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Önkormányzati
választás október 12-én
Öt évre választunk polgármestert és képviselőket az októberi választáson. Két polgármesterjelölt és tizenegy képviselőjelölt neve
szerepel majd a kunszigeti választólapokon.
Emellett a megyei közgyűlés tagjait is megválasztjuk. Ahogy az Kunszigeten már hagyomány, ezúttal is lehetőséget adunk a Kunszigeti Hírmondóban a választáson induló
jelölteknek, hogy bemutatkozzanak és ismertessék programjukat.

Átadták az új óvodát
- BÁBICS NORBERT Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig
most valóra vált: augusztus 30-án átadták a 213
millió forintból épített új intézményt.
A kunszigetiek régi álma vált valóra azzal,
hogy kilenc hónap alatt, összefogással megépült a falu központjában az új, három foglalkoztatós óvoda, amelyhez egy száz adagos
főzőkonyha és aula is épült.
- Bármely város megirigyelhetné azokat a
fejlesztéseket, amelyek Kunszigeten történnek

- mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, választókerületünk országgyűlési képviselője köszöntő beszédében. - Nagy dolog az is, hogy nem
csak a legkisebbekre gondoltak ezzel az új intézménnyel, hanem az idősebbekre is - tette
hozzá, utalva arra, hogy a konyha az iskolásokat, a családi napközit, és a házi szociális segítségnyújtásban részesülő időseket is ellátja
étellel, illetve mindenki mást, aki igényli ezt
a szolgáltatást.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Közmeghallgatás
- LENDVAI IVÁNNÉ Közmeghallgatáson számolt be Kunsziget
Község Képviselő-testülete a 2014-es és teljes
ciklusban végzett munkájáról.
A szeptember 18-án rendezett közmeghallgatáson elhangzott: Kunsziget 2014. évre elfogadott költségvetése 651,6 millió forint. Ez a
korábbi évek közel háromszorosa. Oka az az
örömteli tény, hogy 420 millió forint fejlesztésre fordítható összeget nyert el községünk
különböző pályázatokon. Természetesen vannak áthúzódó beruházások is.
A pályázati támogatásokon túl jelentős
összeget képvisel az iparűzési adó is. Ennek
jelentős részét a SICK Kft., a Federal Mogul
Hungary Kft., és a Zöld Mező Mg. Szövetkezet fizeti.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>

RÉSZLETEK A 9-13. OLDALON >>

170 éve épült fel a
kunszigeti templom

- SZALAI BÉLA Pongrácz István plébános 1842-ben került
Kunszigetre. A régi helyére klasszicista stílusú
templomot építtetett, amit 1844-ben szenteltek
fel.
Érsek Sándor tb. kanonoknak a Kunsziget
története (írta és gyűjtötte Végh Ferenc) című
könyvben a Hitélet, vallásgyakorlás című fejezetet köszönhetjük, innen tudhatók az új
templom létrehozásának, építésének körülményei. A régi templom tetőszerkezete az
1830-as években annyira tönkrement, hogy a
polgári hatóság bezáratta a templomot.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Labdarúgás: Idén is
a II. osztályban

- BÁBICS NORBERT Bár az előző bajnokságot utolsóként zártuk,
maradhattunk a megyei II. osztályban. Ezúttal
azonban a győri csoportban szerepel a csapat.
15 hónap után ismét nyerni tudtunk hazai
pályán bajnoki mérkőzésen, 7 meccs után az
utolsó előtti helyen állunk. Az U21-es csapatnak most jobban megy, zsinórban három
győzelmet arattak, így a 9. helyen állnak a bajnokságban. A legkisebbek Bozsik-tornákon
szerepelnek.
FOLYTATÁS A 19. OLDALON >>
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Átadták az új Tündérvár Óvodát
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A konyha jelenlegi berendezése 100 adagnál nagyobb mennyiségű étel előállítására is
alkalmas, a konyhát működtető Rábakész Kft.
a konyha személyzetét kunszigeti munkavállalókkal - szakácsokkal, cukrásszal és felszolgálókkal - látja el.
A fejlesztés 213 millió forintból valósult
meg, amelyből 120 millió forint volt az Európai Uniótól származó támogatás. Az óvodát és
a konyhát 40 millió forintból szerelték fel berendezési tárgyakkal és eszközökkel. Az intézmény összesen 698 négyzetméter alapterületű
és 75 óvodás fogadására kész - szabad férőhely
esetén a képviselő-testület döntése értelmében az alapító okirat alapján más településről
is fogadhat gyermeket az óvoda.
- Kunsziget álmodott, és mostanra eljutottunk az átadásig. Lehetne azt mondani, hogy
ennyire egyszerűek az uniós pályázatok, de
nem így van. Az uniós pályázatok folyamatában kétszer lehet örülni: először amikor elnyerik, aztán amikor lezárják - mondta Samodai
Imre, a Széchenyi Programiroda Regionális
Igazgatója, miután gratulált fejlesztéshez.

...” Tudjátok-e, mi a haza?
Az a templom, Isten háza,
Hol az ének szárnyain szállt
Lelkünk föl a mennyországba,
Ahol együtt imádkoztunk,
Szüle, gyermek, testvér, rokon,
S hit ragyogott az arcokon...”
Pósa Lajos

A gyerekek már otthonosan érzik magukat az új óvodában. Képünkön a középsősök uzsonna közben.

- Az új óvoda építésekor azt vettük figyelembe, hogy tisztelegjünk a múlt előtt, szolgálva a jelent és alapot teremtsünk a jövő
számára. Az intézmény egy legendára épült,
a tündérvár legendájára. Így lett az új épület
tornyos, tágas és erős, mint egy vár - mondta az épületről Lendvai Ivánné polgármester,
majd megköszönte mindazok segítségét, akik

az intézmény megvalósítását segítették.
Az ünnepélyes átadás végén Winkler Zsolt
plébános megáldotta az épületet, a nemzeti
színű szalag átvágását követően pedig léggömböket eresztettek az égbe a gyerekek ezzel adva hírt arról, hogy birtokba veszik az új
óvodát. Ezt követően a vendégek megtekinthették az intézményt.

170 éve épült fel a
kunszigeti templom
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A szentmiséket, litániákat bérelt szobákban
tarthatták meg az átmeneti időszakban.
A természeti katasztrófák (Duna kiöntései, tűzvész) és az emberi tragédiák lelkileg
és anyagilag erősen megviselték ÖttevénySziget lakosságát, így nem voltak képesek új
templomot építeni. 1842-ben új plébános érkezett a faluba Pongrácz István személyében.
A Historia domusban az alábbi feljegyzéseket
találjuk róla:
„...a temérdek balviszályok között sok megromlottat és elpusztultat helyre hoza”. A mai
formájában is látható templom 1843-44-ben
felépült. Gondoljunk bele, milyen tett volt ez
abban az időben! Ebben az évben volt a falu
első írásos említésének négyszázadik évfordulója. Az anyagi támogatás elnyeréséhez a
romos állapoton túl ez is hozzájárulhatott,
A késő klasszicista stílusú templom építését
Szinger György építőmester vezette. A felszentelés 1844. augusztus 11-én történt meg.
A templom padjait Pongrácz István, aki a
szépnek és a rendnek nagy barátja volt, egy év
múlva elkészíttette, jelölve rajta a nők és férfiak ülőhelyeit. Elhelyezték a régi templomból
megmaradt húsz férőhelyes padot is. A családok közadakozás formájában váltották meg a
templomban a ülőhelyeiket, melynek emlékét
máig egy bőrkötéses könyv őriz.
A templomépítő plébános 1853-ig, haláláig
szolgálta híveit.
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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A 2010 és 2014 közötti időszakban 1,13
milliárd forintnyi támogatás érkezett Kunszigetre, amelyet az önkormányzat 444 millió
forint önrésszel egészített ki.
A közmeghallgatáson elhangzott az is, hogy
községünk életét, az önkormányzat munkáját
meghatározzák az ipari üzemek és a mezőgazdasági szövetkezet léte, ahol a gazdasági válság
után a munkahelyek száma stabilizálódott.
A SICK Kft. az Új Széchenyi Terv GOP
munkahely-teremtési programjában 300 millió forint támogatást kapott. A kunszigeti vállalkozói beruházással épülő CNC forgácsoló
gép -bemutatóterem építése zajlik.

Épített örökség védelme
Az elmúlt négy évben megvalósult a Szent
Lőrinc Római Katolikus Templom felújítása
és külső díszkivilágítása. A Petőfi téren kiváltottuk a légvezetékeket. 2013-14-ben Szakrális Tematikus Teret alakítottunk ki a templom
előtti téren, amely magában foglalta a plébánia épületének és kerítésének felújítását is.
A Petőfi téren jelenleg is zajlanak munkák:
megkezdődött a kopott, egyenetlen felület
cseréje az iskola előtti téren, az új többfunkciós térköves tér iskolai és egyéb rendezvényeknek ad helyet.

Infrastruktúra
A Kunsziget és Öttevény közötti 14101
számú út egy szakaszát felújították 2012-ben,
ugyanebben az évben sor került a Bolgányihíd felújítására is. Kunsziget belterületi vízrendezése egy 2013-ról áthúzódó beruházás
volt.
„Adósságkonszolidációban nem részesülő
települések támogatása” címén 2014-ben 20
millió forintot kapott önkormányzatunk, ebből valósul meg a Szent István király utca aszfaltozása és a falu délnyugati településrészén
(Ady, Fő, Ifjúság és Rákóczi utcák) a járdák
felújítása.
2014-ben a NYDOP támogatásával valósult
meg az „Új 3 foglalkoztatós Tündérvár Óvoda
építése 100-300 adagos főzőkonyhával” című
projekt. Befejezéséhez közeledik a tornacsarnok és az önkormányzati hivatal energetikai
felújítása, a beruházást 65 millió forintos, 100
százalékos támogatásból valósítjuk meg.
Az „Élhető, éltető település” című ÚMVP
Leader pályázati támogatásból felújítottuk a
tűzoltószertárt, valamint hangosítást és egyéb
technikai eszközöket vásároltunk a falu rendezvényeinek színvonalas biztosításához. 9
személyes közösségi kisbuszt vásárolhat Kunsziget - szintén pályázati támogatásból. A jármű október elején érkezik a faluba.
A 2013-as árvíz miatt felmerült védekezési
költségek és a kár enyhítése céljából vis maior
támogatásban részesültünk, 29 millió forint
értékben. Ezt az összeget a védelmi útvonal
helyreállítására használjuk fel a Duna-projekt

lezárását követően, de még december 31-ig.
A Duna projekt részeként szélesítik a töltéskoronát a Mosoni-Duna kunszigeti szakaszán is, valamint újjáépítik a rendeki és
saroltai zsilipet. A beruházás műszaki átadása
elkezdődött.

Turisztika
A Mosoni-Dunán megvalósuló állami árvízvédelmi védvonal építése a korábbi turisztikai fejlesztések használatát részben gátolta.
A Győri Többcélú Kistérség Társulás pályázott az ÚMVP LEADER pályázati forrásra,
melyből 200 db kerékpár beszerzése valósult
meg, melyből községünkben 40 db van. Szolgálja a térségbe érkező turisták aktív pihenését.
A termálberuházás megvalósulását a gazdasági válság befolyásolja. Önkormányzatunk
2014-ben öt alkalommal egyeztetett amerikai
érdekeltségű befektetői csoporttal. A terület
hasznosítására vonatkozó elképzelésük sajnos
nem egyezett a falu érdekével, a rendelkezésre
álló lehetőségekkel.

