
A száz éves kápolna megújult 

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA  
XIV. évfolyam 6-7. szám 

2002. július 5. 

KUNSZIGETI 
HÍRMONDÓ 

„Mely nemzetnek 
nincs múltja, jelene, 

jövője sem lehet.” 



ták, aki a betegek és szegények 
védőszentje. 

A kápolna és a hozzátartozó 
ünnep, június 13-a, „Szent Antal 
nap”, ami dologtiltó nap a falu 
életében, búcsúünnep. 

Évtizedeken át körmenettel, 
virágkapuval emlékezünk az ün-
nepre, hazalátogatnak a vidéken 
élők, együtt ünnepelnek a csalá-
dok. Az egész falu számára fon-
tos ez a nap. 

A 100 éves kápolna állapota 
azonban erősen megromlott. 
Kunsziget Község Önkormány-
zata elhatározta, hogy felújítja a 
kápolnát, őrizve a hagyományt, 
védve a ránk bízott örökséget. 

Pályázatot adott be a Földmű-
velésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium felhívására, a vi-
dékfejlesztési célelőirányzat ter-
hére „Falvak megújítását, a vi-
dék szellemi és tárgyi örökségé-
nek megőrzését segítő progra-
mok” támogatását kérve. 

Pályázatunk sikerrel járt, a 
támogatási szerződés megkötése 
után 75%-os pályázati támoga-
tással és 25%-os önkormányzati 
önrésszel elkezdődhetett az ön-
kormányzati tulajdonú kápolna 
felújítása. Köszönet mindazok-
nak, akik segítettek. 

Körültekintő munkával, ösz-
szefogással, úgy gondolom, a 
felújítás után is méltón őrzi a ká-
polna évszázadok hagyományát, 
értékeit, , hitet, reményt adva az 

itt élő és idelátogató embereknek.  
LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 

Az elmúlt évszázadokban a 
falunkban élő emberek felbecsül-
hetetlen értéket hagytak ránk. 

Ezen értékek óvása kötelessé-
günk, ezen értékekkel gazdagabb 
életünk. 

 
„Mely nemzetnek nincs múlt-

ja, jelene, jövője sem lehet.” 
 
Múltunk meghatározza jele-

nünket, jövőnk pedig mindennapi 
tevékenységünkön múlik. 

A falunkban lakó emberek éle-
tét évszázadokon át az állatte-
nyésztés, a növénytermesztés ha-
tározta meg. 

A tenni, élni, dolgozni akaró 
embereknek óriási értéke volt az 
állat és a földön megtermelt ga-
bona. Ha ezek veszélyben voltak, 
életüket, mindennapjaikat tudták 
veszélyben. Sok-sok megpróbál-
tatás, küzdelem jellemezte az ak-
kori életet is. 

A XVIII. században a fogadal-
mak századában, az 1830-as 
években dögvész pusztított a fa-
lunkban. A falu lakossága foga-
dalmat tett, hogy kápolnát építtet, 
ha a dögvész elkerüli a települést. 
A legenda szerint ahogy épült a 
kápolna, úgy múlt el a járvány. 

Az 1800-as évek végén kolera-
járvány pusztított, emberéleteket 
követelve. Végső menedékként 
ismét a kápolnaépítés adott hitet, 
reményt a járvány túlélésére. A 
fogadalom a kápolna továbbépí-
tése volt. A falak emelkedésével ismét 
alábbhagyott, majd megszűnt a jár-
vány. 

A kápolnát 1901-ben a falu közadakozásból 
felújította, védőszentjéül Páduai Szent Antalt hív-
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Az épített örökség védelmében 

A kápolna felújítása 



A vér életet menthet 
 

Ezt bizonyára Önök is jól tudják. 
Azért, hogy Ön is segíthessen, vér-

adást szervezünk  
2002. július 18-án,  

15.30-17.00-ig a Kultúrházban.  
 

A VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE 
ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Az előző évhez viszonyítva nőtt a 
gondozotti létszám. A községben jelenleg 
9 várandós anya van. Ketten közülük fo-
kozott gondozást igényelnek. A 0-6 éves 
gyermekek száma 83, az iskoláskorúaké 
151 (16 éves korig tartoznak a szolgálat-
hoz). A gondozott családok szociális hely-
zete jó. Fokozott gondozást csak egész-
ségügyi problémák indokolnak. A csalá-
dok mellett gondozást és egészségnevelést 
végeznek még a helyi óvodában és az is-
kolában is. 

