
Október havának elején járunk. Az októberi napok 
közül kiemelkedik 6-a, 23-a és idén 20-a is. E napok 
mindegyike arra emlékeztet bennünket, hogy szaba-
dok és függetlenek vagyunk. Ezért azonban súlyos 
árat kellett fizetnünk. 

Október 6-án arra a 13 hősre emlékezünk, akik éle-
tükkel fizettek azért, hogy hazánk 
szabad ország legyen. Az 1848-49-
es szabadságharcban részt vett ka-
tonai vezetők közül tizenhármat 
kivégeztek Aradon. Pesten kivé-
gezték a volt miniszterelnökünket, 
gróf Batthyány Lajost. A szabad-
ságharcot ugyan a Habsburgok le-
verték, de a nemzet akaratával 
szemben tehetetlenek voltak. A nép 
saját maga akart dönteni a sorsáról. 
1867-ben – ha korlátozásokkal is – 
sikerült elérni, hogy nem elnyo-
mottként kellett élnie a magyar em-
bereknek saját földjükön. Az aradi 
vértanúk napján az első magyar 
miniszterelnökre is emlékezünk. 

Október 23-án az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc eseménye-
ire emlékezünk. 46 éve megint az 
ország függetlenségéért kellett fel-
lépni. Az elnyomó hatalom ekkor a 
szovjetek diktatúrája volt. Ők voltak, 
akik a „békeharc” ürügyén megszáll-
va tartották az országot, életünk min-
den percét megfigyelésük és irányí-
tásuk alatt akarták tudni. Ez ellen kelt fel az ország 
1956-ban, követelve többek között a katonai, gazda-
sági, diplomáciai függetlenséget.  

Ez a forradalom és szabadságharc is ugyanarra a 
sorsra jutott, mint a 108 évvel korábbi. Az elnyomók 

leverték, sokan meghaltak, börtönbüntetésre ítéltet-
tek, mások emigrációba kényszerültek. A független-
ség iránti vágyat azonban börtön vagy fegyver nem 
olthatta ki. 1989-ben, az 56-os események kirobbaná-
sának évfordulóján, október 23-án kiáltották ki a Ma-
gyar Köztársaságot, s a következő évben végre újra 

szabad választásokat tartottak. 
A szabadságharcok legfőbb célja 
az volt, hogy mi dönthessünk a 
sorsunkról. Az országgyűlési és 
helyhatósági választás az eszköze 
ennek. 
Október 20-án döntünk majd ar-
ról, hogy kik legyenek azok, akik-
re rábízzuk a falu irányítását az 
elkövetkezendő négy évre. Nem-
csak a polgármester személyéről 
döntünk, hanem arról is, hogy ki 
legyen Kunsziget Község héttagú 
Képviselőtestületének tagja, és 
milyen legyen a megyei közgyű-
lés összetétele. 
Bizonyára mindenki kötelességé-
nek érzi majd október 20-án, 
hogy eljöjjön szavazni. Az októ-
beri ünnepek hősei ezért a lehető-
ségért is küzdöttek. Jussanak 

eszünkbe ők is azon a vasárnapon! 
A hősökön kívül azonban magunk-
nak és gyermekeinknek is tartozunk 
azzal, hogy mi döntünk községünk 
életéről és vele együtt a saját sor-

sunkról. 
 

BÁBICS NORBERT 

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA  
XIV. évfolyam 9-10. szám 

2002. október 5. 

KUNSZIGETI 
HÍRMONDÓ 

A hősök üzenete 

Gróf Batthyány Lajos, az első 
felelős magyar kormány minisz-
terelnöke, akit Pesten végeztek 

ki 1849. október 6-án 
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2002. szeptember 19-én volt 
kétszáz esztendeje annak, hogy 
Kossuth Lajos Monokon meg-
született.  

Életének kilencvenkét éve 
alatt a polgári átalakulás, a de-
mokrácia, a szabad Magyaror-
szág ügye iránt elkötelezett poli-
tika szimbólumává vált, s ezt a 
jelképes erőt a magyar nép emlé-
kezetében napjainkig megőrizte. 
A magyar szabadság nemzetkö-
zileg is legismertebb figurája ő – 
szobra a Capitoliumban és New 
Yorkban egyaránt megtalálható. 