Környezetvédelem
A „Helyi éghajlatvédelem Kunszigeten”
című projekt keretében valósult meg a szürkevíz hasznosítás, hulladékgyűjtők, fák ültetése.
Alternatív energiaforrás biztosítását a kunszigeti szélerőműpark létesítése oldaná meg.
A bérleti szerződéseket, a területek tulajdonosaival a vállalkozó megkötötte. Megvalósításához energiakvótára és pályázati támogatásra van szükség.

Intézmények
Önkormányzatunk működteti a Manóvár
Családi Napközit, napi átlagos gyermeklétszáma 7 fő. A Tündérvár Óvoda 2014 szeptemberétől már az új épületben működik. Alapító
okiratát módosította a képviselő-testület: szabad férőhelyek esetén Kunsziget közigazgatási területén kívüli településről is felvehető

kisgyerek. A gyermeklétszám 75 fő. Az önkormányzat biztosítja a gyermekek részére a
kedvezményes étkezést, az okosító torna díját,
és úszástanfolyam útiköltségét.
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit
Kft. A tanulók létszáma 124 fő. Az intézményben az igazgató mellett 12 főállású pedagógus,
két részmunkaidős és két óraadó pedagógus
dolgozik. Az iskolában művészeti oktatással
is foglalkoznak. A nyelvi képzést lektorok segítik. Az óvoda felépítése után a felszabaduló
tantermek újra az iskolai oktatás feladatát töltik be, az átalakítás a nyáron megtörtént. Az
iskola működése normatív és önkormányzati
támogatásból biztosított.
Kiemelt oktatási tevékenysége a két tannyelvű oktatás, mely előkészítője a közép- és
felsőoktatási intézmény tanulmányaihoz, és
megfelel a 2014.-2020. között kitűzött stratégiai céloknak. Tárgyi felszereltsége évről
évre javul: nyelvi labor, alapfokú művészeti
oktatás eszközei – köszönhetően a pályázati
támogatásoknak és támogatóknak. Biztosított
a tanulók szállítása, az angol nyelvoktatáshoz
kapcsolódó ingyenes tankönyvek és füzetek,
valamint a kedvezményes étkezés.
Az egészségügyi alapellátás működtetője
2013. szeptember 1-jétől Kunsziget Község
Önkormányzata. A védőnői önálló körzet
nem változott, a védőnő a területi kötelezettségen túl Győrladamér és Győrzámoly községeket is ellátja.
A házi segítségnyújtásban részt vevő gondozottak száma közel 30 fő. A gondozásért
térítési díjat az ápoltak nem fizetnek, a házi
segítségnyújtás feladat ellátását normatív támogatásból és az önkormányzat egyéb bevételeiből biztosítjuk.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON >>
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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület

Néhány kép az idei fejlesztésekről: napkollektor a sportcsarnokon, leaszfaltozták a Szent István Király utcát, felújították a tűzoltószertárt. Fotók: B. N.
>> FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL

Az orvosi rendelő épületében defibrillátort
helyeztünk el vészhelyzet esetére.

Szociális ellátások
Az első lakáshoz jutási támogatásról szóló rendeletet a képviselő-testület átdolgozta,
hogy minél több fiatal részesülhessen a támogatásban, a költségvetésben erre a célra 4, 2
millió forintot különített el, ebből igényelt és
kifizetett 4 fiatal részére 2,8 millió forintot.
Lakásfelújítás, bővítés támogatásáról rendeletet alkotott a képviselő-testület, a beadási
határidő minden évben március 31. Erre a támogatási formára nőtt a pályázatok száma.
A babakötvény célja a gyermekvállalás segítése, 2013-ban 30 fő részesült támogatásban
(3 fő volt 2014-es igénylő).
A Gyermekjóléti Szolgálat a Dunaszegi
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás keretén belül működik. 2014. január 1-től családsegítő szolgálat is működik.

Szociális támogatások
Kiemelt szerepet kapott a gazdasági válság
és a deviza alapú hitelek miatt nehéz helyzetbe került családok segítése. A képviselő-testület a fentiekhez kapcsolódó kérelmet nem
utasított el, rendkívüli esetben 1 napon belül
nyújtott segítséget.

Közfoglalkoztatás
Önkormányzatunknál folyamatosan foglalkoztatunk embereket, akik a munkaerőpiacon
munkát nem találtak. Tevékenységüket a közterületek tisztántartásában, intézményekben
végzik. Rész vettünk a téli közfoglalkozatási
programban. A Nemzeti Művelődési Intézet
által 1 fő közművelődéssel foglalkozó munkatársat tudtunk alkalmazni.

Az Önkormányzati Hivatal munkája
2013-ban az eddigi körjegyzőségek megszűnése mellett közös önkormányzati hivatalok jöttek létre. Kunsziget, Dunaszeg és
Dunaszentpál településeken a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a feladatokat, Dunaszeg székhellyel. A hivatal önálló
honlapja, a www.dkoh.hu nemrég indult el.
Kunszigeten a közös hivatal kirendeltségén
3 köztisztviselő dolgozik: általános önkormányzati előadó, igazgatási előadó és gazdálkodási előadó. A településen az adóügyi

előadó mellett a jegyző is tart hetente ügyfélfogadást.

Kultúra, közművelődés, média
A teleház információs központként működik. Ünnepeknek, ünnepélyeknek, előadásoknak és a civil szervezetek rendezvényei számára is helyet biztosít. A könyvtári szolgáltatást
folyamatosan fejlesztjük. Az IKSZT biztosítja
az ünnepek, rendezvények méltó megtartását,
azok technikai hátterét. A Kunszigeti Hírmondó, a kunsziget.hu, meghívók, fotók, videók készítése az ő munkájuk eredménye.

Ifjúság helyzete
Érdekképviseletükre Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum alakult, munkáját tevékenyen végzi, a Képviselő-testület felé javaslattételi joga
van. Az IKSZT-ben kialakított ifjúsági közösségi térben rendszeres programokat tartanak
a fiataloknak. A fiatalok részt vettek és részt
vesznek térségi rendezvényeken is.
Önkormányzatunk biztosítja a középiskolás tanulók 50 órás kötelező közösségi munkavégzésének lehetőségét.
2013-ban extrém park létesült a Pannónia
Kincse Leader Egyesület EMVA ÚMVP keretén belül.

Sport és szabadidő
Létesítményeink állagát megóvjuk, működésüket folyamatosan biztosítjuk, a lakosság
szórakozása, sportolása és egészsége érdekében. A tekéző és teniszpálya felújításra 2012ben került sor, pályázati támogatásból.

Civil szervezetek
A civil szervezetek munkája nagy mértékben segíti a település életét, hozzájárul a kötelező feladatok ellátásához, a szolgáltatások
magas színvonalon való teljesítéséhez, közösség formáló ereje rendkívül fontos. Kunsziget
Község Képviselő-testülete költségvetésében
az egyesületek működésére támogatást különít el, mely összeg felhasználására az egyesületeknek pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok a kiírásnak megfeleltek, az egyesületek
részben a fenti keretből valósították meg céljaikat.

Kiemelkedő rendezvényeink
2014-ben ismét megrendeztük a kunszigeti zöldségtermesztésnek emléket állító
Petrezsirom és Húsleves Fesztivált. Az erdé-

lyi-magyar testvérkapcsolat ápolása, családok
látogatása, fiatalok fogadása, elutazása az elmúlt években az iskolások közötti kapcsolat
megerősítésével újabb szintre lépett. Idén
másodszor vettünk részt az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” programban.

Elismeréseink
Számos díjjal tüntették ki Kunszigetet az
elmúlt években. Legnagyobb elismerés a
Magyarországi és az Európai Falumegújítási Díjra, amelyet 2012-ben ítéltek falunknak.
Kunsziget Értékgazdag Település Díjat kapott
2010-ben, többször elnyerte a Magyarországi
Biodiverzitás Díjat, és idén a „Polgárőr község” kitüntető címet is megkapta (erről bővebben az 5.oldalon olvashatnak).

Kunsziget Község Képviselőtestületének tervei
Gazdasági és humán program alapján, figyelembe véve a 2014-2020 között tervezett
stratégiai programokat, EU irányelveket az
intézményhálózat működtetését, karbantartását, a szolgáltatások magas színvonalú működtetését tűztük ki célul. Szeretnénk elérni,
hogy a római őrtorony a világörökség részévé
váljon, célunk a termál beruházás megvalósítása és a környezettudatos gyermekközpont
megépítése (ezekről a Kunszigeti Hírmondó
korábbi számaiban olvashattak).
Célunk takarékos, átgondolt gazdálkodással, pályázatokkal az anyagi források megteremtése, ehhez kérjük mind az intézmények,
mind a lakosság segítségét.
Köszönöm az egyesületek munkáját, melyet községünk lakossága érdekében végeztek. Köszönöm a Federal Mogul Hungary
Kft., a SICK Kft, a Zöld Mező Szövetkezet
és a helyi vállalkozók segítségét. Köszönöm
mindannyiuk segítségét.
A beszámoló után köszönetek és kérdések
hangzottak el az ipari üzem szűrőberendezésének működéséről, a légszennyezésről, a
termálberuházás megvalósulásáról, a kunsziget.hu oldalról, a közlekedés biztonságáról, az iskola megközelíthetőségéről. A
szeptember 18-i közmeghallgatás részletes
jegyzőkönyvét megtalálják a www.dkoh.hu
honlapon.
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Albérletet keresünk
- LENDVAI IVÁNNÉ Falunkban példaértékű a lakosság összefogása, ha bajba jutott embertársainkon segíteni
kell. 2014. szeptember 13-án hajnalban a Dózsa u. 22. szám alatti ház fala kidőlt, a család a
házban tartózkodott.

Kunsziget Község Önkormányzata az Országos Polgárőr Szövetség felhívására pályamunkát nyújtott be,
melynek eredményeként falunk elnyerte a „Polgárőr Község” címet. A cím az önkormányzat, a polgárőrség
és a lakosság példaértékû közös munkájának elismerése. A pályamunka bemutatta a polgárőrség hatékony
és eredményes működését, civilszervezetek összefogását, a járõrszolgálatot, a rendezvények biztosítását,
az „Egy iskola – egy polgárőr” nap sikeres lebonyolítását, az egyesület és az önkormányzat bűnmegelõzési
koncepcióján alapuló hatékony munkáját, mely kiegészül a katasztrófavédelmi feladatok ellátásával is.
Az elismerõ címet dr. Túrós András az OPSZ elnöke adta át 2014. július 5-én, a Békésben megrendezett
Országos Polgárõr Napon Lendvai Ivánné polgármesternek és Németh Csabának, az egyesület elnökének.
Kapcsolódó hír: a megyei polgárőr tisztviselői választáson Németh Csabának a polgárőrség aranykeresztje
kitüntetést adományozták.

Idegenek próbálnak lakásokba bejutni
- KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kunszigeten és a környező településeken is
idegenek keresik fel az idős embereket, magukat hivatalos személynek, önkormányzati dolgozóknak mondva próbálnak a lakásba bejutni. Különböző okokra hivatkozva próbálnak
meg a lakásokba bejutni (önkormányzati segélyt hoztak, bajba jutott hozzátartozóról be-

szélnek vagy az önöknél lévő pénz valódiságát
vizsgálnák meg).
Legyenek óvatosak, idegen embert a házba
ne engedjenek be, értékeikre fokozottan vigyázzanak!
Bármilyen szokatlan esemény esetén értesítsék a rendőrséget, polgárőrséget, önkormányzatunkat.