Állandó kapcsolatom van a Győr Váro-
si ÁNTSZ-szel. Havonta jelentést írok az 
elvégzett oltásokról és a havi munkámról. 

Kérem a lakosságot, hogy ezentúl is ke-
ressenek meg a felmerülő problémáikkal 
fogadóóráimon (hétfőn, szerdán és pénte-
ken 8-9 óráig, kedden 8-12 óráig). 

Köszönöm a községnek, hogy eddigi 
munkámban segítettek. 

 
RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN 

VÉDŐNŐ 

Az allergén gyomnövények visszaszorítása cél-
jából a civil szervezetek, önkormányzatok és az 
érintett országos szervek képviselői 2001. január 
24-25-én Harkányban konferenciát tartottak a par-
lagfű-mentesítés koordinálása céljából. A konfe-
rencia résztvevői felhívással fordultak az ország 
lakosságához, hogy minden év júniusának harma-
dik hete legyen az „Országos Parlagfű-mentesítő 
hét”. 

A meghirdetett hét ugyan befejeződött, de még 
nem késő megtenni a szükséges intézkedéseket a 
parlagfű virágzásának megkezdéséig. A parlagfű 
első virágainak megjelenése július 10-e körül vár-
ható, így az elkövetkező napok lesznek az utolsók, 
hogy még a virágzás előtt történhessen meg a 
gyommentesítés, kapálás, kaszálás. 

Miért fontos ez? A felmérések szerint minden 
ötödik ember allergiás, közülük legtöbben a virág-
poroktól, és egyéb fa- és fűféléktől szenvednek. 
Magyarországon a parlagfű mintegy 5 millió hek-
táron él, ezen belül gyommal erősen fertőzött te-
rületek nagysága szakemberek szerint a 2001-es 
adatok alapján meghaladja a 700 000 hektárt. A 
gyomok közül a leggyakoribb a parlagfű. 

A parlagfű komoly egészségi és gazdasági kárt 
okoz. Az allergiások és asztmások száma világ-
szerte növekszik. Hazánkban a nyilvántartott aszt-
mások száma meghaladja a 140 ezer főt, az aller-
giások közel 2 millióan vannak. 

A föld minden négyzetcentiméterének van tu-
lajdonosa, aki köteles annak gyommentesítéséről 
gondoskodni. 

A parlagfű virágporszemeinek a megjelenéséről 
az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának pollenje-
lentése hozzáférhető a médián keresztül, illetve a 
www.joboki.hu honlapon is. 

Közös célunk eléréséért végzett tevékenységét 
megköszönve, a további sikeres együttműködés 
reményében köszönti Önöket: 

DR. BAJTAY ANDRÁS, MEGYEI TISZTIFŐORVOS 
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A parlagfű veszélye Beszámoló a  
védőnői szolgálat mű-

ködéséről 



nevek! Másrészt tudjuk, hogy érdekes történetek is 
kapcsolódnak a romhoz, hiszen mint megmagyaráz-
hatatlan eredetű építmény, emberemlékezet óta izgat-
ta a helybeli emberek képzeletét: így születettek a 
helytörténeti-néprajzi szempontból értékes, a rom ke-
letkezését megmagyarázni próbáló népmondák. 

Az általam ismert két változat mindegyikében sze-
repelnek tündérek, a történetek pedig elmesélik az 
építmény rommá válását. Mindössze ennyi a közös 
bennük, a „meséje” mindegyiknek más. 

A mondák közül az egyik változatot dr. Timaffy 
László gyűjtötte, s meg is jelent A Tündértó titka cí-
mű, a Kisalföld meséit tartalmazó kötetben (Bp., Mó-
ra K. 1987.). 

A kunszigeti Tündérvár címmel közölt monda kő-
szívű tündérekről szól, akik nem könyörülnek meg a 
bajba jutott, a Dunán viharba került embereken. A 
szerencsétlenül járt vándorok megátkozzák az irgal-
mat nem ismerő tündéreket; az átok hatására a vár 
összeomlik, nem marad belőle más, mint egy kőha-
lom. 

A másik változat saját 1985-ös gyűjtésem, adat-
közlője Szalai Pál. Eszerint a Hédervári grófok birto-
ka volt ez az építmény, amely egy alkalommal le-
égett. A gróf nem sajnálta sem az épületet, sem a ben-
ne lévő értékeket úgy, mint a toronyvári tündérek 
aranyhaját. Tündérlányok aranyhaját őrizte ugyanis itt 
a gróf, s a tűzvészben az épülettel együtt az is elpusz-
tult. 