Ahogy Magyarország Szent 
Istvánnal született meg, úgy 
ezernyolcszáznegyvennyolccal 
vált felnőtté. A folyamat létre-
hozta azt a hazát, ahol az egyen-
lőség és a hazaszeretet eszméje egymásba fonódott, 
ahol a magyar szabadság és a haza egy és ugyanaz. 

Az 1802-ben Monokon született és 1894-ben 
Turinban elhunyt Kossuth Lajos kivételesen hosszú 
élete és politikusi pályája a XIX. századi magyar törté-
nelem szinte teljességét magába foglalta. Élete legfon-
tosabb feladatának azt tartotta, hogy hazánk függetle-
nedhessen, nemzeti önrendelkezése megvalósuljon, de 
a polgári szabadságjogok biztosítása ugyanilyen fontos 
volt számára. 

Fegyvere az újságírás lett. A Pesti Hírlap főszer-
kesztőjeként írott vezércikkeiben következetesen har-
colt a durva szociális igaz-
ságtalanságok ellen. Eluta-
sított minden lekezelő naci-
onalizmust, más nemzetek 
fiait egyenrangú félként 
kezelte.  

A polgári forradalmi 
átalakulás meghatározó 
államférfiújaként Batthyá-
nyval stratégiai együttmű-
ködésben irányította 1848 
tavaszán az áttörés, majd az 
azt követő hónapokban 
pénzügyminiszteri pozíció-
jából a megvalósítás mun-
kálatait.  

200 éve született Kossuth Lajos 

Az 1849. április 14-én elhatáro-
zott Függetlenségi Nyilatkozattal 
a Habsburg-birodalomtól elsza-
kadó magyar nép a kormányzóel-
nök Kossuth irányításával az eu-
rópai közvélemény csodálatát is 
kivívta teljesítményével. A kos-
suthi érdekegyesítő politikával 
biztosított társadalmi támogatás 
egyedülálló eredményeként sike-
rült ugyanis az olyan demokrati-
kus, a nép és a külföldi önkénte-
sek támogatását is élvező tömeg-
hadsereget megszervezni, amely-
nek legyőzésére Bécs kénytelen 
volt a világ korabeli legerősebb 
serege, az orosz cár segítségét 
igénybe venni. 
A szabadságharc leverését köve-
tően Kossuth élete hátralevő ré-

szét emigrációban volt kénytelen eltölteni. 1867-et kö-
vetően a kiegyezéssel létrejött dualista rendszer szigo-
rú kritikusaként kérte számon a liberális értékek követ-
kezetes betartását. Határozottan elítélte az antiszemi-
tizmus jelentkezését és valamennyi hívétől elvárta, 
hogy aktívan lépjen fel vele szemben. 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Kossuth neve és a 
magyar nép, a magyar nemzet lelke összeforrott. 
Ahogy Kossuth neve a szabadság, és a függetlenség 
eszméjétől is szétválaszthatatlan. Mert a magyar, lelke 
mélyén mindig szabad és független volt. Mondhatjuk 
ezt másfélszáz esztendő tapasztalatával, világháborúk, 

különböző önkényuralmak és 
elnyomások pusztító hatása 
ellenére. Mindig megfogy-
tunk, de sohasem törtünk 
meg. És Kossuth volt a re-
mény, a vigasztalás. Kossuth 
volt a hit, a jövő. Ezért szüle-
tett annyi Kossuth-nóta, ezért 
van minden településen utca 
vagy köztér elnevezve róla. 
Mert a magyar nép hálás 
Kossuthnak és joggal büszke 
rá. 

BÁBICS NORBERT 
Kossuth szobra  
Washingtonban 

Szobor a Hősök terén, 
Budapesten 



Kunsziget, Ifjúság u. 22., 
10. Szalai Béla 

Kunsziget, Kossuth tér 13. 
11. Szalai István 

Kunsziget, Győri u. 6. 
12. Szalay Győző József 

Kunsziget, Duna u 2/c. 
13. Szalai Zoltán András 

Kunsziget, Ifjúság u. 46. 
14. Tóth Róbert Lajos 

Kunsziget, Fő u. 14. 
15. Varga Ernő 

Kunsziget, Duna u. 1. 
16. Varga József 

Kunsziget, Duna u. 2/a. 
17. Veneszné Pető Irén 

Kunsziget, Ifjúság u. 10. 
 