A környéken lakók, tűzoltók, polgárőrök,
önkormányzat segítségével megtörtént a tetőszerkezet aládúcolása.
A család lakhatását, napi megélhetését az
önkormányzat biztosította, biztosítja a helyi
panzióban, illetve az óvoda konyhájáról.
A család panzióban való lakhatása korábban lefoglalt szállásigény miatt 2014. október
8-ig biztosított, ezért albérletet keresünk.
Sokakat megszólítottunk.
Abban szeretnénk az Önök segítségét kérni, ha tudnak lehetőséget, albérletet a család
részére, az információt az önkormányzattal
megosztani szíveskedjenek a 96/485-388,
96/485-040 vagy a 30/2269730-as telefonszámon.
Az albérletre átmeneti időszakra van szükség, amíg a ház felújításra nem kerül.
Önkormányzati segítséggel elkészült a
statikai vélemény, az építéshatóság helyszíni
szemlét tartott, és megállaptította, hogy a Dózsa utcai ház lakhatatlan.
Az árazatlan költségvetés kiküldésre került
vállalkozóknak, visszaérkezését, a biztosító
döntését rövid időn belül várjuk.
Bizonyára szükség lesz az Önök segítségére
is, melyet pontos adatok ismeretében kérünk.
Kérem, engedjék meg, hogy eddigi segítségüket megköszönjem Kunsziget Község Önkormányzata és a Németh család nevében.

Bursa Hungarica pályázati felhívás
- KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kunsziget Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
2014-ben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi
pályázatot felsőoktatási intézményben tanuló
hallgatók számára.
- „A” típusú pályázat: 2014/2015. tanév II.
félévére és a 2015/2016. tanév I. félévére (10
hónap),
- „B” típusú pályázat: tanulmányait a
2015/2016. tanévtől sikeres felvételi esetén
megkezdő hallgatók részére ( 3 x 10 hónap)
A pályázat céljai: esélyteremtés, a szociális szempontból hátrányos helyzetű fiatalok
felsőoktatási intézmények nappali tagozatán
történő továbbtanulásának elősegítése; lakóhelytől távoli felsőoktatási intézményekben
való tanulás támogatása, a hallgatói mobilitás
elősegítése, főként a kistelepülésekről származó hallgatók esetén; a település folyamatos
gazdasági, kulturális fejlődésének biztosítása

a humánerőforrás állandó és minőségi utánpótlásával; Kunsziget község fiatalságának az
egyetemen, főiskolán való tanulásának segítése, diploma megszerzése; az ösztöndíj rendszerrel a gazdasági-társadalmi beilleszkedés,
komplexitás elősegítése.

A pályázat benyújtási határideje:
2014. november 7.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A részletes pályázati kiírás letölthető a
www.kunsziget.hu és a www.emet.hu (Bursa
Hungarica) honlapokról, és beszerezhető a
Önkormányzati Hivatalban is (Kunsziget, József A. u. 2.). A pályázatra vonatkozó bővebb
információval Stoller Ernőné ügyintéző (485040) áll rendelkezésükre az Önkormányzati
Hivatalban.

Ismét nyitva a
Kisduna Vendéglő
A hét minden napján
6:00-21:00 között széles italválasztékkal,
ételekkel (hamburgerrel, melegszendviccsel), csocsóasztallal, zenegéppel,
dartssal és biliárdasztallal várjuk kedves
vendégeinket.
Péntekenként egytálétel.
Hétvégén zenés rendezvények.
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Újra együtt erdélyi barátainkkal
- LENDVAI IVÁNNÉ Ünnepnap van falunkban, ha vendégek
érkeznek. Különösen igaz ez, ha Erdélyből,
Nyárádgálfalva és térségéből várunk vendégeket.
A közel negyed évszázadnyi testvérfalui
kapcsolat napjainkra szinte családi kapcsolattá is alakult. Testvérfalui látogatásra augusztus
17. és 24. között közel 70 fő érkezett falunkba.
A vendégfogadó családok több alkalommal
találkoztak, hogy előkészítsék a hivatalos és
baráti találkozást.
Programunkban arra törekedtünk, hogy
falunkat és szűkebb környezetünket is bemutassuk.
Falunk megismerése után vendégeink elismerően nyilatkoztak közös munkánkról,
melyet az elmúlt két évben valósítottunk meg.
Jártunk Majkpusztán, Tatán, Komárnóban,
szűkebb
térségünkben,
Lébényben,

Erdélyi gyerekek és tanáraik az augusztus 20-i kunszigeti ünnepélyen. Fotó: Gőgös Balázs

Mosonszentmiklóson. Együtt ünnepeltünk
Szent István király ünnepén, meghatottan
hallgattuk az erdélyi gyerekek műsorát.

Tisztelettel köszönöm a vendégfogadó családoknak és mindazoknak, akik bármilyen
módon segítették a látogatás ünnepnapjait.

Szép Erdélyországban, a Nyárád mentén

- PRISKINNÉ TULLER MARIANNA Erdélybe utazni jó, Erdély szép tájait látni gyönyörködtető, Erdély történelmét, néprajzi kincseit
megismerni, találkozás a saját népünk múltjával,
erdélyi emberekkel beszélgetni, ízlelni az anyanyelv zamatait, érteni vélni észjárásuk csavarosságát, mindez semmilyen más utazáshoz nem
hasonlítható. Gyermekeink ugyan nem bírnak
- természetszerűleg - előzetes ismeretekkel, élményekkel, mégis szinte kivétel nélkül nagyon szép,
érdekes utazásnak tartják azt a június végi, július
eleji egy hetet, amit a Nyárád mentén töltöttek.

Vendéglátóink: Gáspár Ildikó a Nyárádgálfalvai Általános Iskola igazgatónője, Karácsony
Károly a térség polgármestere, Márton Ferenc a
polgármesteri hivatal kulturális felelőse, a panzió dolgozói, azok a szülők, akiknek gyermekei
ez idő alatt Kunszigeten nyaraltak. Mindnyájan
a gondos, a legjobb vendéglátásért dolgoztak,
tevékenykedtek.
A remek, változatos program is azt célozta,

hogy mi minél többet lássunk, tapasztaljunk a
táj természeti szépségeiből, épített örökségéből.
Kirándulásaink egyik részében a Nyárádmente, és a tőle délkeletre elterülő Só-vidék természeti jelenségeit látogattuk: patakok, folyók
szabdalta völgyeket, a fölmagasodó domb, és
hegyvidéket, a Bekecs-tetőt, az onnan élvezhető
lélegzettisztító levegőt és panorámát, a parajdi
sóbányát, a só külszíni megjelenéseit, különleges
sóformákat, a sóömléseket, a szovátai Medve-,
és a Vörös-tavat.
Az ember alkotta látnivalókat a környező települések épületei, múzeuma, könyvtára, terei,
szobrai, utcái tárták elénk. Nyárádszentlászló, az
Árpád-kori temploma, Berekeresztúr titokzatos
templomtornya. Mikfalva, a hányatott sorsú, de
lassan újraéledő temploma, a szerzetesek rendháza. Nyárádszereda, a terület közigazgatási központja, temploma előtt Bocskay István szobra.
Bekecs-tető kápolnája, Körtvélyes-mező Honvédemlékműve, a vármezői pisztrángtenyészet.
Marosvásárhely a Székelyföld kiemelkedően
jelentős központja, szépen helyreállított közép-

kori vára. A Teleki-téka, az európai és a magyar
irodalom, a felvilágosodás kiemelkedően gazdag
könyvtára. A két kiváló matematikus, Bolyai
Farkas és fia, Bolyai János emlékháza, a közelben
lévő téren János matematikai felfedezését megfogalmazó köztéri szobra, a Pseudosphaera.
Kultúrpalotája a budapesti Zeneakadémia
szépségével rokon. Szecessziós stílusú, telve tündöklő, aranyat dúsan használó allegorikus festményekkel, valamint az erdélyi néplélek szülte
balladákról készült gyönyörű színes üvegablakokkal.
A felsorolás is hosszas. Ha hozzátennénk
még a minden komforttal ellátott Pásztortűzpanzióban átélt reggeli ébredéseket, esti meséket és lassú elalvásokat, a honvágy könnyeit, az
étteremben felszolgált finom reggeli és vacsora
élményeket, a szülők esti ajándék süteményeit,
italait, még elevenebb a kép.
Gyermekeik asztalát igazán gazdagon megterítették, hogy remekül érezzék magukat.
Szeretnék köszönetet mondani minden kedvességért, gondoskodásért, a programok változatosságáért Gáspár Ildikó, Igazgató Asszonynak, Karácsony Károly Polgármester Úrnak és
minden Segítőtársuknak a nagyszerű vendéglátásért. Simon Zoltán és társa sofőröknek a
biztonságos oda-, s visszaszállításért. Márton
Ferencnek a tartalmas, élményszerű, humoros
idegenvezetésért. Ida és Sarolta asszonynak a
nagyon finom, házi ízekért, Izabellának és Tamásnak a kedves felszolgálásért. Zoltánnak az
utolsó este zengzetes népdal-műdal tanításáért,
és a Pásztortűz panzió vezetőjének, a kényelmes
elszállásolásért.
Köszönünk, köszönök, szépen mindent:
Pappné Kuster Klára, nevében is, aki Társam
volt a Gyermekek gondozásában, az éjjel s nappali szolgálatban is: Priskinné Tuller Marianna.
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Kunszigeti nyugdíjasok
a kapuvári jubileumon
- SZALAI BÉLÁNÉ Jelentős esemény színhelye volt szeptember
6-án Kapuvár.

Zarándoklat a Bakonyban
- NOVITSNÉ CZÉHMESTER ERIKA A zarándoklás olyan életforma, mely lépésről lépésre közelebb visz önmagunk, embertársaink és Isten felé, miközben kinyitja előttünk a világot…
2014. augusztus 16-án falunkból öten vettünk részt az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap Zircrtől Bakonybélig tartó szakaszán.
Dékány Á. Sixtus főapát áldásával indult útnak az a közel 150 résztvevő, aki lelki élményre vágyott, és felhúzta túracipőjét.
A 25 km megtétele néha nem volt azért
egyszerű, de a tündöklő napsütéses időben

nem volt akadály számunkra, hiszen egymásnak segítő kezet nyújtottunk. Rácsodálkoztunk a természet szépségeire, miközben
imádkoztunk, hálát adtunk Istennek életünk
csodáiért, nehézségeiért, amiben megsegített
bennünket. A több órás gyaloglás erre mindenkinek lehetőséget nyújtott. Elfáradva, de
lelkileg feltöltve érkeztünk meg a Bakonybéli
Kálváriához, ahol közösen végig imádkoztuk
Jézus szenvedéseinek állomásait.
Az este 6 órakor kezdődő szentmisét Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés főapát celebrálta.

Máriakálnok 2014
-ANGYAL TAMÁS Gyorsan elszaladt az idő. hisz szinte még
fülünkben csengtek a tavalyi zarándokénekek dallamai és máris újra várt bennünket
Kisboldogasszony ünnepén a kálnoki Szűzanya.
Az Istenanya születésnapjára ebben az évben sem maradt el zarándoklatunk.
A merészebbek gyalog vagy biciklivel, az
óvatosabbak autóval, de mindenki ünneplőbe öltözött lélekkel indult szeptember 14-én a
kegykápolnához.
Az ünnepi szentmisét celebráló Bodó Zoltán Óvári plébános atya beszéde minden jelenlevő szívéig ért.
A hazainduláskor Mogyorósi Márk mosoni
káplán szívélyes köszöntése pedig sokunkban
a „jövőre, veletek, ugyanitt” gondolatát ültette
el.