Ezek tehát a Toronyvári-dűlőnél lévő rom régésze-
ti és néprajzi vonatkozásai, amelyek együttesen fa-
lunk történetéhez szolgálnak színes adalékkal. Közös 
kincsünk, vigyázzunk rá, ápoljuk és adjuk tovább a 
következő generációknak! A múltja tekintélyes, bi-
zonnyal évszázadokon ível át, rajtunk múlik, hogy 
lesz-e jövője is. 

SZALAINÉ HÉCZ TÜNDE 
 

Bizonyára sokan értesültek arról, hogy június 21. 
és 23. között régészek munkálkodtak falunk határá-
ban a Toronyvár-dűlőnél lévő Mosoni-Duna szaka-
szon. Az RTL Klub még azon frissiben, szombat esti 
Híradójában beszámolt a kincsek helyett összefüggé-
sek után kutató, búvárkodó régészekről, a Kisalföld 
című napilap padig június 24-i számában közölt cik-
ket a régészek munkájáról. 

Mindenképpen öröm számunkra, hogy községün-
ket tudományos kutatás helyszínéül választották, hi-
szen a feltárás hozzájárul településünk múltjának ala-
posabb megismeréséhez, a helyszíni felméréseket kö-
vető publikációk pedig Kunsziget nevét tehetik is-
mertté. 

Felmerül a kérdés, miért tarthat számot országos 
érdeklődésre egy római kori rom feltárása. Legfőkép-
pen azért, mert Magyarországon nincsenek hagyomá-
nyai a víz alatti régészeti kutatásoknak, nagyok a hiá-
nyosságok ezen a téren. Az UNESCO támogatásával 
most alakult olyan régészcsoport, amely ilyen felada-
tok elvégzésére szakosodott. Az itt járt fiatal régé-
szek, Tóth J. Attila, a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal főosztályvezetője, valamint Egyházi Dóra és 
Virágos Gábor búvárkiképzésen vettek részt; s első 
feladatuknak a Mosoni-Duna partján lévő római kori, 
kb. 1,5 m-es rom, az úgynevezett „Toronyvár” folyó-
ban lévő részének feltérképezését választották. A me-
rülést a Győri Búvár Sportegyesület segítségével vé-
gezték. 

Annyi már most tudható, hogy az ókori maradvány 
parton látható részénél jóval nagyobb van a folyóban, 
kb. 1,7 méterrel a vízfelszín alatt. A vízben a régészek 
méréseket végeztek, rajzokat készítettek, s elkezdték 
a falmaradványok letisztítását. Feltételezik, hogy nem 
pusztán magányos őrtorony, hanem kikötői erődít-
mény állt itt egykor (az I-II. századtól kezdődően), 
amely a Római Birodalom északi határát védő limes-
nek a részét képezte. 

Elsősorban az anyagi lehetőségektől függ a további 
kutatás, de a régészek szándékaik szerint még vissza-
térnek hozzánk. Izgalommal és kíváncsisággal várjuk 
a folytatást! 

Addig is, amíg a régészeti feltárás érzékelhető 
eredményeire várnunk kell, gondoljuk végig, mi az, 
amit tudhatunk erről a történelmi emlékről, mint hely-
beliek. Egyrészt ismerünk több névváltozatot: To-
ronyvár, Leányvár, Tündérvár. Sokatmondó, beszédes 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Kutatás 2002. június-július 

4 

Régészek a Toronyvárnál 



Értesítem a Mozgáskorlátozott Tagokat, hogy a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének 2002. évi tagdíjának befizetése 
2002. július 5-én, pénteken délután 3-6 óráig és 
július 6-án, szombaton délelőtt 11-12 óráig lesz a 
Könyvtárban. 

Szíves közreműködésüket előre is köszönöm. 
NAGY JÓZSEFNÉ 
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Ötmillió eurós beruházással épít újabb üzem-
csarnokot a Győr-Moson-Sopron megyei Kun-
szigeten az amerikai érdekeltségű Federal Mo-
gul, amely társaság elsősorban az autóipar szá-
mára gyárt különféle tömítéseket. A mostani be-
ruházás megvalósulását követően a cégcsoport 
európai tömítés üzletága az Egyesült Királyság-
ból, Cardiffból további gyártást telepít a kunszi-
geti Federal Mogul Sealing Systems Hungária 
Bt.-hez. 