 
Polgármesterjelölt: 

1. Lendvai Ivánné 
Kunsziget, József A. u. 26/a 

 
Képviselőjelöltek: 

1. Csapó Gábor  
Kunsziget, Vörösmarty u. 15. 

2. Farkas Ferencné 
Kunsziget, Kossuth tér 12. 

3. Füsi Renáta 
Kunsziget, Ifjúság u. 1. 

4. Holczer Gyula 
Kunsziget, Széchenyi u. 10. 

5. Keller András 
Kunsziget, Ifjúság u. 16. 

6. ifj. Kuller Imre 
Kunsziget, Ady E. u. 24. 

7. Mousáné Joó Katalin Rozália 
Kunsziget, Kossuth tér 2. 

8. Stankovics Antal 
Kunsziget, Ifjúság u. 3. 

9. Strobl Imréné 

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját 
2002. október 20. (vasárnap) napjára tűzte ki. 

Ezen a napon választják meg a választópolgárok a község polgármesterét, a Képviselőtestület 7 önkormányzati 
képviselőjét, és a megyei közgyűlés tagjait. 

Ez alkalomból Kunsziget községben a Szavazatszámláló Bizottságokon kívül működik a Helyi Választási 
Bizottság. 

 
A helyi Választási Bizottság választott tagjai: 
elnöke: Dr. Varga-Balázsné Szabó Erika, Kunsziget, Petőfi tér 14/a 
elnök helyettese: Dubi Árpád, Kunsziget, Ady E. u. 27. 
tagjai: Nagy József, Kunsziget, Hunyadi u. 4. 
 Tilai András, Kunsziget, József A. u. 31. 
 
A Helyi Választási Bizottság székhelye: 
Polgármesteri Hivatal (Kunsziget, József A. u. 2., telefon: 552-003, 485-388, 485-040, fax: 552-056) 
A Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba: 

Tájékoztató  
a 2002. október 20-án tartandó önkormányzati képviselő és polgármester választás  

jelöltjeiről és a bizottságokról 
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területfejlesztési forrásokat kell minél nagyobb arány-
ban a megyébe hozni. 

3. Minden településen – az ésszerűség határán belül 
— az oktatási, egészségügyi és szociális intézményeket 
fenn kell tartatni. A társulásokat az önkormányzatok 
önálló döntése alapján lehet bővíteni. Nem értünk egyet 
a pénzügyi kényszerből létrejött társulásokkal. 

4. A megye idegenforgalmi, turisztikai lehetőségeit 
jobb koordinációval lehet elősegíteni. Szorgalmazzuk, 
hogy az idegenforgalomból származó bevételek na-
gyobb része maradjon a településeken, térségekben. 

5. A megye környezeti állapotának javításához sok-
kal nagyobb központi támogatás szükséges. Szigetköz-
ben a hiányzó vízszabályozó műnek megépítése szük-
séges, a vízmennyiség növelésével. A kommunális hul-
ladékok korszerű kezelésének felgyorsítását közös ér-
deknek tartjuk. 

6. Erősíteni kívánjuk a polgári szervezetek, helyi 
csoportok működési feltételeinek biztosítását, a helyi 
kezdeményezések anyagi támogatását, a szülőföldhöz 
való kötődés szélesítését. 

Az egyesület fontosnak tartja, hogy a települések és 
a megyei önkormányzat partnerei és együttműködési 
területei bővüljenek, a megyei önkormányzatnak a tele-
pülések felé egyre több szolgáltató tevékenységet kell 
végeznie. 

Meggyőződésünk, hogy az egyesület megyei képvi-
selői, bizottsági tagjai, a települések szakértői 
pártsemleges munkájukkal az egész megye javára dol-
gozhatnak. 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉÉRT EGYESÜLET 
LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 
Tisztelt Választópolgárok! 
Kisorsolták a Megyei Közgyűlés megválasztásához szük-

séges választási lista sorrendjét, amit Önök a Kisalföld c. lap-
ban olvashattak. 

A Győr-Moson-Sopron Megyéért Egyesület a listán a má-
sodik, személyem a felsorolásban ötödik helyen szerepel. Tá-
jékoztatom Önöket, hogy a sorrend nem egyenlő a megyei 
közgyűlésbe való bekerülés sorrendjével. A megyei közgyűlés 
tagja az lesz, aki a legtöbb szavazatot szerzi. Az egyesület 
színeiben induló jelöltek között a települések elosztásra kerül-
tek. 