Az Életet az éveknek országos nyugdíjas
klubszövetség megalakulásának 25. és a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület
50. évfordulóját ünnepelték a megjelentek a
művelődési központban. Az ünnepi eseményre országgyűlési, megyei és helyi képviselőket,
polgármestereket, az országos nyugdíjas szövetség vezetőségét, klubvezetőket és klubtagokat hívtak. A felkérésnek eleget tett falunk
énekkara is - képviselve a klubot az ünnepen.
Nyitásként közösen énekelte Kunsziget,
Csikvánd és Fertőszentmiklós kórusa Horváth Krisztina felkészítésével, vezényletében,
citerakísérettel a Házi áldás című éneket.
Az ünnepi köszöntőket Kiss Györgyné,
Margit, a kapuvári klubvezető üdvözölte és
fogadta szép kapuvári népviseletben. Sok elismerő szót, dicséretet, országos kitüntetést és
elismerést kaptak az elmúlt 50 év kiemelkedő
munkájáért Krizsán Sándornétól, Zsámbokiné
Buday Annától, Nagy Istvántól és a többiektől.
Kapuvár polgármestere, Hámori György a városért hosszú időn tett kiemelkedő tevékenységükért a Pro Urbe-díjat nyújtotta át, mint
legmagasabb kitüntetést. A megye nyugdíjas
klubszövetségének klubjai közös virágkosárral kedveskedtek a jubilálóknak.
Az Életet az éveknek országos nyugdíjas
klubszövetség Győr-Moson-Sopron megyei
nyugdíjas klubjainak munkájának támogatóit,
segítőit oklevéllel és emlékéremmel tüntették
ki, így Lendvai Ivánnét, Kunsziget polgármesterét is. A megyei klubvezetők közül hasonló elismerésben részesültek mindazok, akik
mind megyei- mind országos viszonylatban
értékes tevékenységet mutattak fel klubjuk
által, így jelen sorok írója is.
Az ünnepi műsorban szinte valamenynyi megyei klub képviseltette magát. A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub műsorában
Vitéz Péterné Gárdonyi Géza: Mi a boldogság? című versét szavalta, majd az énekkar a
Zoborvidéki lakodalmast énekelte el Horváth
Krisztina vezetésével. Az órákig tartó műsorfolyam szép és érdekes volt - színes paletta.
Záró műsorszámként a házigazda nyugdíjas kapuváriak bemutatták a híres rábaközi
táncaikat a páros táncoktól a verbunkosig
bezárólag. Csodáltuk őket, akik ilyen nagy
szervezést és fáradságot igénylő munka után
szépen, méltóságteljesen járták és énekeltek.
Velük énekelt az egész terem, vastapssal jutalmazta őket - megérdemelten. Lélekemelő,
szép élmény volt, amit megtartunk emlékezetünkben. Hálás köszönet érte Margitkának és
a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas klub
valamennyi tagjának!
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága fiúnk
Erdélyi Alajos
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút helyzetek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet
mondunk a Szigetgyöngye Nyugdíjas
Klub énekkarának, a győri és kunszigeti
cserkészeknek, volt osztálytársaknak, valamint az Ifjú Pékség dolgozóinak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk
Virág Márton
temetésén részt vettek, sírjára virágot
hoztak, gyászunkban osztoztak. Külön
köszönjük háziorvosunk lelkiismeretes
munkáját, valamint Bíróné Katinak, aki
szaktudásával és szeretetével ápolta hoszszú betegségében. Köszönjük továbbá a
TSZ vezetőségének, dolgozóinak, az önkéntes tűzoltóknak, Polgármester Aszszonynak, és a Szigetgyöngye Nyugdíjas
Klub énekkarának.
Gyászoló család

Kunszigeti jó tanuló
- jó sportoló díj

- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU Júniusban, az iskolai évzáró alkalmából
adta át Takácsné Farkas Erzsébet iskolaigazgató és Kopp András labdarúgó edző az első
Kunszigeti jó tanuló - jó sportoló díjat.
A díjazottak kitűnő tanulmányi eredményeik mellett tanulmányi versenyeken is szerepelnek, valamint labdarúgásban is tehetségesek.
Az alsósok között az elismerést Virág Anna
kapta, felsősöknél Nagy Dániel nyerte el a címet.

Bozsik-torna
kunszigeti díjakkal
Bozsik-tornán vett részt a kunszigeti U12es labdarúgó csapat Győrújfalun.
A csapat lényegesen jobb teljesítményt
nyújtott a második fordulóban, mint az elsőben. Látszik a fejlődés a csapaton.
Képünkön jobbról a harmadik Virág Anna,
jobbról a negyedik Fazekas Flórián, akik a
győrújfalui tornán oklevelet kaptak teljesítményükért.
Gratulálunk, és további eredményes szereplést kívánunk az utánpótlás csapatoknak!
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Szalai Veronika és Fekete József
2014. 07. 26.

Haláleset
Erdélyi Alajos
2014. 07. 26.
Kovács Lajosné
Lép Ágnes
2014. 07. 31.

Születés
Kuller Erik
2014. 05. 29.
an.: Martina Hossova
Mészáros Ferenc
2014. 07. 25.
an.: Papp Renáta Irén
Tibai-Fecske Krisztián
2014. 07. 30.
an.: Fecske Zsuzsa
Varga András
2014. 08. 21.
an.: Udvardi Eszter

Virág Márton
2014. 09. 10.

“Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.”

Köszönetet mondok mindazoknak, akik
Motuz Gáborné sz: Tamás Paula
lelki üdvéért felajánlott szentmisén és
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték.
Unokatestvére: Eszti

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kovács Lajosné
Ági néni
súlyos betegségében segítségünkre voltak, temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték.
Gyászoló család
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Önkormányzati választás 2014
- DR. SZIGETHY BALÁZS Rövidesen elérkezik az önkormányzati választások napja, amikor az idei évben már harmadszor járulhatunk az urnák elé.
A szavazás a már megszokott rendben zajlik majd, a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választott és megbízott tagjai 6 órától 19 óráig várják a névjegyzékben
szereplő választópolgárokat. Kunsziget községben nemzetiségi önkormányzati választás
nem kerül megtartásra, de így is szavazhatnak
majd a település polgármesterjelöltjeire, képviselőjelöltjeire és a megyei önkormányzat
leendő képviselőire is. A megújult választási
eljárási törvény rendelkezései alapján a választás napján már nincs kampánycsend, azonban
a szavazóhelyiség 150 méteres körzetében tilos a kampánytevékenység. Az esetlegesen
felmerülő választási (jog)szabálysértésekkel
kapcsolatban a HVB jár el.
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Bábics Norbert elnök
Nagy József elnökhelyettes
Frank Gyuláné választott tag
Rammné Domján Katalin választott tag
Tilai Zoltán választott tag
Tilai Péter megbízott tag
Gyurkovits Péterné póttag
Vargáné Frank Tünde póttag

A Kunszigeti Hírmondó szerkesztősége a
választást megelőzően – immár hagyományosan – lehetőséget biztosított arra, hogy a
polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozhassanak. A következő oldalakon tehát
Lendvai Ivánné polgármester asszony és a jelenlegi képviselő-testület tagjainak köszönetnyilvánítását és az elmúlt ciklus eredményeinek rövid bemutatását, ezt követően pedig a
polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozását olvashatják.

polgármesterjelöltek:
Lendvai Ivánné független jelölt
dr. Varga-Balázs Gábor független jelölt

képviselőjelöltek:
Banga Richárd független jelölt
Csapó Gábor független jelölt
Farkas Ferencné független jelölt
Kuller Imre független jelölt
Németh Csaba független jelölt
Szalai Árpád István független jelölt
Szalai Márk független jelölt
Szalay Győző József független jelölt
Tóth Róbert független jelölt
dr. Varga-Balázs Gábor független jelölt
dr. Virág Károly független jelölt

Az eddigi önkormányzati választásokhoz
képest változás, hogy a szavazólapon a jelöltek nem ABC sorrendben, hanem a HVB által
korábban elvégzett sorsolás szerinti sorrendben jelennek meg, így a jelöltek kiválasztása
nagyobb odafigyelést igényelhet.
Érvényesen szavazni polgármesterjelöltek
esetében 1 jelöltre, képviselőjelöltek esetében
legfeljebb 6 jelöltre lehet. Ennél több jelöltre
történő szavazás érvénytelenséget eredményez. Ennél kevesebb jelöltre természetesen
lehet szavazni.
Fel kell hívnom a figyelmet a választás fontosságára, hiszen a települési önkormányzat
tevékenysége közös ügyünk, a megfontolt szavazással Ön is hozzájárul a fejlődés irányának
meghatározásához.
További lényeges információ az is, hogy

a most következő önkormányzati
ciklus már nem 4, hanem 5 évre
szól,
így a választópolgárok hosszabb időre szavaznak bizalmat a leendő polgármesternek és
képviselő-testületnek.
Kérem, hogy olvassa el a jelöltek bemutatkozásait a következő hasábokon és vegyen
részt október 12-én az önkormányzati választáson.

Tisztelt Választópolgárok!
Kunsziget Község Polgármestere, Képviselő-testületének tagjaiként szeretnénk köszönetet mondani Önöknek, Választópolgároknak a bizalomért, támogatásért, melyet
munkánkhoz nyújtottak. Az elmúlt négy év
rövid összefoglalójánál, nincs könnyű dolgunk.
Minden területen jelentős változások következtek be, a változásokhoz folyamatosan
igazodni kellett a helyi döntéseknek is. Minden esetben Kunsziget érdekeit tartottuk szem
előtt, döntéseinket az előrehaladás, a település
fejlesztése, fejlődése érdekében hoztuk meg.
Sokoldalú munkánk eredményeként 2012ben községünk Európai Falumegújítási Díjat
kapott. Fejlesztéseink anyagi hátterét a takarékos gazdálkodás, az Európai Unió és Magyarország Kormánya biztosította sikeres pályázataink támogatásával.
Kiemelkedő beruházások:
- Kultúrotthon felújítása (IKSZT)
- Új 3 foglalkoztatós Tündérvár Óvoda 75
kisgyermek oktatását-nevelését, a 100-300
adagos főzőkonyha a falu lakosságát szolgálja.
Az aula helyet ad a tanulók étkezésének, rendezvényeknek. A 658 m2 nagyságú intézmény
építési költsége 217 M Ft, melyből 120 M Ft
pályázati támogatás.

- Önkormányzati Hivatal, Tornacsarnok
energetikai felújítása 100 %-os támogatásból
valósult meg. Külső hőszigetelés, nyílászárók
cseréje, napkollektorok elhelyezése biztosítja
a takarékos működtetést. Folyamatban van
a Tornacsarnok belső felújítása is a 2014. évi
költségvetés terhére.
- Kunsziget belterületi vízrendezése során a
csapadékvíz elvezetés valósult meg a földrajzi
adottságoknak megfelelő kialakítással.
Épített örökség védelme, a hagyományok
őrzése érdekében együttműködve a Római
Katolikus Egyházzal, civil szervezetekkel
megvalósult a
- templom, plébániaudvar felújítása,
- terek kialakítása
- sportlétesítmények felújítása
2014-2020 közötti időszakra megkezdett és
befejezésre váró feladatok
- Intézményeink magas szintű működésének biztosítása
- Iskola külső-belső felújítása
- Turisztikai fejlesztések - szálláshelyek kialakítása
- Római őrtorony világörökségi helyszínné
válása
- 2014-2020 közötti időszakra benyújtott és
támogatott projektötletek megvalósítása

Kiemelt feladat:
- Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8 osztályos oktatás helyben történő biztosítása
- szociális és egészségügyi ellátás fejlesztése
- családok – időskorúak támogatása.
Ezúton szeretnénk megköszönni a civil
szervezetek és intézmények munkáját, szakmai és közösségi téren nyújtott segítségét a
rendezvények, falunapok, ünnepélyek megszervezése terén. Munkájukhoz, tevékenységüket továbbra is támogatásra van szükség az
önkormányzat részéről.
Falunk fejlődése érdekében kérünk minden
választópolgárt, hogy éljen szavazati jogával
és minél többen menjenek el október 12-én
szavazni.
Szalai Béla alpolgármester közel negyedszázados, áldozatos munkáját követően megköszöni a bizalmukat, segítségüket, képviselő-testületi munkáját fiatalabbnak szeretné
átadni.
Megtisztelő bizalmukat köszönjük.
Kunsziget Község Képviselő-testülete:
Lendvai Ivánné polgármester, Csapó Gábor,
Farkas Ferencné, Szalai Árpád, Szalai Béla,
Szalay Győző, Tóth Róbert képviselők
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Önkormányzati választások 2014
a kunszigeti jelöltek bemutatkozása
Lendvai Ivánné
polgármesterjelölt