Gyártókapacitásának növelése érdekében épít 
új üzemcsarnokot Kunszigeten a településen 
1996. óta termelőtevékenységet folytató Federal 
Mogul Sealing Systems Hungária Bt. A társaság 
főleg autóipari cégeknek gyárt és szállít különfé-
le tömítéseket, ezek között van a General Mo-
tors, a Ford és a Volkswagen-csoport. A kunszi-
geti gyár termelésének egy része Kelet-Európába 
megy. 

A társaság meglévő 4000 négyzetméteres 
üzemcsarnoka mellett építi fel új termelőcsarno-
kát. Amelybe további gyártást telepítenek át az 
ugyancsak a cégcsoport európai tömítés üzlet-
ágához tartozó cardiffi üzemből. Az új üzem-
csarnok 2000 négyzetméter alapterületű lesz. A 
most indult beruházást követően a tervek szerint 
novemberben már termelés folyik az új létesít-
ményben. A beruházás értéke eléri az ötmillió 
eurót, amelyhez a Gazdasági Minisztérium pá-

Üzemcsarnok épül Kunszigeten 

lyázatán a Széchenyi-terv biztosította keretből 
nyert el százmillió forintot a cég. E pénzt egy-
részt az építkezéshez, másrészt a gyártósorok te-
lepítéséhez használják fel. A mostani beruházá-
son túl is tervez további invesztíciókat a Győr 
megyei településen a Federal Mogul. 

A világpiacon öt termékcsoporttal jelen lévő, 
az egyesült államokbeli központtal tevékenykedő 
Federal Mogul az Egyesült Királyságban és Ma-
gyarországon gyártott tömítések mellett egyebek 
között csapágyakat állít elő. A cégcsoport éves 
forgalma tavaly elérte az 5,4 milliárd dollárt. A 
Federal Mogul Sealing System Hungária Bt. 
2001. évi forgalma 4,5 millió euró volt, az idén 
pedig a tervek szerint eléri az 5 millió eurót, miu-
tán jelentős termelésnövekedéssel is számol a 
cég. 

A kunszigeti bt. jelenleg mintegy 220 dolgozót 
foglalkoztat. A mostani beruházást követően pe-
dig további 100-150 munkavállalónak biztosíta-
nak munkát. 

NÉPSZABADSÁG, 2002. JÚNIUS 26. 
 

Értesítés 

„Tiéd a csend, a nyugalom, 
Miénk a könny, a fájdalom.” 
 
Ezúton mondunk hálás szívvel köszönetet munkatársaink-
nak, az Ady utca lakóinak, hogy Édesanyám, anyósom, 
nagymamám    

özv. Sághy Józsefné 
sz. Zsilavi Julianna 

 

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait 
elhelyezték, és mély fájdalmunkban osztoztak. 
Külön köszönetet mondunk háziorvosunknak, 
polgármester asszonyunknak önzetlen segítségü-
kért. 

SÁGHY JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 
 



fékezésére semmit tenni, felkérem a környeze-
tünket védőket, hogy legalább a vadállomány 
megvédése érdekében, elmenekülésük megaka-
dályozása végett tegyenek valamit. 

Az állatvédők hatékony szervezete is csele-
kedhetne a még megtalálható gyér állatállomány 
nyugalma érdekében. A Termelőszövetkezet és 
az egyéni gazdálkodók is. a ricsaj ugyanis az is-
tállókba is behallatszik. 

Szíveskedjenek már tenni valamit, nem aláírá-
sokat gyűjteni, hanem a vonatkozó rendeleteket 
betartatni.  

Ha másképpen nem megy, osszuk meg az éj-
szakát: az éjfél utáni órákat hagyják meg pihe-
nésre. Forgalomkiesést nem hiszem, hogy jelen-
tene az üzemeltetőknek, talán a fiatalok is előbb 
hazaérnének, az aggódó szülők előbb megnyu-
godnának, ha épségben hazakerülne a fiuk, lá-
nyuk. Talán kevesebb lenne a hétről hétre bekö-
vetkező tragikus diszkóbaleset. 

Tisztelettel: 
STOLLER ISTVÁN 

NYUGDÍJAS 
 

Hála Istennek, puskalövés nélkül megúsztuk a 
háborúkat Kunszigeten. A lakosság a tűz és a víz 
által okozott veszélyeken edződve egyre jobbá, 
szebbé tette a községünket. Azt azonban, hogy a 
mostani vészt ki hogyan éli meg, a jövőben derül 
ki. 

