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Aszfaltozott út épült Győr felé
Október elején adták át az aszfaltburkolattal
ellátott Győri utat Kunszigeten. A sportpályától a Rendeki zsilipig közel 3,1 kilométernyi
aszfaltozott út épült.
A Vidékfejlesztési Operatív Program keretében „Külterületi utak felújítása” címen adott
be pályázatot 2016-ban Kunsziget Község Önkormányzata. A pályázat sikeréről 2018 áprilisi számunkban számoltunk be, a munkálatok
megkezdése azonban áthúzódott 2019-re.
A pályázat sikere nyomán 5 méter széles,
aszfaltburkolatú úton közlekedhetünk a Győri
úti sportpályától a Rendeki zsilipig. A 100 milliós támogatásból és 38 milliós önkormányzati önrészből megvalósuló projekt munkálatai
2019 elején elkezdődtek. Az eredetileg 2,5 kilométert érintő burkolatcsere révén az út nem
ért volna el a zsilipig, a fennmaradó közel fél
kilométeres szakasz felújítását az önkormányzat önerőből vállalta.

Választásra készülünk
Rövidesen elérkezik az önkormányzati választások napja, amikor az idei évben már másodszor járulhatunk az urnák elé.
A szavazás a már megszokott rendben zajlik majd, a Helyi Választási Bizottság (HVB)
választott és megbízott tagjai 6 órától 19 óráig
várják a névjegyzékben szereplő választópolgárokat.
Kunszigeten ezúttal a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a saját
nemzetiségük szerinti területi és országos
nemzetiségi listákra is szavazhatnak, továbbá minden választópolgár szavazhat 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 ünnepélyes útavatásonon közösen vágták át a nemzeti színű szalagot: (balról) Kovács Tibor
főépítésvezető, Lendvai Ivánné polgármester, Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke
és dr. Nagy István agrárminiszter. Fotó: Bábics Norbert.

Közmeghallgatás

Lapzártakor érkezett

Közmeghallgatáson számolt be szeptember
24-én Kunsziget Község Képviselő-testülete
az elmúlt években végzett munkájáról.

Kunsziget Község Önkormányzatának
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása” c. pályázatát 257 millió forintos, az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. pályázatát
230 millió forintos támogatásban részesíti a
Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai
Strukturális és Beruházási Alapok keretéből.

A 2019. évre elfogadott költségvetés
662,3 millió forint volt, melyet 848,2
millió forintra módosított a testület.
Örömteli tény, hogy a fejlesztésre fordítható összeg, melyet a község különböző pályázatokon nyert el, jelentős hányadát teszi ki a
költségvetésnek. A működési kiadásokra 400
millió forint szükséges.
Augusztus 31-ig az adóbevételek 96 százaléka, 219,8 millió forint iparűzési adóból
folyt be, amelynek 93 százalékát a négy nagy
vállalkozás, a Federal Mogul K., a Sick K.,
a Zöld Mező Mgtsz. és a GesKor K. adja.
Ugyanakkor az iparűzési adóból 68 millió
forint be zetésére vagyunk kötelezettek szolidaritási hozzájárulás címén.

Gólzáporos sikerek a
megújult sportpályán
Jelentős felújítások történtek a kunszigeti
sportpályán, ahol csapataink szép sikereket értek el az elmúlt hónapokban.
Tavasztól felújítási munkák zajlottak a kunszigeti sportpályán és a sportöltöző épületében is, ezért csapatunk Öttevényen játszotta a
hazai mérkőzéseit. A bajnokságot megyei II.
osztályú csapatunk a 14. helyen zárta, az U19es együttesünk pedig 13. helyen végzett.

Közmeghallgatáson számolt be Kunsziget Község Képviselő-testülete
A lakhatás biztosítása
Vagyonggazdálkodó k. alakult
Augusztusban a képviselő-testület gazdasági társaság létrehozásáról döntött, a Kunszigeti Településfejlesztési és Vagyongazdálkodó
K-t szeptember 3-án jegyezte be a cégbíróság. Az ügyintéző tevékenység ellátására a testület Németh Csabát kérte fel.
A társaság feladatkörébe tartozik a személyszállítás és a településüzemeltetés, a zöldés közterületek gondozása.
A személyszállításhoz a cég egy kilenc személyes mikrobuszt vásárolt, így az újonnan
vásárolt járművel együtt már három autóbusz
áll rendelkezésünkre.

Munkahelyteremtés
Az ember alapvető értéke és igénye a munka – a munkahely, melyben községünk a térségben meghatározó szerepet tölt be. Községünk életét, fejlődését, az önkormányzat
munkáját az intézmények színvonalas működését meghatározzák az ipari üzemek és a
mezőgazdasági szövetkezet léte. Kunszigeten
1996-ban 200 volt a munkahelyek száma,
2011-ben léptük át az 1000 főt, 2012 óta már
többen dolgoznak Kunszigeten, mint ahányan
itt élnek. 2020-ra a munkahelyek száma eléri
kétezret.
A SICK K. és a Federal Mogul Hungary
K. szándéka alapján az önkormányzat a Káposztáskertek nevű dűlő egy részén a szántó
művelési ágú területeket belterületbe vonta,
a vételi szándék szerint megosztatta, az adásvételi szerződést a SICK K.-vel megkötötte.
Az üzemek további fejlődéséhez tehát az iparterület biztosított.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be
a TOP-1.1.-1.6 „Ipari parkok, ipari területek
fejlesztése” felhívásra, amely a további közlekedési infrastruktúrát is segíti.

Községünk komplex fejlődésének meghatározó alappillére a lakhatás biztosítása. A
lakosság létszámának emelése, és a munkaerő
helyben tartása, biztosítása céljából építési telkeket biztosítunk, támogatjuk a letelepedést,
és magas színvonalon biztosítjuk az intézményi, szociális, sport és szabadidős szolgáltatásokat.
Kunsziget Község Képviselő-testülete 1999től dönt és tárgyal a település alatt levő termálvíz hasznosításáról (mely 1970 óta ismert
a község lakossága előtt). Projektcég alakul rá,
melyhez az önkormányzat minden tőle telhető lehetőséget megad, mert a megvalósulása a
falu nagyarányú fejlődését biztosítja.
A projektcég 2006-ban megfúratta a
termálkutat, mely 59 °C-os gyógy jellegű vizet
ad. Kialakításra került közel 100 összközműves építési telek (műszaki átadása csak részben történt meg), járda, csapadékvíz elvezető
árok, aszfaltozott út épült. Elkészült a termálfürdő terve, a terület hasznosítására különböző elképzelések vannak. A beruházások
nanszírozása befektetői tőkéből és pályázati
támogatásokból valósulna meg.
A 2008-as válság ezt nem segítette, befektetői tőke nem jelent meg. A terület különböző
gazdasági társaságok tulajdonába került. A
képviselő-testület éveken át kitartó munkával
a megoldás érdekében dolgozott. A közműveket felülvizsgáltatta, üzemeltetésére szerződést kötött. 2016-ban önkormányzatunk
jelentős számú építési telek kizárólagos tulajdonosa lett, melynek értékesítését megkezdte. Az utca elnevezéséről a képviselő-testület
döntést hozott, Arany Jánosról neveztük el az
utcát (a költő születésének 200. évfordulóján,
2017-ben). Az értékesített telkek száma azóta
elérte a negyvenet.

A képviselő-testület 2019. évre 18 kérelmező részére nyújtott letelepdési támogatást.