Dr. Varga-Balázs
Gábor polgármesterés képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat, polgármesteri munkámat továbbra is folytatni
szeretném, melyhez kérem támogatásukat
és szavazatukat. Engedjenek meg egy rövid
visszatekintést munkámra. 1996-tól 18 év
alatt mindenkor a falu fejlődését, közösségét,
a szolgáltatások magas szintű biztosítását,
az intézmények működését, értékeink
megőrzését tartottam a legfontosabbnak.
Munkámat hivatásnak tekintem. Időm
és energiám nagy részét erre fordítottam.
Megvalósítását a képviselő-testület tagjaival
közösen végeztem. Segítségemre voltak az
intézmények dolgozói, az egyesületek, a
falu lakossága, melyet ezúton is tisztelettel
köszönök.
Munkám során közel 1200 pályázatot
készítettem, segítettem. Eredményeként
2014-ben 420 M forintot fordíthattunk
fejlesztésre, 2010-2014 között kiegészült közel
300 M Ft-tal. A megvalósításhoz az önrész
a képviselő-testület takarékos, átgondolt
gazdálkodása alapján a költségvetésből
mindig rendelkezésre állt. Kitűzött
céljaink megvalósultak, az 1-8 osztályos
oktatás helyben tartása, közétkeztetés
megvalósítása, új óvoda építése. A település
fejlesztése a Kossuth tér dísztérré alakítása,
tornacsarnok energetikai felújítása, Extrém
park kialakítása, IKSZT felújítása.
Céljaim:
2014-2020 közötti időszakra több mint
100 fejlesztési célt nyújtottam be.
A célok eléréséhez a jövőben is a pályázati
lehetőségek maximális kihasználása, kitartó
munka és összefogás szükséges.
Kiemelném:
- bölcsődeépítést
- iskola külső-belső felújítását
- a település minden területén a fejlődés
biztosítását
- turisztikai célú beruházásokat.
Községünk érdekében a lakosság
összefogására törekszem, kérem Önöket,
éljenek szavazati jogukkal, tiszteljenek meg
szavazatukkal, hogy továbbra is Kunszigetért,
Önökért tevékenykedhessek.
Tisztelettel:
Lendvai Ivánné

Dr. Varga-Balázs Gábor vagyok.
Szándékom szerint nem pusztán házak
összességévé szeretném tenni ezt a
közösséget, hanem emberek összességévé.
Nehéz ügy ez, mert ahány ember, annyi
féle, de lehetséges. Ha nem hiszünk ebben,
küldetésünk kudarcot vall. Ha azonban
meggyőződésünk, hogy ez működhet,
virágzó közösséget építhetünk.

Banga Richárd
képviselőjelölt
Tisztelt kunszigeti lakosok!
Úgy hiszem, hogy községünkben mindenki ismer, de pár szóban szeretnék bemutatkozni.
Banga Richárdnak hívnak, 1981. március
1-jén születtem Mosonmagyaróváron. Születésem óta Kunszigeten lakom, itt jártam általános iskolába, majd a Gábor László Építőipari Szakiskolában végeztem kárpitosként.
Közel egy éve a polgárőr egyesület tagjainak
jóváhagyásával és segítségével igyekszem a
lakosok nyugalmát biztosítani. A jövőnket
is itt képzeljük el a párommal, hisz a falu
barátságos és segítőkész lakossága, modern
tanintézményei lehetővé teszik leendő gyermekeink megfelelő oktatását.
Képviselőként a lakosságot, a községet, annak eddig elért eredményeinek fenntartását,
és további fejlődését szeretném a munkámmal segíteni. Támogatnám az itt működő
egyházi, civil és sportszervezeteket, azoknak
a falu érdekében végzett munkáját.
Számítva bizalmukra:
Banga Richárd
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Önkormányzati választások 2014
a kunszigeti jelöltek bemutatkozása
Csapó Gábor
képviselőjelölt
Kedves Kunszigetiek!
1969-ben születtem, azóta Kunszigeten
élek. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségiztem. 1987. óta dolgozom az Országos Mentőszolgálatnál, jelenleg
mentésirányítóként. Emellett a Győr környéki háziorvosok ügyeletének munkájában
is részt veszek, annak indulása óta. Vallásos
emberként az egyházközségben is munkálkodom.
Feleségemmel két gyermeket nevelünk.
Márk 15,5 éves, Tekla 13,5 éves.
Önkormányzati képviselőnek először
2002-ben jelentkeztem, amikor bizalmat
kaptam Önöktől. Köszönöm.
A rendszerváltás után szülőfalum nagyon
sokat fejlődött. Én ebben a munkában szerettem volna akkor részt venni.
Úgy érzem, képviselőként munkámmal,
javaslataimmal hozzájárultam ahhoz, hogy
községünk előre haladása továbbra is folytatódott.
Célom továbbra is, hogy a falu és az emberek érdekeit szem előtt tartva, településünk dinamikus fejlődésében aktívan részt
vegyek.
Képviselőként szeretnék továbbra is úgy
dolgozni, hogy gyermekeim is büszkék legyenek arra – mint most én –, hogy otthonuk Kunsziget.
Köszönöm megtisztelő bizalmukat.
CSAPÓ GÁBOR

Farkas Ferencné
képviselőjelölt

Kuller Imre
képviselőjelölt

Farkas Ferencnének hívnak, tanulmányaim befejezése után 1981-ben lettem
kunszigeti lakos és kezdtem óvónői beosztásban dolgozni az - akkor még - Körzeti Napköziotthonos Óvodában. 1983-ban
férjhez mentem, két felnőtt gyermekem van. 1996-ban lettem a kunszigeti
Napköziotthonos Óvoda vezetője, jelenleg is
a Tündérvár Óvoda vezetője vagyok.
2002-ben jelöltettem magam első ízben
önkormányzati képviselőnek. A kulturális
bizottság vezetőjeként számos rendezvény,
ünnepi esemény szervezésében vettem
részt.
Képviselő-testületi munkám folyamán
mindig igyekeztem a Kunszigeten élő emberek érdekeit képviselni, falunk fejlődését
elősegíteni. Hiszem és vallom, hogy az itt élő
emberek összefogása - közös célunk Kunsziget fejlődése - teheti jobbá, élhetőbbé településünket.
Az eddig végrehajtott sikeres fejlesztések után sok feladat vár még megvalósításra, akár épített és természeti környezetünk,
a környezetvédelem, az alternatív energiák
hasznosítása területén.
Kérem a Tisztelt választópolgárokat tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazataikkal
támogassanak abban, hogy folytathassam
munkám Kunsziget Község Képviselőtestületében.

1947. április 7-én születtem Kunszigeten.
Születésem óta kunszigeti lakos vagyok.
Családi állapotom házas, két felnőtt gyermekem, és két unokám van.
1996-tól BM Tűzoltóság nyugdíjasa vagyok.
Fiatal korom óta tevékenyen részt veszek a
civil szervezetek munkájában.
1996-2004 között a helyi sportegyesület
elnöke voltam, előző években a sportegyesület szakosztály vezetője.
1996-tól Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként dolgozom. Igyekszem az egyesületben , az önkéntes munkához a fiatal korosztályt összefogni.
Versenyekre csapatokat szervezek a fiatalok bevonásával minden korosztályban, a
versenyre való felkészülést segítem, ahol nagyon sok szép eredménnyel büszkélkedhet
az egyesületünk.
Jelenleg is az egyesület elnöke vagyok.
1994-2004 között a falu képviselő testületének tagja voltam.
Nagyon szeretem az embereket, a közösségi munkát, ami szép eredményeket hozott
az elmúlt években.
Szeretném az elkezdett közösségi munkát
községünk fejlődése érdekében tovább folytatni, terveimet a közösség vezetőivel egyeztetve megvalósítani.

Farkas Ferencné
független képviselőjelölt

Tisztelettel kérem terveim megvalósításához községünk lakosainak szíves támogatását.
Kuller Imre képviselőjelölt
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Önkormányzati választások 2014
a kunszigeti jelöltek bemutatkozása
Németh Csaba
képviselőjelölt
Tisztelt Választó Polgárok!
Németh Csabának hívnak, 55 éves rokkant nyugdíjas vállalkozó vagyok. 32 éve
élek Kunszigeten, nős, 3 gyermekes apuka,
és egyszeres nagyapaként. 16 éve Kunsziget
Község Polgárőrségének elnökeként tevékenykedem, a község közbiztonsága érdekében, valamint az Országos Polgárőr Szövetség
küldöttje, és Győr-Moson-Sopron Megyei
Polgárőr Szövetség titkára vagyok társadalmi megbízottként. Ezen idő alatt elvégzett
munkámat szeretném folytatni képviselőként, hogy növeljem a Község illetve lakosság biztonság érzetét. Szeretném megőrizni
a nyugodtan élhető, biztonságos település
arculatát. Terveim közt szerepel megoldást
találni arra, hogy a községben született és
nevelkedő gyermekek a község iskolájában
fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat.
Az Önkormányzat nagyon sok időt, energiát és pénzt fordított eddig is, hogy helyben
maradjon az oktatás, ezt szeretném folytatni,
minden tudásommal azon leszek, hogy ez
így is maradjon. Ezenkívül szeretném segíteni a legkisebb gyermekek bölcsődei elhelyezését, a civil szervezetek munkáját, illetve a
beköltöző lakosok beilleszkedését a községbe. Az Önök és az Önkormányzat képviselő
testülete közötti kapocs szeretnék lenni, kéréseik, ötleteik, problémáik megoldásában.
Öregbíteni szeretném községünk jó hírnevét
és megítélését. Folytatni szeretném az Önkormányzat képviselő testületének elkezdett
munkáját, beruházásait, terveit, az Önök véleménye, és javaslatai alapján.
Tisztelettel:
Németh Csaba

Szalai Árpád István
képviselőjelölt

Szalai Márk
képviselőjelölt

Tisztelt kunszigeti Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam! Szalai Árpád István vagyok, nős 3 kisgyermek édesapja, és tősgyökeres kunszigeti
lakos.
Győrben születtem 1976-ban. A Czuczor
Gergely Bencés Gimnáziumban érettségiztem, majd a Széchenyi István Műszaki Főiskolán tanultam tovább, ahol mérnöki diplomát szereztem. Jelenleg az Audi Hungária
Kft.-nél dolgozom. Aktív tagja vagyok a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális
Egyesületnek, több előadás és rendezvény
megszervezésében is közreműködök. Magamat szorgalmas, családcentrikus Istenfélő
embernek tartom, akinek nagyon fontosak
a hagyományok. Szeretek Kunszigeten élni,
szeretem az itt élő embereket, igazi lokálpatrióta vagyok. Szeretném, ha gyermekeim is
hasonlóan gondolkodnának, mire felnőnek.
4 éve Önök megtiszteltek bizalmukkal, és
képviselőnek választottak. Ezen időszakban
igyekeztem legjobb munkámmal, tudásommal és segítőkészségemmel ennek a bizalomnak megfelelni, és Kunsziget fejlődését
szolgálni.
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.
Hiszem és vallom, hogy becsületes, tisztességes hozzáállással és szakértelemmel,
a köz érdekében végzendő munkámmal
hozzásegíthetem községünket ahhoz, hogy
a további új kihívásokra reagálni képes,
élhető, mindannyiunk számára büszkén
vállalható település polgárai lehessünk.
Kérem Önöket, hogy éljenek szavazati jogukkal, és vegyenek részt október 12-én az
önkormányzati választáson! Nagy örömömre szolgálna, ha továbbra is megtisztelnének
bizalmukkal, és kapnék Önöktől egy szavazatot ezen a napon.

