hazaiak pontosabban és szervezettebben
játszottak két korábbi ellenfelünknél, de
igazán komoly gólszerzési lehetőségük
nem sok akadt a jól működő kunszigeti
védelemnek köszönhetően. A Volner Gábor
buktatásáért megítélt büntetőből már az első
félidő közepén vezetéshez juthattunk volna,
azonban Eperjesi erősen, a kapu jobb oldalába
lőtt tizenegyesét hárította a kimlei kapus. A
41. percben azonban már Eperjesi „nyert”:
szabadrúgása 20 méterről védhetetlenül
csapódott a rövid felsőbe. A második félidőre
a hazaiak lendülete alább hagyott, de a
kunszigeti csapat nem tudta kihasználni a
lehetőségeit, így maradt az 0-1.
Kunsziget - Darnózseli 5-1 (2-0)
Magabiztos védekezésünk mellé ezúttal
eredményes támadójáték is társult. A 13.
percben Sághy József kezdte meg a gólgyártást,
a pálya bal széléről, a kaputól 30 méterről lőtt
a hosszúba. Szigeti Zsolt a 29. percben kicsit
közelebbről talált a hálóba. Az 50. percben
Volner Gábor egy egyéni akció végén a kapus
lába mellett talált a rövid alsó sarokba, aztán
10 perc múlva szintén Volner volt eredményes.

Kunsziget - Mosonszentmiklós II. 5-2 (4-0)
Jól nem játszottunk, de eredményesek
voltunk. Eperjesi okos góllal szerzett vezetést
a 14. percben, tíz perc múlva egy kiugratás
után újra gólt lőtt. Volner ezúttal a jobb szélről
indulva talált be, a félidő végén ismét Eperjesi
volt eredményes. A második félidőben
Horváth G. lőtt gólt, aztán két vendégtalálat
következett.
Hatból hat meccset nyert a Kunsziget,
így 18 pontjával vezeti a megyei III. o.
mosonmagyaróvári csoportjának tabelláját. A
tartalékok nyolcadikak, a serdülőcsapat a 12.

Tartalék eredmények:
Halászi - Kunsziget 3-2 (0-1)
Gsz.: Szalai Á., Nagy A.
Kunsziget - Ásványráró 0-0.
Kimle - Kunsziget 3-1 (1-0)
Gsz.: Nagy K.
Kunsziget - Darnózseli 1-1 (0-0)
Gsz.: Szalai Á.
Mecsér - Kunsziget 1-2 (1-0)
Gsz.: Nagy K. (2)

U16-os eredmények:
Hegyeshalom - Kunsziget 4-1 (2-1)
Gsz.: Luka
Kunsziget - Győrladamér 4-8 (0-5)
Gsz.: Luka (2), Szalai Cs., Tilai B.
Halászi - Kunsziget 9-0 (5-0).

Teke megyei I. o.: Jól rajtolt a csapatunk
- GUTLÉBER ZOLTÁN Szeptember 4-én Máriakálnokra utaztunk,
egy átalakult, fiatalokkal teli csapathoz. Ők
is bíztak a győzelemben, de nekünk sikerült
nyerni.
Máriakálnok-Kunsziget 2:6 (2299-2355 fa)
Ld.: Fincicki Zoltán 409 fa, Németh István
396 fa, Strobl Gergely 394 fa, Gutléber Zoltán
392 fa.

Második meccsünket hazai pályán
játszottuk. Sajnos a pályánk nagyon rossz
állapotban van, amit előre közöltem is az
ellenféllel. Félő volt, hogy megóvják a meccset,
ám végül belenyugodtak a vereségbe.
Kunsziget-Mosonszolnok 6:2
(2360-2290 fa)
Ld.: Fincicki Z. 413 fa, Gutléber Z. 404 fa,
Strobl G. 391 fa, Gacs G. 391 fa.

Ezzel az eredménnyel jelenleg az első
helyen állunk.

Megyei II. oszt.
Sajnos az első meccset a rossz szervezés
miatt elhalasztották.
Kunsziget/B-Lajta-Hanság/B 1:5
(1467-1523 fa.)
Ld.: Gacs Gábor 388 fa.

12. OLDAL - KÉPEK HÍREKBEN

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2010. 5. SZÁM

Csoportkép a kopjafaszentelés után.
Fotó: Stróbli Norbert, kisalfold.hu

Mosolysarok :)
Városi fickó sétál az egyik faluban, és a pályaudvart keresi. Meglát egy székelyt, odamegy és
érdeklődik, hogy hány percre van a pályaudvar.
- Hát, ha itt megy az úton egyenesen, akkor kb. 40 perc, de ha kerül egyet és a mező
felé megy, akkor csak 25 perc. - Hogyhogy a
kerülőúton gyorsabb? - Hát mert ott ki van engedve a bika.
- Ma vettem ezt a lovat. Szerinted versenyezhetnék vele?
- Persze! Sőt amilyen gebe, még simán le is
győznéd!
Elkészült a plébánia udvarán található épület felújítása
és a kalapos szín. Szeptember 26-án ünepélyes keretek
között adják át. Fotó: Bábics Norbert

Méghogy egy bogáncs nem lehet szép?
Fotó: Roll Dávid

Találkozik a kismalac a bátor nyuszikával.
- Szia, bátor nyuszika! Te tényleg nem félsz
a rókától?
- Tényleg.
- Veled tarthatok? Hallottam, hogy pont erre
vadászik, és nagyon félek.
- Gyere.
- Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a róka
a közelben. Biztos nem félsz?
- Biztos.
- Már látom is, ott vicsorog. Hogyhogy téged
nem esz meg?
- Néhanapján viszek neki egy malacot.
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