Településfejlesztés, üzemeltetés,
községgazdálkodás
Községünkben 2014-ben megvalósult a
Fő, Ady, Rákóczi, Zöldmező utcák járdafelújítása, a Szent István király u. aszfaltozása
„Az adósságkonszolidációban nem részesült
települések támogatása” című sikeres pályázat eredményeként. Pályázati támogatás híján
2016-ban önerőből folytatódott a járdafelújítás a Dózsa és Széchenyi utcákban. 2018-ban
elkészült a József Attila utca, Táncsics Mihály
utca, Vörösmarty utca és a Duna utca járdáinak felújítása. A 14101-es állami tulajdonú
közút teljes hosszának felújítására törekszünk.
Néhány alkalommal kátyúzás történt az elmúlt években. A további pályázati forrásokat
keresve szükség van az Iúság utcai és Győri
úti járdák felújítására is.

Külterületi utak
Portalanított burkolat került a Duna utcaGátőrház és Duna utca-József Attila utca közötti útra a 2018-as költségvetés terhére, 15
millió forint értékben.
A VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak felújítása c. pályázat sikereként elkészült a Győri
út aszfaltozása, a Mosoni-Duna töltéséig (erről bővebben az 1. és 5. oldalon olvashatnak).
2018-ban adtuk át a Kunsziget és Öttevény
közötti kerékpárutat, amely a két önkormányzat közös projektjeként készülhetett el.
Kunszigeten belterületi kerékpárút felújítására önkormányzatunk pályázatot adott be a
Magyar Falu Program felhívásra.

Energiafelhasználás, takarékos
gazdálkodás, klímavédelem
Átgondolt, tervezett, egymásra épülő, egymást erősítő fejlesztések valósultak meg az
elmúlt években.
121 napelem került a tornacsarnok, az önkormányzati hivatal, az iskola és a kultúrház
épületére. Energetikai korszerűsítés valósult
meg a tornacsarnok, az önkormányzati hivatal és az iskola épületében.
Több alkalommal szerveztünk hulladékgyűjtést.
A hulladékszigeteket lakossági kezdeményezésre re ektorral világítottuk meg, tér gyelő kamerákat szereltünk fel elkerülendő az
edények mögötti illegális lerakást.
A szigetek számának növelésére ígéretet
kaptunk 2018-ban, azonban a sportpálya-lőtér kerítésénél kijelölt helyre a szolgáltató még
nem telepítette a hulladéktárolókat.
2019-ben szemléletformáló programot
rendeztünk „Ma tégy a holnapért...” címmel.
A közterületek gondozását, az közintézmények fűtését, kis léptékű karbantartásokat a
falugondnok és munkatársai látják el. Jelentősen növekedett a géppark.
Köszönöm a falu lakosságának a közterületek gondozásában végzett munkáját.

az elmúlt években végzett munkájáról

Programajánló
október 10., csütörtök
17:00 Teke, városi bajnokság: Kunsziget B Mosonszentmiklós B

október 11., péntek
16:00 Kunsziget - Győr Sharks U14 foci

október 12., szombat
15:00 Dunaszeg - Kunsziget megyei II. o. foci
(U19-es mérkőzés 13 órától)
16:00 Teke, területi bajnokság: Kunsziget Bábolna B

október 13., vasárnap
06:00 Önkormányzati választás 2019

október 18., péntek
12:30 Papírgyűjtés az iskolában

október 19., szombat
15:00 25 éves a nyugdíjas klub énekkara
16:00 Teke, területi bajnokság: Ásványráró Kunsziget

október 20., vasárnap
Az új bölcsőde építése miatt az emlékparkot át kell majd helyezni.

2017-ben felújítottuk a temető kerítését és
járdáját, valamint urnafalat építettünk. Smaragdtujákat ültettünk a hátsó kerítés mellé,
az öntözést automatikus csepegtető biztosítja. Kérem segítségüket a temetői hulladék
megfelelő elhelyezésére, a sírok környékének
rendben tartására.

Épített örökség és környezet védelme
Közösségi összefogásból újult meg a Szent
Antal kápolna kerítése.
Az elmúlt tíz évben jelentős összegű pályázati támogatásból megvalósult a Szent Lőrinc
rk. templom felújítása, a plébánia épületének
felújítása, szakrális közösségi tér (plébániaudvar) kialakítása, hagyományőrző tematikus
tér kialakítása (templom előtti tér). A Szent
Antal kápolna és környékének zarándok pihenőhellyé alakítását célzó pályázatunk sikeresnek bizonyult, a közel 16 milliós fejlesztés
50 százalékos önrész mellett 2020-ban valósul
meg. Tervünk Szent Antal zarándokút kialakítása.
A római katolikus templom belső felújításához szükséges szakértői véleményeket, terveket az önkormányzat elkészíttette.
A „Sacra – Velo” turisztikai útvonal kiépítése című pályázathoz községünk csatlakozott,
a program keretében pihenőhelyek kialakítására van lehetőségünk a templom és a kápolna
közelében. A megvalósításhoz szükséges önrészt átutaltuk.

Turisztika célú beruházások
A Duna projekt ÉDU3 – ÉDU4 szakaszában megvalósult, árvízvédelemi töltés garanciális javítása befejeződött, így lehetőség nyílik a Mosoni-Duna partjának használatára, és
további turisztikai célú fejlesztésére. Részben
ezt segítette a Mosoni-Duna – Lajta folyó rehabilitációja, meder él kialakítással, partrendezéssel, biológiai élőhely létesítésével.
A Szigetköz - Felső-Duna Mente Térségfejlesztési Társulás tagjaként együttműködési

megállapodást írtunk alá Mosonmagyaróvárral, melynek értelmében részt veszünk a határon átnyúló, turisztikai infrastruktúrafejlesztést célzó projekt megvalósításában.
Első ütemben alacsony kiállású úszóműállás valósult meg. Önkormányzatunk a Mosoni-Duna további fejlesztéséről folyamatosan
egyeztet.
Több funkciós turisztikai létesítmény céljára vételi szándékot jelentett be a képviselőtestület kunszigeti ingatlanra.

Intézményhálózat
A Manóvár Családi Bölcsőde 2010 óta működik, az 1-3 éves korú gyermekek elhelyezésével segíti az édesanyák munkavállalását. A
működési engedély 7 kisgyermek elhelyezését
teszi lehetővé, az igények azonban ennél sokkal nagyobbak, ezért nagy szükség mutatkozik önálló bölcsőde építésére. Folyamatosan
kerestünk pályázati lehetőségeket, amellyel
megépülhet a bölcsőde, jelenleg egyik pályázatunk tartaléklistán van, egy másik pedig
döntésre vár. A beruházás költsége közel 250
millió forint.
A bölcsőde épületének megközelítése a főbejáraton túl, az óvoda folyosóját továbbépítve is megközelíthetővé válik. A megépült 300
adagos főzőkonyháról történik a gyermekek
ellátása. Az ellátható gyermekek száma 24
főre emelkedik. A bölcsőde építésével sajnos
az emlékparknak „költöznie kell”, a tervezett
helyszín a kultúrház előtti tér.
A Tündérvár Óvoda 2014 óta önálló épületben működik, három foglalkoztatóval, 75 férőhellyel. A 300 adagos főzőkonyhával együtt
a beruházás költsége 217 millió forint volt (ez
csak az építési költséget foglalja magába), a
további eszközöket (kerítés, óvodai fejlesztőés udvari eszközök, játékok, konyhatechnológiai eszközök) önkormányzatunk saját forrásból biztosította.