Tisztelt Kunszigetiek!
Szalai Márk, mint tősgyökeres kunszigeti
polgár köszöntöm Önöket. Víz- és szennyvíztechnológus technikus végzettséggel rendelkezem. Biztos vagyok benne, hogy a község lakosságának döntő többsége ismer.
Felvetettem magamat Kunsziget 2014.
évi választási listájára, mint önkormányzati
képviselő jelölt. Hogy miért?
Azért, mert többet szeretnék tenni szülőfalum fejlődéséért és a benne élő emberek
boldogulásáért.
Már eddig is igyekeztem tenni ezért községi polgárőrség alapító tagjaként a falu biztonsága érdekében, és az egyházközség képviselőjeként az emberek erkölcsi- etikai-lelki
értékeinek megőrzéséért az egyházi épített
örökség megőrzésén, karbantartásán keresztül.
A kistérség szennyvíztisztítójának vezetőjeként a legjobb szakmai tudásom szerint
igyekszem megőrizni a térség környezeti
tisztaságát.
Tekintve hogy apám, Szalai Béla, közel
negyedszázadot töltött el 1990 óta a község
önkormányzati testületében, ebből az utolsó
12 évet alpolgármesterként, amit a mostani
választással lezár, bizonyos rálátásom alakult
ki a község önkormányzati képviselő-testületi munkájáról.
40 éves lévén, végig tudtam követni azt az
önkormányzati tevékenységet, aminek eredményeként az elért községi fejlesztések létrejöttek és működnek jelenleg is. Itt lehetne
felsorolni a szennyvízelvezetést, gázellátást,
csapadékvíz elvezetést, továbbá az iskola,
egészségügyi létesítmények, családi napközi,
tornacsarnok, óvoda, kultúrotthon, sportlétesítmények, játszótér, extrém park stb. működtetését.
Véleményem szerint nincs szükség rá,
hogy mást akarjak, illetve ígérjek, mint azt,
hogy szívvel-lélekkel rajta legyek a megvalósult létesítmények további fejlesztésén és az
elkezdett, illetve tervezett célok megvalósításán.
Kérem, hogy a fentieket vegyék figyelembe szavazatuk leadásánál!
Tisztelettel: Szalai Márk

Tisztelettel: Szalai Árpád István képviselő

2014. 3. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

VÁLASZTÁS - 13. OLDAL

Önkormányzati választások 2014
a kunszigeti jelöltek bemutatkozása
Szalay Győző
képviselőjelölt

Tóth Róbert
képviselőjelölt

Dr. Virág Károly
képviselőjelölt

Tisztelt Kunszigeti Választópolgárok!
Szalay Győző vagyok, 53 éves. 1988. óta
élek a településen, ekkor kerültem a Zöld
Mező MGTSz-hez, mint főállattenyésztő.
1995-től a Szövetkezet elnökeként végzem
munkámat. Két felnőtt gyermekem van.
1994-ben választottak meg önkormányzati képviselőnek, azóta folyamatosan tagja
vagyok a testületnek. Az elmúlt húsz év alatt
nagyon sok feladatot hajtottunk végre a képviselő-testülettel.
Célom az elmúlt évek során mindig a falu
megtartó erejének növelése, a fiatalok helyben való letelepedése volt. Kiemelt feladatnak tekintettem az oktatás helyben tartását.
A mai napig vallom, hogy egy ekkora településnek kell a nyolc osztályos iskola. Legnagyobb képviselői sikeremnek az idén átadott
óvodát tekintem, mely régi álom volt. Sorolhatnám az elmúlt húsz esztendőben megvalósult fejlesztéseket, beruházásokat, a falu
életében bekövetkeztet változásokat, de úgy
gondolom, Önök, Tisztelt Választópolgárok
ezeket jobban látják, tapasztalják.
Természetesen nagyon sok dolgot elképzelést még nem tudtunk megvalósítani, ami
tovább javíthatná életünket. A megújuló
energiaforrások kihasználása, a környezetvédelem, a turisztika fejlesztése, a természetes vizek adta lehetőségek kiaknázása még
előttünk álló feladat. Ezeknek a megvalósításán kell dolgoznunk. Amennyiben úgy
gondolják, hogy a továbbiakban is számítanak képviselői tevékenységemre, bizalmukat
tisztelettel megköszönöm.
Szalay Győző

Húsz év alatt sok dolog történt. Húsz éve a
falu közepén még állt a Hangya épülete, ma
pedig egy új óvoda várja ott a gyermekeket.
Húsz éve még folyamatban volt a szennyvízhálózat kiépítése, ma pedig az összes ingatlan teljes közművel ellátott (vagy ellátható).
Húsz éve adták át a Federal Mogult, két évre
rá pedig jött a SICK Kft. Húsz éve az Ifjúság utca vége és az Ady utca egy része még
beépítetlen volt, azóta pedig megszületett
a Kertes utca és a Szent István király utca.
A sportpályán még csak a régi öltöző állt, a
műfüves pálya helyén edzőpálya, az orvosi
rendelő és a Kultúrház épülete is a régi volt.
Megújultak a műemlék jellegű épületeink, és
a faluközpont is.
Köszöntöm Önt, Tóth Róbert vagyok,
nős, három gyermekem van. Bizonyára sokan ismernek, hisz nemcsak én, hanem szüleim, nagyszüleim is kunszigetiek és immár
húsz éve, azaz 1994 óta vagyok önkormányzati képviselő. Azoknak, akik már megtiszteltek szavazatukkal ezúton is köszönöm a
bizalmat. Örömömre szolgál az, hogy a két
évtized alatt ekkorát fejlődött a település és
örülök, hogy én is részese lehettem a döntéseknek. Persze az élet nem áll meg! Folyamatosan van tennivaló községünk fejlődéséért,
melyben az Önök támogatásával továbbra
is örömmel vennék részt. Mire gondolok?
Olyan konkrét célokra, mint például a szükséges út- és járdafelújításokra, régi sportöltöző hasznosítására, temető kerítésének felújítására, a termálterületen történő lehetséges
fejlesztésre, a fiatalok helyben maradásának
ösztönzésére, a közösségi rendezvényekre,
minél több pályázat elkészítésére, intézményeink működtetésére és a civil szervezetek
erősítésére. Kérem, hogy a szavazólapon keresse a 11-es számot – ugyanis a tizenegyedik vagyok a listán - tiszteljen meg bizalmával: szavazzon rám a következő választási
ciklusra is!

Tisztelt Kunszigetiek!
Dr. Virág Károly vagyok, 1960 május 29én születtem Kunszigeten. 2002-ben haza
költöztem szülőfalumba, a környező településeken is dolgozom állatorvosként. Három felnőtt, már dolgozó gyerekem van és
három pedig még általános iskolás tanuló
Kunszigeten. Az iskolát fenntartó nonprofit
szervezet felügyelő bizottságának elnökévé
választottak. Eddig is aktív résztvevője voltam a falunk életének, úgy gondolom, képviselőként még hatékonyabb tudnék lenni.
Fontosnak tartom a helyi sport, kulturális
és turisztikai lehetőségeinek kihasználását a
fejlődés érdekében, ismerve ehhez a falu területi elhelyezkedését. Meg kell tartani a falura jellemző nyugalmat és jó levegőt, ezért
a környezet védelmére is nagy hangsúlyt
fektetnék. Lehetőséget látok az épített környezeti értékek kihasználásában (rendezvények) a faluhoz való kötődések erősítése és
a közösségek kialakítása céljából. Munkám
során támogatni szeretném a legfiatalabb és
legidősebb korosztályokat is. A falu képével,
közlekedési kultútájával és környezetvédelmével kapcsolatos gondolataimat megosztanám, nemcsak leendő képviselőtársimmal,
hanem az arra illetékesekkel és a Hírmondóban is. Aktív tevékenységemmel szívesen
dolgoznék Önökért, mindannyiunkért.
Tisztelettel: Dr. Virág Károly
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Nyugdíjas mesemondó- és anekdotaverseny:
„Mesél a nagyanyó/nagyapó”

- SZALAI BÉLÁNÉ Kilencedik alkalommal rendezte meg a
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub hagyományos
versenyét falunkban. Kiemelt rendezvényként
szerepelt az esemény az idén 25. éves Életet
az éveknek országos nyugdíjas klubszövetség
Győr-Moson-Sopron megyei vonzatában.

Nyolc település kilenc klubjának küldötteit fogadta klubunk - tizedikként, felsorolásképpen: Győr-Bácsa, Győrújbarát, Kapuvár,
Mosonszentmiklós, Öttevény, Petőháza, Nyúl,
Táp.
Az idei évben a 170 évvel ezelőtt született
Arany Lászlóra és Benedek Elekre - a magyar népmesék gyűjtőire, íróira emlékeztünk.
Szeptember 30-án Kisbaconban, Benedek
apó szülőházában kezdődik az a 9 napos ünnep (3x3 kerek esztendő), amely a magyar
népmese méltó ünneplése és elismerése lesz
különböző korosztályoknak - változatos formákban és művészeti ágakban. Háromszék 25
településén reggel-délben-este mesélnek mindenkinek. A meselángot - egységes formában
megjelenő mesemécsesben - Kisbaconban
gyújtják meg először és ehhez csatlakoznak a
többi helyek is. Kunszigeten mi is meggyújtottuk a mi mécsesünket - kicsit korábban csatlakozva a szép kezdeményezéshez.
A mesemondóversenyt Lendvai Ivánné
Marika, Kunsziget polgármestere nyitotta
meg, üdvözölve a megjelenteket, megtiszteltetésképpen Zsámbokiné Buday Annát - a
megyei klubszövetségünk elnökét. A műsort
Vitéz Péterné konferálta.
Az előadóink nagyon szép és vidám meséket választottak és adtak elő természetes
módon - megcsillogtatva a magyar nyelv

szépségét és nyelvjárásait. Néhányat felsorolásképpen: A rózsát nevető királykisasszony,
Kökény Marci, A pletykás asszon, Tudósítás,
Az első együtthálás, A csodatevő csíksomlyói
Szűzanya.
Az anekdota műfajban is jeleskedtek a vendégeink. Saját, megtörtént eseményeket jó
humorral adtak elő - megnevettetve ezáltal
a közönséget - és rímbe szedett sorokat is,
az emberi memória csodálatát kiváltva. Nagyon szép, színvonalas verseny volt a zsűri és
a hallgatóság szerint is. Örömünnep a javából.
A zsűri elnöke, Kecskés Attiláné és a zsűri
tagjai, Horváth Józsefné és Pingiczer Csabáné
a versenyzők helyezésénél több azonos eredmény alapján döntöttek. Kecskés Rózsa értékelte egyénenként is a fellépőket, amelyben
sok dicséret volt.