Kérem bizalmukat, segítsenek abban, hogy Kunsziget 
Község, valamint a térség fejlődését szolgálhassam a megyei 
közgyűlés tagjaként is. 

Programunk: 
Az egyesület fő célja, hogy a megyei önkormányzatban a 

kistérségek, települések érdekei megjelenhessenek és érvé-
nyesüljenek. A megye fejlődésének főbb feladatai a kővetke-
ző időszakban az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

1. A gazdasági környezet alakítása annak érdekében, hogy 
a foglalkoztatás szintje kiegyenlített legyen, minden település 
rendelkezzen a szükséges munkahelyekkel. Folytatni kívánjuk 
a gazdaságszervező és településfejlesztő tevékenységet. 

2. A hiányzó infrastruktúrák kiépítését gyorsítani kell – 
elsősorban szennyvíz-, a gáz- és az úthálózat fejlesztésével. 
Ehhez a település terhei tovább nem növelhetők, központi és 

Tájékoztatjuk a 2002. október 20-i helyhatósági 
választáson induló jelölteket és a választópolgárokat, 
hogy a választások előtt megjelenik a Kunszigeti Hír-
mondó választási különszáma. 

Ebben mód van arra, hogy a jelöltek programjukat, 
elképzeléseiket közzétegyék, melynek terjedelme az 
A/4-es papírszabványt figyelembe véve fél oldal lehet, 
14-es betűméret alkalmazásával. A választási külön-
számba megjelentetni kívánt cikket 2002. október 11-
én (pénteken) 13.00 óráig kell eljuttatni a Polgármeste-
ri Hivatalba.  

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

Választási különszám 
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A Szavazatszámláló Bizottság választott tagjai 
1 .sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága: 
Dobrádi Zoltánné, Kunsziget, Fő u. 12., elnök 
Varga Béla, Kunsziget, Fő u.24/a., elnökhelyettes 
ifj. Jursics Gyula, Kunsziget, Petőfi tér 7., tag 
Németh Csaba, Kunsziget, Ifjúság u. 21., tag 
Forgó Anna, Kunsziget, Duna u. 36., póttag 
Bábics Norbert, Kunsziget, Táncsics M. u. 5., póttag 
 

2. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága: 
Novits Györgyné, Kunsziget József A. u. 12., elnök 
Fincziczki Lajosné, Kunsziget, Győri u. 1/a., elnökh. 
Szalai Miklós, Kunsziget, Kertes u 6., tag 
Rammné Domján Katalin, Kunsziget, JózsefA u. 16., póttag 
Németh Péter, Kunsziget, Ifjúság u. 21., póttag 

 

A Képviselőtestületben önkormányzati képviselő az a hét 
jelölt lesz, aki az összesítés után a hét legtöbb szavazatot kapja. 

A szavazólapon maximum hét jelöltre adható szavazat, az 
ennél több jelölt megjelölése esetén a szavazólapon szereplő ösz-
szes bejelölés érvénytelen. Kevesebb bejelölés nem teszi érvény-
telenné a szavazatot. 

Szavazni érvényesen csak a polgármester, illetve képviselője-
löltek neve mellé tett egymást keresztező két vonallal, + vagy X 
jellel lehet. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A megyei közgyűlésről 



A Federal Mogul csoport autóipari alkatrészek globális gyártója. Az amerikai köz-
pontú konszern 24 országban 140 telephelyen gyárt mintegy 49000 embert foglal-
koztatva. Kunszigeten található üzemünkben jelenleg 260 fővel működünk és au-
tóipari tömítéseket gyártunk az ipar vezető márkái számára (pl. Bosch, BMW, 
Ford, VW) 

Termelési kapacitásaink bővítése miatt keresünk: 
GÉPKEZELŐKET 

• Fröccsöntési és préselési technológiával működő 
• számítógép-vezérelt gépekre 

Várjuk jelentkezését, amennyiben Ön 
• koordináta mérőgép kezelésében gyakorlattal, 
• műszaki (gépész, vegyész) végzettséggel valamint 
• számítógépes felhasználói ismeretekkel rendelkezik 
• munkájára igényes, a minőség iránt elkötelezett, 
• vállalni tudja a 2 műszakos munkarendet 
Gumiiparban, vagy műanyag fröccsöntésben szerzett tapasztalat, szakirányú műszaki végzettség a munkakör betöltésénél 

előnyt jelent. 
Amit kínálunk: 
• Biztos munkahely egy fejlődő cégnél 
• legális, bejelentett munkaviszony 
• szakmai fejlődési lehetőség 
• rendszeres bérkorrekciók 

Jelentkezését – írásban vagy személyesen – a következő címen várjuk:: 
FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS HUNGÁRIA BT. 