15:00 Kunsziget - Börcs megyei II. o. foci
(U19-es mérkőzés 13 órától)

október 22., kedd
14:30 Október 23-i ünnepély

október 26., szombat
10:00 Aprók színháza a kultúrházban
10:00 Gyirmót B - Kunsziget U14 foci
14:00 Idősek napja
16:00 Teke, területi bajnokság: Kunsziget Úrkút

október 27., vasárnap
14:00 Rábapatona - Kunsziget megyei II. o.
foci (U19-es mérkőzés 12 órától)

október 30., szerda
10:00 Kunsziget - Győrújfalu B U14 foci

november 2., szombat
10:00 Lébény - Kunsziget U14 foci

november 3., vasárnap
14:00 Kunsziget - Győrújfalu megyei II. o. foci

november 4., hétfő
18:00 Hősök napja - szentmise, katonai tiszteletadás és koszorúzás

november 6., szerda
17:00 Teke, városi bajnokság: Jobb Dáma B Kunsziget B

november 10., vasárnap
07:00 Ragadozóhal-fogó verseny
14:00 Bajcs - Kunsziget megyei II. o. foci
(U19-es mérkőzés 12 órától)

november 11., hétfő
15:00 Nyugdíjas klub foglalkozása

november 12., kedd és 13., szerda
08:00 Nyílt tanítási órák az iskolában

november 14., csütörtök
17:00 Teke, városi bajnokság: Kunsziget B Ipartechnika B

november 15., péntek
15:00 Kunsziget - Gönyű U14 foci

november 16., szombat
Horgászbál a Kisduna vendéglőben

november 17., vasárnap
14:00 Kunsziget - Győrzámoly megyei II. o.
foci (U19-es mérkőzés 12 órától)

Közmeghallgatáson számolt be a képviselő-testület az elmúlt években
Jelentős szervező munkát igényel a nyugdíjba vonuló óvónők helyettesítése, az új dolgozók felvétele: az elmúlt két évben hárman
vonultak nyugdíjba.
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8 osztályában 8-tól 16 óráig (szülői igény szerint ettől
eltérően) tart az oktató-nevelő munka.
A Kunszigeti Közszolgáltató Nonpro t K.
által fenntartott intézményben a 2019/2020as tanévben - az iskola történetében először
- az első évfolyamon két párhuzamos osztály
indult. A megnövekedett gyermeklétszám
öröm számunkra.
A szakos ellátottság 100 százalékos az intézményben. Az október elsejei statisztika
alapján a tanulók létszám 136, ez magasabb
a tavalyi létszámnál. Más településről (Öttevényről, Mosonszentmiklósról, Abdáról,
Börcsről, Győrladamérról, Dunaszegről, Dunaszentpálról, Vámosszabadiból) 65 gyermek
jár az iskolába.
Az iskola működése normatív és önkormányzati támogatásból biztosított. Kiemelt
oktatási tevékenysége a két tannyelvű oktatás,
mely előkészítője a közép- és felsőoktatási intézményi tanulmányoknak, megfelel a 2014.2020. között kitűzött stratégiai céloknak. Az
iskola belső udvarának felújítására pályázatokat adtunk be. A megvalósítás teljes becsült
költsége 20 millió forint.
Önkormányzatunk 2018-ban kiemelten
kezelte az épület felújítását. Elkészült a levegő-levegős hőszivattyúrendszer, külső hőszigetelés, álmennyezet kialakítása, vizesblokkok felújítása, cseréltük a burkolatot is.

Közrend, közbiztonság
A tér gyelő kamerarendszer bővítésével,
a polgárőrség és rendőrség munkájával biztosítjuk Kunszigeten a közrendet és közbiztonságot. A tűzoltás, műszaki mentés, tűz- és
katasztrófavédelem feladatait 2018-tól önálló
beavatkozó egységként látja el Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. Tavaly tűzoltóautót vásárolt az egyesület az önkormányzat és az ipari üzemek nyújtotta támogatásból.
2019-ben elnyertük a „Legjobb gyakorlatot
bemutató önkormányzatok” címet, és az ezzel
járó 1,7 millió forintos támogatást Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége pályázatán, melyet az Országos Polgárőr Szövetség
és a Belügyminisztérium támogatott.

A sportpark kerítésének festésében az iú polgárőrök is részt vettek. Fotó: B. N.

túl Győrzámoly község iskoláját is ellátja.
A szolgálat a méhnyakrák szűrést is elvégzi
önkormányzati költségvállalással.
A házi segítségnyújtás keretében gondozottak száma jelenleg 31 fő. A szociális gondozók
munkájára nagy szükség van, Bíró Andrásné
szolgálatvezető és munkatársai összehangolt
munkája segíti az idős embereket és családokat.
A gondozásért térítési díjat az ápoltak, a
családok nem zetnek, a házi segítségnyújtás
feladat ellátását normatív támogatásból és az
önkormányzat egyéb bevételeiből biztosítjuk.

Szociális ellátások, támogatások
A letelepedési támogatás keretében lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott vissza nem
térítendő támogatás rendeletét a képviselőtestület átdolgozta, hogy minél több atal
részesülhessen a támogatásban. Az idei költségvetésben erre a célra 7 millió forintot különített el a testület. 2018-ban 9, 2019-évben 18
támogatási szerződést kötöttünk meg.
Lakásfelújítási, bővítési támogatásra 1 kérelmező nyújtott be igényt.
A 2009-től folyamatosan létező babakötvény program keretében jelenleg 44 kötvénynyel támogatja a gyermekvállalást az önkormányzat, 2018-ban 3, 2019-ben újabb 3 család
csatlakozott a programhoz.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő

Sport és szabadidő
Létesítményeink állagát megóvjuk, működésüket folyamatosan biztosítjuk, a lakosság
szórakozása, sportolása és egészsége érdekében.
A tárgyi feltételek adottak, a létesítmények,
intézmények rendelkezésre állnak, problémát
a kihasználásuk hatékonysága jelent (kivétel
a kézilabda sportág). A lakosság nem kellő
mértékben használja, a sportolás, a szabadidő
sport célú eltöltését fejleszteni kell.
Elkészült az edzőterem építési terve, engedélyezése, a régi sportöltöző- lőtér felújításával közel 130 m2 alapterületével lehetőséged
ad a speciális sportolásra és edzésre. A körülbelül 100 millió forintos beruházás megvalósítására pályázati forrásokat kerestünk, eddig
eredménytelenül.
A „Gyermekekért 2006” játszótér közkedvelt a kisgyermekes családok körében. 2017ben felújítottuk a játszóteret, lecseréltük a
kerítést, 2018 tavaszán örökzöldet ültettünk.
2019-ben „B” típusú sportpark átadásra került. Örömünkre szolgál, hogy a gyermekek,
atal családok szeretik a játszóteret, gyakran
látogatják.

Iúság helyzete

Egészségügyi alapellátás
A háziorvosi feladatokat vállalkozói jogviszonyban dr. Póda István látja el. Asszisztense
Némethné Frank Tímea.
Kunsziget Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be a betegellátás segítő gépek berendezések vásárlására. A pályázat sikeres volt.
A védőnői feladatellátás önálló körzetként
működik, a védőnő a területi kötelezettségen

Társulás keretén belül működik.
Átmeneti segély helyett a törvényi változás
miatt 2015. március 1-től települési támogatás
adható. Az önkormányzat az előző évben 11
esetben nyújtott települési támogatást. Időskorúak karácsonyi támogatására (2018-ban)
408 ezer forintot, beiskolázási támogatásra
idén 605 ezer forintot zetett ki az önkormányzat.

„B” típusú sportpark épült a játszótér mellett.