Nyolc településről érkeztek Kunszigetre anekdotázó és mesemondó idősek. Fotók: Gőgös Balázs

Mesemondók:
1. Ötvös Dánielné (Mosonszentmiklós) Vida Vendelné (Győr-Bácsa)
2. Nagyné Nagy Mária (Nyúl) - Takács
Tiborné (Táp) - Visi Nándorné (Öttevény)
3. Ábrahám Ferencné (Petőháza) - Saru
Albertné (Nyúl) - Árpási Tiborné (Nyúl)
Különdíj: Kovács Mihály

Anekdotázók:
1. Molnár Lajos (Mosonszentmiklós)
2. Kiss Antal (Győrújbarát)
3. Bujdosó Ferencné (Nyúl)
Különdíj: Németh Szilveszterné (Kapuvár)

Valamennyi versenyző és a zsűri tagjai is
fényképpel ellátott oklevelet - könyveket és
könyvutalványokat kaptak.
A verseny zárszavaként Zsámbokiné Buday
Anna örömét fejezte ki a színvonal, az értékek
és a jó példa nyomán - mellyel Kunszigetet országosan több megye is követte a klubszövetségen belül a nyugdíjasok számára megrendezett versenyeken.
A vendégeket hidegtállal és süteménnyel
kínálták tagjaink, mely után jó hangulatú beszélgetés folytatódott.
Rövid sétát tettünk az érdeklődőkkel az új
óvodában - amelyet megcsodáltak és dicsértek valamennyien - és a templom előtti megújult téren.
Öröm volt hallani az elismerésüket a falu
szebbé tétele, fejlődése terén.
A verseny anyagi támogatását Kunsziget
Község Önkormányzata biztosította - amelyet ezúttal szeretnék mindnyájunk nevében
megköszönni.
A szervezését, a lebonyolítást, vendégeink
részére a sok finom sütemény sütését a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub tagjai végezték mindnyájukat köszönet illeti érte.
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130 éve alakult a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egylet
- KUNSZIGET K.ÖNK. TŰZOLTÓ EGYESÜLETE A Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egylet 1884.
április1-én alakult meg az Öttevényi Egylet
kezdeményezésére 21 alapító és 24 pártoló
taggal. A korabeli dokumentumokban rögzítették a neveket a mentő parancsnoktól az
osztályparancsnokon keresztül a zenészekig.
„A falu első fecskendője 1884. június 22-én
megérkezett és a szertárban elhelyeztetett”
A legfontosabb eszközről így ad számot a
jegyzőkönyv. A feljegyzések közt böngészve
kiderül, hogy már azokban az években is vonultak szomszédos településre, mint pl. 1886.
február 4-én este Öttevényre.
Az 1921-ben készült számadás szerint rekonstruálni lehet, hogy a költségvetés fedezetét milyen módon teremtették elő: báli bevételek, a gazdák ajándékai, a pillingéri uradalom
támogatása, a községi pénztár támogatása,
büntetés és a házak után kivetett tűzoltói hozzájárulás fedezte a kiadásokat.
1924. szeptember 28-án a Tűzoltó Egylet
parancsnoksága elhatározta, hogy versenyt
rendez. Kik érnek a leggyorsabban a szertárhoz a riadó kürtszó után” Az első helyezett
20 ezer, a második 10 ezer, a harmadik 5 ezer
koronát vehetett át. Feltehetően ez volt az első
tűzoltóverseny, vagy legalábbis korábbi dátum
nincs regisztrálva.
A jegyzőkönyvek feljegyzései közt böngészve gyakran bukkanunk érdekességekre,
de a hely szűke miatt nem minden bekezdés
kifejtésére nyílik lehetőség.
Tűzoltózenekar és tűzoltóbál. E két fogalom
a kezdetekkor szorosan összekapcsolódott,
mára azonban csak a tűzoltóbál hagyománya
maradt meg. Az egylet alakulásakor feljegyezték a tagok neve mellé a beosztásukat, s e névsorban több ízben szerepelt a zenész megjelölés. Ebből következik, hogy a tűzoltózenekar
magával az egylettel egyidős. Hogy meddig
lehetett az egyesületnek saját zenekara azt sajnos nem tudjuk, de az I. világháborúig bizonyosan.

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete immáron 130 éves.
A régi idők felszereléseit, elismeréseket,
kocsifecskendőket ereklyeként őrizzük a szertárban és a tűzoltó klubszobában. Az idő múlásával a feladatok, elvárások, követelmények
is nagyban változtak elődeink időszakához
képest. Amíg az 1900-as évek elején még báli
bevételekből, ajándékokból és tűzoltói hozzájárulásból gazdálkodtak, ma már önkormányzati támogatásból és pályázatokból áll
rendelkezésre a működéshez szükséges anyagi fedezet.
A pályázatok egyik feltétele az együttműködési megállapodás, amit a győri hivatásos

Kunszigeti tűzoltók az 1900-as évek elején.

parancsnoksággal kötöttünk. Ezáltal segítségnyújtásra vonulunk Kunsziget, Öttevény,
Dunaszentpál, Dunaszeg, és Győrladamér
községek területeire káresethez, amennyiben
ezt a hivatásos állomány parancsnoka szükségesnek ítéli meg. Az előírásoknak megfelelő
védőfelszerelésekkel rendelkezünk, 2010-ben
vásároltunk egy IFA gépjárműfecskendőt, ezzel egyidejűleg bővítettük a szertárat, mert a
régi épület nem volt megfelelő a tűzoltóautó
elhelyezésére. A közelmúltban öt fiatal tűzoltót iskoláztunk be 40 órás alaptanfolyamra,
amit mind az öten sikeres vizsgával zártak.
2011-ben Győr-Moson Sopron megyében
megalakult a Moson Mentőcsoport, ennek a
tevékenysége az árvízi védekezésre irányul,
ahol egyesületünk 20 fővel áll készenlétben
az esetlegesen kialakuló katasztrófahelyzetek
elhárítására.
Éves szinten elméleti és gyakorlati oktatásokat szervezünk a fiatalok tudásának fejlesztésére, tapasztalatok megszerzése érdekében.
Vizes gyakorlatot évente egyszer hajtunk végre öt falu összevonásával, a hivatásos parancsnokság ellenőrzése mellett.
Bár a gyakorlatok formában tartják a tűzoltókat, az igazi oktatást mindig az élet produkálja, egy-egy éles helyzet alkalmával. Szerencsére a riasztások nem mindennaposak, de a
régi jegyzőkönyveket, dokumentumokat böngészve kiderül, hogy soha nem volt kiemelkedően magas a káresetek száma Kunszigeten.
2013-ban újabb együttműködési megállapodást kötöttünk a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltósággal, ezáltal a feladataink megnőttek, és ezért újabb pályázatokon egyéni
védőfelszerelések vásárlása vált aktuálissá.
A katasztrófavédelem fejlesztései révén
egyesületünk is előbb értesül egy-egy kárese-

ményről, ezért mi is gyorsabban tudjuk segíteni a hivatásos tűzoltók munkáját, mind tűz- és
káresetnél, mind pedig víz- és viharkároknál.
Minden évben részt veszünk az I. fokozatú
tűzoltó versenyen, amit minden évben más
település rendez meg. Örömünkre szolgál,
hogy a fiatalok lelkesedése határtalan a tűzoltói megmérettetés iránt. Mi sem bizonyítja
jobban, mint a versenyeken elért eredmények,
számos oklevelek és kupák. Egyesületünk általában hét-nyolc csapattal indul ezeken a
versenyeken. A legfiatalabb csapatunk a 8-9
éves korosztály (Tűzmanók), a legidősebb 30
év feletti „Asszonyokból” áll, e két csapaton
kívül iskolás lány-fiú, ifjúsági lány-fiú, felnőtt
férfi csapatunk is van. Színvonalas versenyeken, mintegy hetven csapat méri össze tudását, 800-as kismotorfecskendő szerelésben és
váltófutásban (staféta). A hangulatot emeli a
lelkes kunszigeti szurkolótábor, akik minden
versenyre elkísérnek bennünket, buzdítják a
csapatokat a győzelemre. Ezeken a versenyeken bebizonyosodik, hogy rengeteg munkával
és kitartással, kellő hozzáállással lehet eredményesen dolgozni és sikeresen továbbhaladni elődeink kitaposott útjain, hogy továbbra is
egy jól működő egyesületet tudhassunk magunkénak. Ezúton is köszönet minden versenyzőnek a sikeres eredményekért.
A Pannónia Kincse Leader Egyesülethez
benyújtott pályázattal az ÚMVP Leader támogatásból valósult meg az Élhető-éltető
település projekt keretében a tűzoltószertár
felújítása. Sor került a nyílászárók cseréjére, a
tetőzet javítására és belső felújításra.

Az egyesület 130 éves évforduló
ünnepségét őszre tervezzük.

16. OLDAL - KUNSZIGETIEK

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2014. 3. SZÁM

Kunszigeten születtünk - beszélgetés
- SZALAI BÉLÁNÉ -

Kapronczai Istvánné, Tóth Panni néni.

A kunszigeti temető kápolnájának díszsírhelyei között található Tóth Rezső kántortanító és felesége, Simon Mária közös sírja. Az
évszámok (1886-1925) jelzik hogy nagyon
fiatalon, 39 éves korában hunyt el a falu tanítója, akit felesége és öt gyermeke gyászolt.
A véletlennek köszönhető hogy megismerkedhettem Kapronczai Istvánné, Panni nénivel - aki talán az egyik legidősebb mindazok
közül, akik Kunszigetről elszármaztak. 96
évesként régóta Győrben él - családja egyetlen
megmaradt tagjaként. Testileg és szellemileg
a korához képest jó állapotban van. Rokonai,
testvérének gyermekei - segítő szeretettel veszik körül. Ellátja önmagát. Szeret olvasni és
minden iránt érdeklődik. Öröm volt vele találkozni cserepes növényekkel, virágokkal teli
otthonában.

A Tóth család. A családfő, Tóth Rezső kántortanító volt Kunszigeten a múlt század elején. Mindössze 39
éves volt, amikor meghalt.