Nyáridőben hétvégeken egész éjszaka, a regge-
li órákig hangos a falu. A dunaszegi és az öttevé-
nyi szabadtéri diszkó tekintet nélkül arra, ki ho-
gyan igényli, érzi, egymást túlharsogva ágyba 
szállítja a dübörgő zenét. Más népek népi zenéjére 
idegen üvöltözést kapunk. Néha a változatosság 
kedvéért motorok bőgnek fel, autók indulnak tel-
jes gázzal vagy fékeznek csikorogva – ezzel cif-
rázzák az idegtépő hangzavart. 

Említhetném, hogy ágyhoz kötött, szenvedő 
betegeket, apró gyerekeket, elaggott öregeket, bá-
nattal megrokkant gyászolókat, fontos, pihent em-
bert kívánó munkába igyekvőket zavar mindez. 
Ezt mások többször is leírták már – eredmény nél-
kül. Hol van az az idő, amiről Petőfi Sándor gyö-
n y ö r ű  s o r a i t  í r t a :  
„Csendesebben vigadjanak | Az Isten áldja meg 
kendteket | szegény édesanyám beteg.” 

Hát, ha az egymást ígéretekben túllicitáló or-
szágos vezetőink az EMBER érdekében nem tud-
nak vagy nem mernek ennek a jelenségnek a meg-
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Két tűz között 

Kunszigeten házasságot kötöttek: 
 

Csóka Renáta és Varga József 
június 15-én, 

 
Tamás Edit és Horváth Krisztián  

június 29-én. 



1992-ben alakult egy klub, amelynek célja elsősor-
ban az volt, hogy programokkal színesítse a kunszige-
ti idős, nyugdíjas emberek életét, közösséggé formálja 
őket. 

Az induláskor még nem sokan hitték azt, hogy a 
klub tíz év múlva is – töretlen lelkesedéssel – fennáll 
majd és programokat nyújt. Minek köszönhető, hogy 
mégis ilyen sikeres lett a klub? A folyamatos foglal-
kozásoknak, ahol gyakran hallhatnak és láthatnak a 
tagok érdekes előadásokat, bemutatókat. A kirándulá-
soknak, melynek keretében az elmúlt tíz évben száz-
nál is több helyre jutottak el, többek között Szabolcs-
ba, Zalába, Baranyába, Csongrádba, vagy akár a szlo-
vákiai Bénybe. Többször vettek rész színházi előadá-
son és filmvetítésen is. Mégis, leginkább vezetőiknek 
köszönheti sikerét a klub, azoknak, akik mindig saját 
ügyüknek tekintették, hogy a klub elérje célját: 
Lendvai Ivánné, Szalai Béláné és Tóth Andrásné. 

A klubot a legtöbben az énekkarról ismerik. Le-
gyen az bármilyen ünnepély – állami vagy egyházi – 
szinte biztos, hogy felhangzik egy–egy dal az ő elő-
adásukban. 

A klub nélkül biztosan sivárabb és üresebb lenne a 
nyugdíjasok élete éppúgy, mint a falué. 

Kívánjuk, hogy még sokáig működjön ez a klub, 
programjai pedig továbbra is vigyenek színt a tagok 
életébe. 

SZERKESZTŐSÉG 
A képek a június 30-i ünnepségen készültek. 
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A szeretet hatalma 

Tíz esztendős a Kunszigeti Nyugdíjas Klub 

A szeretet hatalma: 
óceán 
Figyelünk egymásra 
mint habok 
és fénylünk 
akár egy tükör 
„a homlokon” 
 

ÁCS NÉMETH JÁNOS, 1999. 
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Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. 
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736 

Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2.  
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30 

Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert  
Képek: Bábics Norbert. 

Háztartási gépek javítása 
 

HŰTŐ-FAGYASZTÓ, 
AUTOMATA MOSÓGÉP, 
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 

PORSZÍVÓ 
 

Minőségi javítás  
2 év garanciával. 

 
Mód Balázs 

Öttevény 
 

Mobil: 06-20/977-2807 

Június 15-én véget ért a 2001/2002-es tanév. Nyolcadikasaink elballagtak, megható ünnepség kereté-
ben búcsúztatta el őket osztályfőnökük, Dubi Árpád és a hetedikes tanulók. Az évet néhány kivétellel 
mindenki sikeresen zárta, közülük kilencen kitűnő eredménnyel. 

Reméljük, a vakációt minden diák kihasználja – játszik, pihen, nyaral, sportol kedvére. S mindezt meg-
gondoltan teszi, mert a nyár veszélyeket is hordoz magában. 