Érdekképviseletükre Iúsági Érdekegyeztető Fórum alakult, munkáját tevékenyen végzi,
a Képviselő-testület felé javaslattételi joga van.
A helyi egyesületek és az IKSZT programokat
biztosít a ataloknak, de szükség van további
programok szervezésére. A atalok részt vettek és részt vesznek térségi rendezvényeken is.
Önkormányzatunk biztosítja a középiskolás tanulók 50 órás kötelező közösségi munkavégzésének lehetőségét a közép- és szakközépiskolákkal kötött szerződés alapján.

végzett munkájáról
Községünk 1999 óta részt vesz a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Programban. Kunsziget Község Önkormányzata
kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2020. évi pályázatát
felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók
számára. Az „A” típusú pályázatra 2019/2020.
tanév II. félévére és a 2020/2021. tanév I. félévére (10 hónapra) – 15 fő, a „B” típusú pályázatra a tanulmányait a 2019/2020. tanévtől
megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap)
– 2 fő számára nyújt támogatást a program,
amelyet 2013. év óta az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő kezel (ez azt jelenti, hogy
a hallgatók ott regisztrálnak, illetve nyújtják
be pályázatukat, továbbá az önkormányzat is
ezen a felületen rögzíti a pályázat elbírálását,
támogatási döntését).

Aszfaltozott út épült Győr felé

Az Önkormányzati Hivatal munkája
2013-tól a körjegyzőségek megszűnésével
közös önkormányzati hivatal jött létre. A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal (internetes elérhetősége: www.dkoh.hu) kunszigeti
kirendeltségén három köztisztviselő dolgozik:
általános önkormányzati előadó, igazgatási
előadó és gazdálkodási előadó.
2018-tól a jegyzői feladatokat dr. Szigethy
Balázs helyett dr. Antal Péter, a gazdálkodási
előadói feladatokat Szabóné Süle Zita helyett
Parcsami Szilvia látja el. Horváth Rajmund
önkormányzati referens a pályázatokkal
kapcsolatos feladatokat lát el. Kunszigeten
a jegyző és az adóügyi előadó hetente tart
ügyfélfogadást, igény esetén - előre egyeztetett időpontban - ettől eltekintve is a lakosság
rendelkezésére áll. A hivatalban dolgozó köztisztviselők feladataikat szükség szerint munkaidőn túl is végzik a település működése és
a pályázatok eredményessége, ezt követően a
hibátlan elszámolások érdekében, előkészítve
ezzel a támogatások gyors megérkezését.

Az átadó ünnepség végén a gyerekek rolleres bemutatót tartottak. Fotó: B. N.

A kunszigeti Győri út korábban kiemelt
szerepet töltött be a falu életében: a fő közlekedési útvonal Győr felé ez az út volt. A
mezőgadasági szerepén túl kereskedelmi és
árvízvédelmi szempontjából is fontos volt az
út. Az utóbbi időben a sportolók és a túrázók
is felfedezték a Győri utat, amelynek felújításával most a sportpályától az Öttevényi-csatorna részét képező Rendeki zsilipig épült
aszfaltozott út. A zsilipet egyébként 2014-ben
a Duna projekt keretében felújították.
Több mint tíz évvel ezelőtt vetődött fel a
Kunsziget és Győr Pinnyéd városrésze között
építendő lassú forgalmi út és kerékpárút építésének lehetősége. 2008-ban - pályázati forrásból - elkészült a kerékpárút terve, amely részben érintette a lassú forgalmi út kialakítását

is. Pályázati forrás hiányában azonban évekig
nem kerülhetett sor az út megvalósulására.
A Kunsziget és Abda külterületén épült út
a fenti fejlesztés első üteme lehet. A folytatásról folyamatosak az egyeztetések az érintett
települések (Kunsziget, Abda és Győr) között.
Az október 4-i ünnepélyes átadáson dr.
Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy
azért álltak jó szívvel a kunszigeti útfelújítás
terve mellé, mert az utak állapota mindenkor az egymás követő nemzedékek felelőssége. Németh Zoltán, a megyei önkormányzat
elnöke felidézte az elmúlt időszak kunszigeti
beruházásait, Széles Sándor kormánymegbízott pedig kiemelte, hogy a beruházással minőségi út született, amelyen a helybeliek és a
községbe érkezők is biztonságosan és kényelmesen célba érhetnek.

Kultúra, közművelődés
A kultúrház információs központként működik. Ünnepeknek, ünnepélyeknek, előadásoknak és a civil szervezetek rendezvényei
számára is helyet biztosít. A könyvtári szolgáltatást folyamatosan fejlesztjük. Amatőr
színjátszó csoport alakult.

Civil szervezetek szerepe községünk
életében
A civil szervezetek, egyesületek nagymértékben segítik a települést, hozzájárulnak a
kötelező feladatok ellátásához, a szolgáltatások magas színvonalon való teljesítéséhez, és
közösségformáló erejük is rendkívül fontos a
falu életében.
Kunsziget Község Képviselő-testülete évi
költségvetésében az egyesületek működésére
12,7 millió forintot különített el, mely összeg
felhasználására az egyesületeknek pályázatot
írt ki. A beérkezett pályázatok a felhívásban
közzétetteknek megfeleltek, az egyesületek a
fenti támogatásból valósítják meg céljaikat.

Néptáncot mutattak be a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI tanulói
az átadó ünnepségen .

Beszámoló pályázatainkról
Bölcsőde és kalandpark épülhet Kunszigeten, és sikeres a Szent Antal kápolna és környékének fejlesztését célzó pályázatunk is.
„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a tudatosságot erősítő szemléletformálás.” című projektünket a Magyarországi
Éghajlatvédelmi Szövetséggel közösen nyújtottuk be. A 10,2 millió forintos pályázat sajnos nem nyert támogatást.
Vonzóbb vidéki települési környezet és
szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című
felhívásra pályázatot adott be önkormányzatunk „Egészségünkért” - közösségi funkciókat
ellátó tér címmel, a pályázaton 4,8 millió forint támogatást igényeltünk; döntés még nem
született.
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című
felhívásra „Kunsziget ipari terület fejlesztése”
címmel adtunk be pályázatot, 230 millió forint támogatást kérve. Döntésre várunk.
A Római kori Limes – Római Őrtorony világörökségi listára kerüléséről végül júliusban
nem született döntés.

Bölcsődeépítés
A bölcsődeépítést célzó pályázataink közül
a „Bölcsődei fejlesztési program (EBR42) Új
Tündérkert Bölcsőde” c. pályázatunk tartalék
listára került, 172 millió forint pályázati támogatás mellett 73,8 millió forint önrész lenne
szükséges a beruházáshoz. A tartalék listára
kerülés azt jelenti, hogy nyertesnek számít a
pályázatunk, amennyiben elutasítják a másik,
ugyancsak bölcsődeépítést célzó pályázatunkat, amelyet a Területi Operatív Program keretében nyújtottunk be (utóbbi pályázat nem
igényel önrészt). A bölcsőde építési engedélye
egyébként márciusban lejárt volna, de kérelmünkre azt meghosszabbították.

Magyar Falu program
A Magyar Falu program keretében „Orvosi eszközök beszerzése Kunszigeten” című
pályázatunkat közel 3 millió forinttal támogatták, amelynek keretében az egészségügyi
alapellátáshoz (háziorvos, házi gyermekor-

A tavaszi „Ma tégy a holnapért...” c. program keretében a gyermekek rajzaiból tájékoztató táblák készültek.

vos, védőnő) kapcsolódó beszerzéseket terveztünk. Az eszközök beszerzése megkezdődött. Ugyancsak a Magyar Falu program
keretében nemzeti identitástudat erősítése
címén 4 millió forint értékű pályázatot nyert
el az önkormányzatunk, az eszközbeszerzés
megkezdődött.

szelektív gyűjtőedényeket, hulladékprést vásároltunk, szemléletformáló kiadványok, táblák és EUR raklapokból kerti bútorok készültek, óriástábla került a Fő utcára, rajzversenyt
és kiállítást, valamint Word Cafét rendeztünk.
A programról kis lm is készült.

„Ma tégy a holnapért...”

„Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozása” című pályázati alcélra,
„Többfunkciós, közösségi funkciókat ellátó
térpálya rendszer Kunszigeten és térségében”
című pályázatunkat elbírálták. A támogatás
mértéke közel 6 millió forint. Egy másik, bírálatra váró pályázatunk támogatási összege
4,8 millió forint. A teljes beruházás költsége
közel 20 millió forint. A hiányzó összeget önkormányzatunk önrészként biztosítja.

A hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható
támogatás elnyerésére szóló pályázati felhívásra „Ma tégy a holnapért...” címmel Kunsziget
község hulladékgazdálkodással kapcsolatos
lakossági környezettudatos szemléletformálásának akcióterve címén 100 százalékos támogatással 2,7 millió forintos támogatást nyert el
önkormányzatunk.
A projekt márciusban lezárult, a megvalósításban kiemelkedő szerepet kapott és vállalt
a Tündérvár Óvoda és a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
A szemléletformálás tekintetében a projekt főbb elemei a „szelektív 7 próba”, „kuka
Berci kalandjai”, látogatás a jánossomorjai
hulladékfeldolgozóba, környezet- és természetvédelmi hét az óvodában. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium által támogatott program keretében kerti szerszámokat,

Iskolaudvar felújítása

Legjobb gyakorlatot bemutató
önkormányzatok
Közbiztonsági jó gyakorlatok az önkormányzat és a polgárőrség együttműködésével.
„Közösen a biztonságért, közösen a polgárok
védelméért” címen országos I. helyezést értünk el pályázatunkkal. A díj 1,7 millió forint,
amelyet a közbiztonság érdekében tervezünk
felhasználni október 15-ig. A támogatást az
OPSZ nanszírozta és a TÖOSZ átutalta önkormányzat bankszámlájára.

Kalandpark épülhet Kunszigeten
A Kunszigetért Közalapítvány „Kalandra
fel: Vízen - földön - levegőben” című projektünk a VP6-19.2.1.-70-1-17 azonosítószámú
„Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése” című kiíráson sikeresnek bizonyult. A kért
támogatás 8 millió forint, az önrész 8,8 millió
forint. A beruházás várhatóan 2020 novemberében zárul le.

Fejlesztés a Szent Antal kápolnában
és környékén

A Mosoni-Duna partján, ezen a területen épülhet meg a kalandpark.

A Szent Antal kápolna és környékének zarándok pihenőhellyé alakítását célzó pályázatunk támogatói okirata megérkezett. A 15,4
millió forintos beruházás közel 8 milliós támogatásból valósulhat meg.

Választásra készülünk
Az esetlegesen felmerülő választási (jog)
szabálysértésekkel kapcsolatban a HVB jár el.
A Helyi Választási Bizottság tagjai: Bábics
Norbert elnök, Rammné Domján Katalin elnökhelyettes, Frank Gyuláné, Nagy József,
Tilai Zoltán választott tagok, Tilai Péter,
Jursicsné Varga Andrea és Gál Nándorné
megbízott tagok, valamint Tóthné Szalai Veronika és Gedéné Horváth Mónika póttagok.
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, valamint a polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozását
olvashatják.

Polgármesterjelölt:

Lendvai Ivánné független jelölt
Képviselőjelöltek:

Banga Richárd független jelölt
Csapó Gábor független jelölt
Farkas Ferencné független jelölt
Dobrádi Zoltán független jelölt
Kopacsek Antalné független jelölt
Szalay Győző József független jelölt
Tóth Róbert független jelölt
dr. Virág Károly független jelölt
A szavazólapon a jelöltek nem ABC sorrendben, hanem a HVB által korábban elvégzett sorsolás szerinti sorrendben jelennek
meg, így a jelöltek kiválasztása nagyobb odagyelést 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 gyelmet 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 az előző ciklushoz hasonlóan
szintén 5 évre szól.
Kérem, hogy olvassa el a jelöltek bemutatkozásait a következő hasábokon és vegyen
részt október 13-án az önkormányzati választáson.

Lendvai Ivánné polgármesterjelölt
bemutatkozása
Köszönöm és kérem!
Tisztelt
Választópolgárok,
Kunsziget
lakossága!
Közel fél évszázada élek falunkban.
Gyermekink,
Krisztina
agrármérnök,
angol
szakfordító-tolmács,
vállalkozó,
Csilla külkereskedelmi menedzser. Büszke
vagyok rájuk, hogy megállják helyüket a
munkájukban és családanyaként is.
Köszönöm megtisztelő bizalmukat. Polgármesteri munkámat továbbra is folytatni
szeretném, melyhez kérem támogatásukat
és szavazatukat. Engedjenek meg egy rövid
visszatekintést munkámra. 1996-tól 23 év
alatt mindenkor a falu fejlődését, közösségét,
a szolgáltatások magas szintű biztosítását,
az intézmények működését, értékeink
megőrzését tartottam a legfontosabbnak.
Munkámat hivatásomnak tekintem. Időm
és energiám nagy részét erre fordítom.
Megvalósítását jól működő, a falu fejlődéséért
felelősséget vállaló képviselő-testület tagjaival
közösen végeztem. Segítségemre voltak az
intézmények dolgozói, az egyesületek tagsága,
a falu lakossága: Önök. Eddigi támogatásukat
ezúton is tisztelettel köszönöm.
Munkám során közel 1500 pályázatot
készítettem, segítettem. Eredményeként közel
1,5 milliárd forintot fordíthattunk fejlesztésre,
ebből 800 millió forint az elmúlt öt évben
valósult meg. A fejlesztésekhez az önrész
a képviselő-testület takarékos, átgondolt
gazdálkodása alapján a költségvetésből
mindig rendelkezésre állt. Kitűzött céljaink
megvalósultak, az 1-8 osztályos oktatás
helyben tartása, a tanulói létszám folyamatos
emelése (a 2019/20-as tanévben párhuzamos
első osztályok indultak a kiemelt energetikai

felújítású iskolaépületben), közétkeztetés
megvalósítása, új óvoda építése, a település
fejlesztése, a Kossuth tér dísztérré alakítása,
tornacsarnok energetikai felújítása, Extrém
park kialakítása, IKSZT felújítása, belterületi
csapadékvízrendezés,
a
Mosoni-Duna
turisztikai célú fejlesztése, úszómű létesítése,
Mosoni-Duna és Lajta rehabilitációja,
szabadidősés
sportlétesítmények
létrehozáse, fejlesztése, kerékpárút építése, a
Győri út aszafaltozása és sorolhatnám tovább.

Céljaim
2019-2024 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. A
hagyományok ápolása, értékek őrzése, a
generációk közötti közösségi összefogás
erősítése.

Kiemelném
- az önkormányzat vagyonának növelését
- szociális és egészségügyi célú ellátás
fejlesztését
- a bölcsődeépítést
- a település minden területén a fejlődés
biztosítását
- turisztikai célú beruházásokat.
- elnyert pályázatok alapján szakrélis
értékek őrzését, a Szent Antal kápolna és a
Mosoni-Duna fejlesztését
Községünk
érdekében
a
lakosság
összefogására törekszem, kérem Önöket,
éljenek szavazati jogukkal, tiszteljenek meg
szavazatukkal, hogy továbbra is Kunszigetért,
Önökért tevékenykedhessek.
Tisztelettel:
L I