Az emlékezés a családi fényképek alapján
indult. Egy nagyobb képen ott látható az egykori boldog család: a szülők és az öt gyermek.
A legkisebb, az ölbeli: Panni néni.
- Édesapja Tóth Rezső, Kunsziget köztiszteletben álló tanítója volt. Honnan származott?
- Édesapám és nagyapám - aki szintén tanító volt - Győrzámolyról származott. Kunsziget
volt élete első és utolsó munkahelye. Felesége,
Simon Mária tatai születésű.
Házasságukból öt gyermek látta meg a
napvilágot: Tóth Irma (Nagy Józsefné 19102007), Tóth Stefánia (Király Vincéné 19112006), Tóth Rezső (1913-1990), Tóth János
(1917-1995) és Tóth Anna (1981, Kapronczai
Istvánné).
- Milyen volt a családi életük?
- Szüleim nagyon szerették egymást, boldog házasságban éltek és neveltek bennünket
fel. Nagyon sok szeretetet kaptunk. Édesapánk
nagyon jó apa volt, minden anyagi feltételt
próbált megteremteni a felnevelésünkhöz.
Amíg élt, addig felhőtlen gyerekkorunk volt.
- A munkahely, a falu élete milyen feladatokat rótt a tanító úrra?
- Képesítése alapján egyházi és iskolai feladatokat látott el - ami nem volt kevés. Nagyon szerette a munkáját és az itt élő embereket, így szívesen dolgozott. Naponta ellátta
a templomban a misével járó kántori feladatokat, orgonált. Esküvők, temetések alkalmával szintén szerepelt. Az iskolában tanította a
tanulókat. A falu életét színesítő kulturális tevékenységben élen járt: színdarabokat tanított
be - amibe bevont bennünket is, saját gyerekeit. Gazdálkodási ismeretekkel bővítette az
emberek tudását, Aranykalász tanfolyamot
szervezett, a KALOT-ban is tevékenykedett.
Selyemhernyó tenyésztést honosított meg
Kunszigeten - ennek érdekében a diákokkal
együtt eperfákat ültetettek a Győr felé vezető
úton (Győri út folytatása).
Részt vett az önkéntes tűzoltók munkájában - ott szerepel a neve a Kunsziget története
című könyvben is.
- A család megélhetéséhez mivel tudott még
hozzájárulni?
- Nagyon szerette a földet és az állatokat.
A kertet szívesen gondozta és a virágokat is
(a muskátli volt a kedvence). Méhészkedett
- száz méhcsaládja volt. Szívesen barátkozott
méhész társával, Takács Istvánnal. Részt vett
vadászaton is. Nagyon ügyes ember volt, jó
kézügyességgel megáldva - szívesen szerelt. Jó
érzéke volt a gyógyításhoz is. Az első világháborúban a Piave folyó mellett látta el a feladatát. Orvos mellett felcserkedett, sajátított el
alapvető ismereteket. Később itthon, Kunszigeten segített a hozzáforduló embereken.
- Hogyan emlékezik vissza a kunszigeti emberekre és a falura?
- Nagyon jó, kedves emberek voltak. Kap-
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a 96 éves Kapronczai Istvánné, Tóth Annával
tam a frissen sült kenyérből Margit nénitől
és hasonlókra emlékszem. Szerettem a gyerekekkel játszani. Közel volt a tócsa, eljártunk a
Duna partra, amely nagyon szép volt. Minden
jónak édesapám korai halála vetett véget...
- Mi volt az oka annak hogy élete virágjában
kellett korán eltávoznia?
- A háború. A Piave folyó - amelyben sokat
kellett tartózkodnia, abban a hideg vízben. A
veséje nem bírta. 1925 augusztusában a búcsú
napján reggelre feldagadtak a kezei és a lábai. Kétségbe esve vette tudomásul hogy így
nem fog tudni orgonálni a 10 órakor kezdődő
szentmisén. A jó Isten megsegítette őt abban,
hogy mégis sikerült... Utána azonban megkezdődtek a kórházi vizsgálatok, amiből csak
hosszú idő után derült ki, hogy mi volt a kiváltó ok. Akkor már késő volt. Decemberben
halt meg. Az iskolában ravatalozták fel. Az ő
eltávozása a mi családunk eltávozását is jelentette az épületből, mivel édesapám helyett más
tanítónak volt szüksége a lakásra.
- Hol folytatták Édesanyjukkal az életüket?
Voltak-e segítőik?
- Édesanyámmal és öt testvéremmel
Öttevényen éltünk tovább. Itt béreltünk házat,
nehezen éltünk. Édesapámnak volt egy tanítónő kolléganője, Varga Ábelné, aki a család
jótevője, angyala volt. Barátnője a híres írónő,
Thormay Cecile volt, aki a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban dolgozott akkor.
Ő eszközölte ki hogy hadiárvákként segélyt
kaphassunk. Irma néni figyelte sorsunk alakulását és az iskoláztatásban, elhelyezkedés-

Tóth János, Panni néni bátyja pap lett, szerzetes.

ben tanáccsal és személyes kapcsolatokkal
segített.
- Édesanyja hogyan viselte el az özvegységet,
a megpróbáltatásokat?
- Naponta elgyalogolt édesapa sírjához - ha
esett, ha fújt -, mert ott beszélte meg vele a
család gondjait, problémáit. Nagyon szeretett
bennünket és összetartott.
- Hogyan alakult a testvérek sorsa?
- Irma nővérem a soproni tanítóképző

utolsó évfolyamát anyagiak hiánya miatt
nem fejezte be, viszont az öttevényi postán
elhelyezkedhetett. Itt sok kunszigeti emberrel
találkozott és jó kapcsolatban voltak egymással. A földijeink a házunk elé gyakran letettek
egy-egy köteg zöldséget, sárgarépát...
Stefánia Győrben az orsolya rendi nővérek
iskolájában tanult. Itt a tanulás mellett kézimunka oktatás is folyt. Jó kézügyessége folytán szépen munkákat készített.
Rezső édesapja kézügyességét örökölve autószerelő lett a győri Star garázsban.
Jánosból pap lett, szerzetes, küzdelmes
életúttal.
Én, Anna a polgári után a kereskedelmi
iskolát és gyors- és gépíró iskolát végeztem.
Győrben dolgoztam a postánál 38 évig. Hetven éves koromig tettem. Nagyon sok kedves
kollégám volt, akikkel a mai napig tartom a
kapcsolatot. Nagy öröm számomra, hogy az
idei névnapomon húszan hívtak fel telefonon.
- Kunszigeten mikor járt utoljára?
- Régen jártam sajnos. Nem tudok egyedül közlekedni - autóval visznek rokonaim
mindenhova. Nagyon szeretnék eljutni. Látni
szülőfalumat: Kunszigetet, ahol gyerekkorom
legszebb, de sajnos csak kis részét tölthettem,
ahova mégis annyi örök gyermekkori emlék
fűz.
- Köszönöm a beszélgetést, amelyben megosztotta velünk a családja sorsát. A Kunszigeti Hírmondó által mindnyájunk nevében jó
egészséget, sok örömöt kívánunk!
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe:
- hétfőtől péntekig: 4.45; 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; 11.20; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45.
Orvosi rendelő
Petőfi tér 14. - Telefon: (96) 495-029
Rendelési idő: hétfőn 8-tól - 11 óráig és
14-től - 17 óráig, kedden 8:30-tól - 11:30-ig,
szerdán 8-tól - 11 óráig és 14-től - 16 óráig, csütörtökön 8:30-tól - 11:30-ig, pénteken
10-től - 13 óráig.

Június 9-én, pünkösdhétfőn tartotta jubileumi - megalakulásának 20. évfordulóját a Szigetgyöngye Nyugdíjas klub énekkara. A rendezvényen részt vettek a régi és a ma kórustagok, a nyugdíjas klub tagjai és a falu
önkormányzatának képviselői. Köszöntőt Lendvai Ivánné polgármester mondott - oklevéllel és ajándéktárgyakkal köszöntve a legidősebb tagokat. Az önkormányzat képviselőinek köszönetet mondott az emberi
és anyagi támogatásért a nyugdíjas klub vezetője, felelevenítve a múlt történéseit. Az énekkar Horváth
Krisztina kórusvezetővel népdalcsokrokat adott elő. Szalai Béláné írásával, Bábics Norbert szerkesztésével
a jeles évfordulóra kiadvány jelent meg, felölelve a múltat és a jelent, melyet ajándékként kaptak meg a
résztvevők. Fotó: B. N.

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
Petőfi tér 14. - Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től - 11 óráig,
kedden 9-től - 11 óráig, szerdán 16-tól 17 óráig, csütörtökön 9-től - 11 óráig, pénteken pedig 10-től - 11 óráig.
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként
nyári időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, valamint szeptembertől vasárnap 11 órától.

Júliusban ismét a rockzene vette át a főszerepet a sportpályán lévő szabadtéri színpadon. Az idei Rock
Cirkuszt ezúttal az Élő Zenéért Egyesület rendezte, három zenekar lépett fel az estébe nyúló rendezvényen,
amelyre szép számú közönség is kiváncsi volt. Fotó: Horváth Kornél.

Önkormányzati Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Köszönet a véradóknak

IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142
www.kunszigetiskola.hu

Véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt
helyi szervezete szeptemberben a kultúrházban. Ezúton is köszönjük azoknak, akik a
véradáson megjelentek, hogy embertársaikon
segítettek.
Angyal Tamás, Banga Richárd, Bíró Gábor,
Bíró Vince, Braunwitzer Boglárka, Burányi
Szilvia, Csányi Éva, Erdélyi János, Farkas Ferenc, Forgó Béláné, Gondár Gábor, Gondár
István, Gondár Istvánné, Gyurkovics Veronika, Hajczingerné Gondár Szilvia, Hanczinger
Ferenc, Horváth Csaba, Horváth Ferenc, Hor-

váth László, Kapuvári Adrienn, Kovács Kitti,
Kovács Mária, Kovács Ottóné. Krausz Csaba, Kuller Lajos, Kungl Anita, Lévai Imréné,
Németh István, Peitli András, Peitliné Posch
Mária, Rigó Judit, Sári János, Stankovics Antal, Stankovics Tamás, Strobl Gergely, Szabó
Ferenc, Szabóné Stergerics Eszter, Szalai Árpád, Szalai Márk, Szalai Pál, Szücs Tiborné,
Szücs Vivien, Szücs Zoltán, Tamás Krisztián,
Tamásné Lévai Márta, Tóth Balázs, Tóthné
Stoller Mária, Varga Annamária, Varga
Balázsné, Venesz István és Virág Margit.
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Megvan a régóta várt hazai győzelem
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Megyei II. o.
Eredmények: Győrújbarát - Kunsziget 9-1
(gsz.: Saru R.), Kunsziget - Győrszentiván
0-1, Kunsziget - Töltéstava 3-1 (gsz.: Krausz,
Volner, Molnár A.), Pannonhalma - Kunsziget 4-10, Kunsziget - Abda 1-4 (gsz.: Horváth
Z.), Győrújfalu - Kunsziget 2-0, Kunsziget Tét 3-4 (gsz.: Volner (2), Kolompár), Kóny Kunsziget 3-1 (gsz.: Kolompár).
Sajnos továbbra is sok gólt kapunk, és keveset lövünk, így hiába a rég áhított győzelem
(2013. júniusában Barbacs ellen nyertünk ezt
megelőzően utoljára hazai pályán), csapatunk
utolsó helyen áll 8 forduló után.
Az együtteshez visszatért Fazekas Péter,
Tilai Ákos és Horváth Zoltán a nyáron, új igazolás Csatár Miklós, aki egyben az utánpótlás
csapatot is irányítja.
A csapatba Németh Gergely edző fokozatosan próbálja beépíteni a fiatalokat, nekik
azonban még több rutinra van szükségük ahhoz, hogy egyenletesen jó teljesítményt nyújtsanak.
A kupából az 1. fordulóban kiestünk a DAC
II. ellen, idegenben 2-1-es vereséget szenvedtünk, gólunkat Csatár Miklós szerezte.

U21-es csapat
Eredmények: Győrújbarát - Kunsziget 3-1
(gsz.: Nagy L.), Kunsziget - Győrszentiván 0-5,
Kunsziget - Töltéstava 4-5 (gsz.: Vikidár (2),
Nagy L., Kopp), Pannonhalma - Kunsziget 4-1
(gsz.: Mészáros), Kunsziget - Abda 4-1 (gsz.:
Nagy A., Saru Zs., Nagy D.(2)), Győrújfalu Kunsziget 0-1 (gsz.: Nődl), Kunsziget - Tét 3-0
(gsz.: Stankovics (2), Nődl), Kóny - Kunsziget

0-4 (gsz.: Szalai M. (2), Stankovics (2)).
Rutinos és fiatal játékosok egyaránt szerepelnek a csapatban, amelynek gerincét továbbra is a tavaly ezüstérmes serdülőcsapat
adja.
A legutóbbi négy mérkőzésen 12 gólt lőtt a
csapat, miközben csak egyet kapott. Ez bizakodásra adhat okot a jövőre nézve: 8 forduló
után a 7. helyen áll a csapat.
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Szüreti nap és Itthon vagy Magyarország, szeretlek!
Szeptember 27-én színes programokkal várta
Kunsziget a kicsiket és nagyokat is a kultúrházban, a templomban, a plébánia udvarán és
a Kossuth téren. A fiatalok eltáncolták szüreti
táncukat, a nyugdíjas klub énekkara bordalokat
énekelt, volt terményáldás, orgonahangverseny,
fellépett a Hangraforgó együttes és hallhattak
operettslágereket is az érdeklődők. Ismét készültek
köztéri dekorációk és kiderült, hogy a Kunsziget
Lekvárja 2014 címet Szalai Istvánné nyerte.
Fotók: Horváth Kornél

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
www.facebook.com/kunsziget
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal
9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-388,
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés: Bábics Norbert.
Készült a PicArtShow Kft. nyomdájában
450 példányban.