Banga Richárd, Csapó Gábor, Farkas Ferencné, Szalay Győző,
Tóth Róbert és dr. Virág Károly képviselőjelöltek bemutatkozása
Banga Richárdnak hívnak, 1981. március 1-jén születtem Mosonmagyaróváron.
Születésem óta Kunszigeten élek, itt jártam
általános iskolába, majd a Gábor László Építőipari Szakiskolában végeztem kárpitosként.
Idén nősültem, a jövőnket is itt képzeljük el
a feleségemmel, ezért jelenleg a szülői házat
bővítjük. Tagja vagyok a Kunszigeti Polgárőr
Egyesületnek és a Kunszigeti Szabadidő és
Lövész Egyletnek is. 2014-ben szavaztak nekem először bizalmat, azóta vagyok településünk egyik képviselője. Az elmúlt 5 évben a
lakosságért, a községért, és annak eddig elért
eredményeiért dolgoztam. Szeretném a munkámat a jövőben is ebben az irányban tovább
folytatni.
Számítva bizalmukra:
Banga Richárd
Csapó Gábor vagyok, 1969-ben születtem,
azóta Kunszigeten élek. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségiztem.
1987. óta dolgozom az Országos Mentőszolgálatnál, jelenleg mentésvezetőként. Emellett
a Győr környéki háziorvosok ügyeletének
munkájában is részt veszek, annak indulása
óta. Vallásos emberként az egyházközségben
is munkálkodom.
Feleségemmel, két gyermekemmel élek
Kunszigeten. Márk 20 éves, a Pécsi Tudomány
Egyetemen tanul és mellette mentőápolóként dolgozik. Tekla 18,5 éves, szintén a Pécsi
Egyetem hallgatója.
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.
Célom továbbra is, hogy a falu és az emberek érdekeit szem előtt tartva, községünk
dinamikus fejlődésében aktívan részt vegyek.
Képviselőként szeretnék továbbra is úgy
dolgozni, hogy gyermekeim is büszkék legyenek arra – mint most én – hogy otthonuk
Kunsziget.
Köszönöm bizalmukat.
Farkas Ferencné vagyok, 1963. június 13án születtem Kapuváron. Általános iskoláimat
lakóhelyemen Fertődön, majd középiskolai
tanulmányaimat Győrben végeztem,1981ben érettségiztem és szereztem középfokú
óvónői képesítést. 1981.augusztus 15-től
dolgozom jelenlegi munkahelyemen és ekkor lettem kunszigeti lakos. A Benedek Elek
Pedagógiai főiskola óvodapedagógusi szakának elvégzése után 1996-ban lettem a helyi
Napköziotthonos Óvoda vezetője, jelenleg is
ebben a beosztásban dolgozom. Házasságban

élek, férjem Farkas Ferenc nyugállományú
tűzoltó, gyermekeim Attila és Tamás kunszigeti lakosok. Három unokám sok örömteli
órát okoz családi életünkben.
Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy 2002től tagja lehetek a helyi önkormányzatnak,
képviselőként szívesen dolgozom falunk Kunsziget boldogulásáért.
Szalay Győző József
1961. augusztus 18-án születtem Salgótarjánban. 1988 március 1-től élek Kunszigeten,
és dolgozok a helyi mezőgazdasági szövetkezetben először állattenyésztőként, 1995-től elnökként. Két felnőtt gyermekem van, lányom
közgazdász, Budapesten él, am energetikai
mérnök, Győrben találta meg a boldogulását.
1994-től vagyok a kunszigeti képviselő-testület tagja, a 2014. évi választás óta alpolgármesterként tevékenykedek falunk érdekében.
Tóth Róbert vagyok, nős, három gyermekem van. Bizonyára sokan ismernek, hisz
nemcsak én, hanem szüleim és nagyszüleim
is kunszigetiek és immár huszonöt éve vagyok
önkormányzati képviselő. Saját vállalkozásom
teendői és a Képviselő-testületben betöltött
tisztségem mellett még a helyi sportegyesület
elnöki teendőit is ellátom. Kunsziget egy folyamatosan és dinamikusan fejlődő település
és én örülök, hogy az elmúlt két és fél évtizedben részese lehettem ennek a fejlődésnek.
De az élet nem áll meg, hisz folyamatosan van
tennivaló községünk fejlődéséért, amiben az
Önök támogatásával továbbra is szívesen vennék részt. Azoknak, akik a korábbi választásokon már megtiszteltek szavazatukkal ezúton
is köszönöm az eddigi bizalmat és kérem,
hogy október 13-án tiszteljen meg ismét bizalmával, szavazzon rám a következő választási ciklusra is.
Dr. Virág Károly vagyok. Első ciklusom
után folytatnám képviselői tevékenységemet.
Tapasztalt képviselő társaim mellett beleláttam a községünk irányításába. Az ő rutinjuk
mellett inkább a környezetünk alakítására
szebbé élhetőbbé tételére koncentrálnék. A
környezetünk védelmét minden téren szeretném javítani. Az életünket zavaró környezeti
tényezőket javítani megszüntetni szeretném.
Munkám révén sok kunszigetivel napi kapcsolatban vagyok így a képviselő testület és a
lakosaink közötti információ csere lehetősége
adott. Tisztelettel: dr Virág Károly

Tisztelt Választópolgárok!
Megtisztelő bizalmukat, segítő szándékukat köszönjük, amelynek köszönhetően 2014
és 2019 között községünk fejlődése érdekében
végezhettük munkánkat. Az elmúlt öt évről
szóló összefoglaló elkészítésénél nincs könynyű dolgunk. Sokoldalú munkánk eredményeként minden területen jelentős változások
következtek be. Minden esetben községünk,
Kunsziget érdekeit tarotttuk szem előtt, döntéseinket az előre haladás, a település fejlesztése, fejlődése érdekében hoztuk meg.
Tevékenységünkről minden évben folyamatosan, illetve az évenkénti közeghallgatásokon számot adtunk önöknek.
A kitűzött célok megvalósításának eredményeként folyamatos falunk fejlődése, az ipari
üzemek bővülése, a munkahelyek számának
emelkedése, új lakóházak építése, lakosság létszámának növekedése, szolgáltatások magas
színvonalának biztosítása (Manóvár Bölcsőde, Tündérvár Óvoda, 300 adagos főzőkonyha, Kunsziget Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és AMI, önálló orvosi, védőnői körzet,
gyógyszertár, posta, IKSZT, szabadidős- és
sportintézmények).
Kiemelkedő a közúti infrastruktúra fejlődése, az Öttevény és Kunsziget közötti kerékpárút megépítése, a Győri út aszfaltozása,
valamint a belterületi járdák, külterületi utak
felújítása. Az elmúlt évek jelentős beruházása volt az iskola épületének energetikai korszerűsítése, községgazdálkodási telephely
építése, a belterületi csapadékvíz szikkasztó
árkokba történő elvezetése, valamint a tornacsarnok energetikai korszerűsítése. A szakrális örökségünk bemutatását és őrzését szolgálja a hagyományőrző kulturális tér a templom
előtt. Megújult környezetben játszhatnak és
edzhetnek a sportolók és a sportolni vágyók
a sportpályán és a műfüves pályán, korszerűsítettük a sportöltöző épületét, valamint B
típusú sportpark épült a Pető téren. A közterületek gondozására nagy teljesítményű munkagépeket vásároltunk.
További bizalmukat kérve engedjék meg,
hogy bemutassuk céljainkat a 2019-2024 időszakra:
- épített és természeti örökség védelme
- munkahelyek biztosítása, számának további emelése (iparterület biztosított)
- intézményhálózat működtetése, épületek
állagának megóvása
- infrastruktúra-hálózat fejlesztése, felújítása, karbantartása
- szolgáltatások magas színvonalú biztosítása
- turisztikai és szakrális fejlesztések megvalósítása
- sport-szabadidő tárgyi és személyi feltételek további fejlesztése

Fejlesztési terveink a település komplex fejlődése érdekében
- „Tündérkert” Bölcsőde megépítése
- sport- és játék udvar kialakítása – Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI –
- községgazdálkodási telephely kerítés, járda építése
- „Jövőház” Gyermekközpont megépítése
- termálberuházás támogatása, termálkút
hasznosítási lehetősége
- külterületi utak felújítása, építése
- a 14101-es sz. Öttevény és Kunsziget közötti út teljes hosszának felújítása (a sportpályáig)
- temető melletti és közötti út kialakítása
- építési telkek kialakítása
- a Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése
- a Kunsziget – Győr (Pinnyéd) lassúforgalmi út második ütemének előkészítése és a
pályázat benyújtása
- Szent Lőrinc rk. templom belső felújítása
- római őrtorony világörökség részévé válása
- turisztikai szálláshely kialakítása
- többfunkciós turisztikai központ kialakítása
- edzőterem építése
- környezetvédelem, szén-monoxid-kibocsájtás csökkentése
A 2014-2019 közötti munkánkat a következő ciklusban is szeretnénk folytatni községünk fejlődése érdekében, ehhez kérjük megtisztelő bizalmukat:
B R, C G,
F F, S G,
T R, . V K
.

Dobrádi Zoltán
képviselőjelölt
bemutatkozása
1945. január 1-jén születtem Vadosfán.
Apám Dobrádi Mihály, anyám Kiss Etelka
volt. Ketten voltunk testvérek, vegyészmérnök nővérem három évvel volt idősebb nálam, tragikusan korán meghalt.
A csornai Hunyadi János Gimnáziumban
érettségiztem. Mivel mindig is szerettem volna mezőgazdasági szakképesítést szerezni, az
újonnan induló fertődi főiskolán felsőfokú
mezőgazdasági képesítést szereztem 1965ben. Gyakornoki időmet Bezin töltöttem, a
kertészetben őszibarackot, fekete ribizlit és
cseresznyét is telepítettem, ezután a Mezőkert
enesei telephelyén betárolásvezetőként dolgoztam. 1966-ban jelentkeztem a kunszigeti
Zöld Mező Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe a termálkertészet alapjait lerakó kertészi
állásra. Virágzó kertészetet sikerült építeni
Kunszigeten, amely a megye jelentős részét ellátta palántákkal, emellett Győr és Mosonmagyaróvár népkonyháit zöldségekkel. Nemcsak
munka, a házasság is Kunszigethez kötött, feleségemmel két lányt neveltünk fel.
1990-től Kunsziget Község Képviselő-testületének tagjaként dolgoztam négy éven keresztül.
Már a ’70-es évek elejétől foglalkoztam
háztájival. 1996 óta rokkantnyugdíjas vagyok.
Fontosnak tartom, hogy Kunsziget kertes
falu legyen.
A temetőárokban földutat szeretnék építtetni az Iúság utca felől a temetőig.
A hagyományok őrzése (májusfaállítás,
szüreti bál, kukoricafosztás és egyéb népi
hagyományok) számomra kiemelt feladat, a
atalokkal meg kell ismertetni a régi kunszigeti hagyományokat. A legény-keresztapaság
intézményét érdemes lenne helyreállítani.
D Z

Kopacsek Antalné
képviselőjelölt
bemutatkozása
Kedves Kunszigetiek!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam, bár úgy gondolom, hogy a mi kis falunkban nagyon sokan ismernek engem.
Kopacsek Antalné (Pintér Katalin) vagyok.
Győrben születtem 1972-ben, az óta Kunszigeten élek. 1993-ban mentem férjhez és 3
gyermek édesanyja vagyok. A munkahelyem
is a faluban van, immár 22 éve az egykori
Federal Mogulnál, ami ma már a Tenneco
nevet viseli. Eddigi életem során szívesen
segítettem a falu szebbé tételében - akár a virágültetésben vagy a sportcsarnok gondnoki
feladatainak ellátásában, vagy említhetném
a köztéri kis vidám jelenetek megvalósítását.
Létrehoztam egy közösségi csoportot, ami a
Szelektíven Kunszigeten nevet kapta, hogy
mi, kunszigetiek fogjunk össze, és vigyázzunk
falunk tisztaságára.
Képviselőként szeretném munkámmal segíteni a falu további fejlődését úgy, hogy Kunsziget lakosai büszkék lehessenek falujukra.
Ha Ön szeretne ebben támogatni, kérem a
8-as szám mellé a nevemhez egy „X”-et adni.
K: K A

Kunszigeti Kisokos

Anyakönyvi hírek

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; 20.46. Szombaton: 4.47; 6.01; 7.07; 9.56;
12.47; 13.54; 14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.45. Vasárnap 4.47; 7.46; 10.16; 12.47; 16.41; 17.51; 20.45.
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.

Születések

EGÉSZSÉGHÁZ, K P  .
Orvosi rendelő
Telefon: (96) 495-029
Dr. Póda István rendelési ideje: hétfőn 8:00-tól
11:00-ig, kedden 8:30-tól 11:30-ig, szerdán 12:30tól 16:00-ig, csütörtökön 8:30-tól 11:30-ig, pénteken
10:00-tól 13:00-ig. Tel.: (30) 278-9221. Ápoló Némethné Frank Tímea, tel.: (20) 428-6103.
Gyógyszertár
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től 11 óráig, kedden 9-től 11 óráig, szerdán 14:30-tól
15:30-ig, csütörtökön 9-től 11 óráig, pénteken pedig
10-től 11 óráig.
Védőnői szolgálat
Rammné Domján Katalin védőnő. Csecsemő tanácsadás hétfőn 8-10, kedden 8-11 óráig. Várandós és
nővédelmi tanácsadás szerdán és pénteken 8-9 óráig.
Tel.: (20) 441-1353.
Családgondozás
Molnár Veronika fogadási ideje csütörtök 9-11
óráig. Tel.: (20) 574-2283.
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.
SZENT LŐRINC RK. TEMPLOM
Pető tér
Szentmisék péntekenként 18 órakor és vasárnaponként 11 órakor.
www.kunsziget.plebania.hu
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056.
www.dkoh.hu
IKSZT KUNSZIGET
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010.
MANÓVÁR CSALÁDI BÖLCSŐDE
Pető tér 14. Telefon: (96)582-028, 20/315-75-17
TÜNDÉRVÁR ÓVODA
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143
www.tundervarovoda.hu
KUNSZIGETI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁ
NOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Pető tér 12. Telefon.: (20) 262-5122.
www.kunszigetiskola.hu
HULLADÉKUDVAR
Öttevény, a focipálya mellett - nyitva kedd 12-18,
szombat 14:30-17 óráig (október végén várhatóan
változik).

Tóth Csenge
2018. 12. 22.
an: Horváth Edit

Kukorelli-Nagy Norbert
2019. 03. 02.
an: Nagy Klára

Varga Barnabás
2019. 06. 12
anyja neve: Volner Szilvia

Kiss Balázs
2019. 01. 01.
an: Kósa Natália

Dékány Enikő
2019. 04. 08.
anyja neve: Simigla Eszter

Molnár Nolen
2019. 08. 13.
anyja neve: Tilai Judit

Pásztor Bence
2019. 01. 29.
an: Békési Brigitta

Szabó Luca Laura
2019. 06. 11.
anyja neve: Varga Júlia

Gödri Janka
2019. 09. 13.
anyja neve: Horváth Éva

Gál Lora
2019. 02. 25.
an: Pályi Petra

Sztanyik Flóra
2019. 06. 11.
anyja neve: Horváth Petra

Házasságkötések
Kelbert Viktória - Volner Gábor (Győrben)
2019. 04. 23.

Krausz Andrea – Szalay Balázs
2019. 07. 27.

Potyondi Zsuzsanna – Banga Richárd
2019. 04. 27.

Pali Dóra – Nagy Kristóf
2019. 08. 03.

Varga Mónika – Lakatos Lajos Dávid
2019. 05. 13.

Balázs Margit – Micska Lajos
2019. 08. 17.

Tilai Andrea – Rédi Roland
2019. 07. 13.

Lévai Etelka Veronika – Jankovics Dávid
2019. 08. 23.

Tilai Judit – Molnár Balázs
2019. 07. 26.

Haláleset
Tóth Imre
2018. 12. 24.

Stróbli Vilmos
2019.07.13.

Bábics Imréné sz. Székely Mária
2019. 03. 25.

Horváth Jenő Mihály
2019. 07. 17.

Szalai József
2019. 04. 23.

Tóth Lajosné sz. Régi Erzsébet
2019.07.18.

Baranyai Józsefné sz. Gondár Olga
2019. 04. 09.

Horváth Lászlóné sz. Virág Katalin
2019.08.07.

Karácsonyi Lajosné sz. Venesz Mária
2019. 05. 09.

Babos József
2019. 09. 17.

Szalai Istvánné sz. Simon Erzsébet
2019. 05. 11.

Szabó Imre
2019. 10. 01.

Venesz Istvánné sz. Vitéz Katalin
2019. 06. 11.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
azoknak, akik felejthetetlen halottunk,
Venesz Istvánné
Vitéz Katalin
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára a szeretet virágait elhelyezték. Külön köszönetet mondunk a
Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak áldozatos munkájukért.
G 

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk,
Gondár Alajos
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban velünk éreztek. Külön köszönjük
Lendvainé Marika önzetlen segítségét,
Winkler Zsolt atya megnyugtató szavait,
és mindenkinek hála, akik a súlyos betegség során bármi módon segítettek és
szeretetükkel támogattak.
G 

Gólzáporos sikerek a megújult kunszigeti sportpályán
Júliusra elkészültek a beruházások: automata öntözőrendszer épült és teljesen lecserélődött a nagypálya füves borítása, és
felújították a műfüves pályát. A sportöltöző
épületében energetikai korszerűsítés és burkolatcsere történt, a sportölöző energiaellátását pedig - több kunszigeti közintézményhez
hasonlóan - napelemekkel segítik. A július
végi ünnepélyes pályaavatón a megyei I. osztályú Öttevényt fogadtuk.
A nagypálya, műfüves pálya és sportöltöző
ünnepélyes átadása után az Öttevény elleni
barátságos mérkőzés egyben Molnár Attila
utolsó mérkőzése is volt: az együttes korábbi
csapatkapitánya az MLSZ adatbázisában 274
mérkőzésen szerepelt, ez idő alatt 89 gólt lőtt,
legtöbbet épp aktív pályafutása utolsó évében,
a 2018/19-es szezonban.
A csapattól távozott nyáron két kapus, Vörös András és Csiszár Peidl Lajos, valamint
eligazolt Taufer Jácint. Újra kunszigeti színekben szerepel Babos Róbert kapus, valamint
leigazoltuk Győri Patrikot (Győrújbarátról) és
Boczföldi Balázst (Tényőről).
Első tétmeccsét csapatunk a Keglovich
László Megyei Magyar Kupa első fordulójában játszotta, Mindszentpuszta csapatát 15-0ra vertük, Molnár Balázs 5, Novák Péter 3, Béres Tamás, Nagy Dániel és Szeredi András 2-2
gólt lőtt, és Nagy Levente is betalált egyszer. A
második fordulóra a csapatunk nem állt ki a
Vitnyéd ellen, így kiesett a kupából.

Megyei II. o.
A bajnokságban ismét a megyei II. osztály
győri csoportjába kerültünk, ahol az első fordulóban az újonc Dunaszentpál csapatát fogadtuk. A két csapat között a rutin döntött.
Kunsziget - Dunaszentpál 2-1
Gsz.: Molnár B., Nagy L.
A második fordulóban az előző bajnokság
második helyezettjéhez látogattunk.
Koroncó - Kunsziget 4-1
Gsz.: Nagy L.
A Nagyszentjános elleni sikerhez hozzá kell
tenni, hogy alaposan átalakult a csapatuk a tavalyi évhez képest.
Kunsziget - Nagyszentjános 8-1
Gsz.: Nagy L. (3), Szeredi (2), Novák, Nagy
D., Molnár B.
A következő fordulóban ismét nehéz ellenfél jutott, a tavalyi bronzérmes Győrújbarát
ellen sokáig vezettünk, de végül pont nélkül
tértünk haza.
Győrújbarát - Kunsziget 4-2
Gsz.: Nagy D., Nagy L.
A kajárpéciek remekül kezdték a bajnokságot, négy győzelem után érkeztek Kunszigetre. Pontosztozkodás lett a vége.
Kunsziget - Kajárpéc 1-1
Gsz.: Nagy D.
Remek játékkal sikerült nyernünk Győrasz-

Az új pálya avatója egyben Molnár Attila búcsúmérkőzése volt. Fotó: B. N.

szonyfán a 6. fordulóban.
Győrasszonyfa - Kunsziget 0-5
Gsz.: Molnár B., Béres, Nagy L., Győri, Mácsai (öngól)
Hazai veretlenségét csapatunk a Bőny ellen
veszítette el.
Kunsziget - Bőny 0-5
A DAC kérésére felcserélődött a pályaválasztói jog, így Kunszigeten fogadtuk a győri
csapatot. Sajnos gólt nem sikerült lőnünk ellenük sem.
Kunsziget - DAC-UP 0-3
Két vereség után gólzáporos sikert értünk
el hazai pályán a tétiek ellen.
Kunsziget - Tét 7-0
Gsz.: Nagy L. (2), Molnár B. (2), Nagy D.,
Novák, Győri.
Kilenc forduló után csapatunk a 8. helyen
áll a tabellán.

U19-es csapat
Az elmúlt évekhez képest kifejezetten jól
kezdte a csapat a bajnokságot, 15 ponttal jelenleg a 7. helyen állunk. Idegenben nyertek
a úk Koroncón és Győrasszonyfán, hazai pá-

lyán pedig legyőztük Nagyszentjánost, Kajárpécet és Tétet.
Kovács Bence öt gólt lőtt eddig (ebből
hármat a tétiek ellen), Győri Patrik és Szalai
Henrik is egyszer játszott az U19-es csapatban, mindketten négy gólt szereztek ezeken
a meccseken. Csala Dávid 3, Nődl Erik 2,
Komlósi Ferenc, Mészáros Áron és Mezei
Milán 1-1 alkalommal voltak eredményes az
eddigi mérkőzéseken.

U14-es csapat
Két év szünet után ismét indított csapatot a
Kunsziget SE az U14-es bajnokságban. Eddigi három mérkőzéséből a csapat kettőt megnyert.
Kunsziget - Bőny 4-1
Gsz.: Tóth Albert, Farkas Bálint, Kövi Máté,
Kövi Gergely.
Öttevény - Kunsziget 1-6
Gsz.: Kövi G., Farkas B., Tóth Norbert, Bagi
Krisztofer, Szalai Barna, Keller Noel.
Kunsziget - DAC-UP „A” 2-3
Gsz.: Bagi, Keller.
A csapat jelenleg a tabella 3. helyén áll.

Az addig hibátlan Kajárpéc ellen döntetlent értünk el hazai pályán.

Sokan voltak kiváncsiak a Kunszigeti Amatőr Színjátszó Társulat Erős János című darabjának nyilvános főpróbájára az Éghajlatvédelmi Szövetség szeptemberi
rendevényén. Fotó: Éghajlatvédelmi Szövetség.

A Szigetgyöngye nyugdíjas klub által rendezett szeptemberi mesemondó versenyen idén is szép számmal vettek részt versenyzők. Fotó: Horváth Rajmund.
KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: ikszt@kunsziget.hu
Web: http://www.kunsziget.hu
www.facebook.com/kunsziget
Kiadja a Kunsziget Község Önkormányzata
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 PAS Reklám K. nyomdájában
450 példányban.

A „pur es chomuv” zenekar koncertet adott az október 4-i szüreti délutánon. Fotó: B. N.