9184 KUNSZIGET, FŐ U. 51. 
E-MAIL: KUNSZIGET_JOB@EU.FMO.COM 
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A Federal Mogul csoport autóipari alkatrészek globális gyártója. Az amerikai köz-
pontú konszern 24 országban 140 telephelyen gyárt mintegy 49000 embert foglal-
koztatva. Kunszigeten található üzemünkben jelenleg 260 fővel működünk és au-
tóipari tömítéseket gyártunk az ipar vezető márkái számára (pl. Bosch, BMW, 
Ford, VW) 

Termelési kapacitásaink bővítése miatt keresünk: 
LABOR-TECHNIKUST /-MÉRNÖKÖT 

Feladatai: 
• Mérések végzése különböző berendezésekkel (koordináta mérőgép, rheometer, keménységmérő, szakítógép, stb.) 
• Mérések dokumentálása, az eredmények értékelése, elemzése 
Várjuk jelentkezését, amennyiben Ön 
• koordináta mérőgép kezelésében gyakorlattal, 
• műszaki (gépész, vegyész) végzettséggel valamint 
• számítógépes felhasználói ismeretekkel rendelkezik 
• munkájára igényes, a minőség iránt elkötelezett, 
• vállalni tudja a 2 műszakos munkarendet 
Gumiipari tapasztalat, angol vagy német nyelvismeret a munkakör betöltésénél előnyt jelent. 
Amit kínálunk: 
• Biztos munkahely egy fejlődő cégnél 
• legális, bejelentett munkaviszony 
• szakmai fejlődési lehetőség 
• rendszeres bérkorrekciók 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, pályázati anyagát a következő címre várjuk: 
FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS HUNGÁRIA BT. 

9184 KUNSZIGET, FŐ U. 51. 
E-MAIL: KUNSZIGET_JOB@EU.FMO.COM 



Tisztelt lakosság! 
Bizonyára Önök is örömmel tapasztalták, hogy köz-

ségünk vagyona ismét gyarapodott. 
Elkészült a Kertes út, mely javítja a falu biztonságos 

közlekedését, házhelyek kialakítására ad lehetőséget. 
A beruházás megvalósítására Kunsziget Község Ön-

kormányzata, Képviselőtestülete pályázatot adott be az 
önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó út kialakítása 

címén. A pályázati doku-
mentáció elkészítése gon-
dos munkát igényelt, ma-
gában foglalta az engedé-
lyezett úttervet, a szakha-
tósági véleményeket, iga-
zolásokat, melynek kiadá-
sát számos egyeztetés 
előzött meg. 
A pályázat kiírói a Ma-
gyar Köztársaság Belügy-

minisztériuma, a KÖVIM, FVM, UKIG támogatta pá-
lyázatunkat és megvalósítására 7 200 000 forintot bizto-
sított. A beruházás összköltsége 11 100 000 Ft. A falu 
vagyonának gyarapodása, és az Önök biztonsága érdeké-
ben községünk képviselőtestülete biztosította a 3 800 
000 Ft-os önrészt. 

Az út kiváltja a STOP-táblás kereszteződést is. A 
gyalogos és kerékpáros közlekedést is biztonságosabbá 
teszi, mivel csatlakozik a korábban megépített kerékpár-
úthoz. 

Az utat padka és árok védi. Kérem, közlekedjenek 
körültekintően saját biztonságuk érdekében! Vigyázza-
nak az út állapotára, hiszen csak megfelelő állapotban 
szolgálja az Önök biztonságát! 

LENDVAI IVÁNNÉ 
POLGÁRMESTER 
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A falu közepén található Kultúrotthon mindig dí-
sze volt a településnek. A falu életét meghatározó ese-
mények, ünnepek, ünnepélyek ebben az épületben 
zajlanak. 

Az utóbbi években egyre több az olyan családi 
rendezvény, amely ehhez az épülethez kötődik. Há-
zasságkötések, évfordulós ünnepek helyévé vált, leg-
nagyobb örömünkre. 

A faluban élő emberek mindig nagy gondot fordí-
tottak környezetükre. A Képviselőtestület tagjai szá-
mára is fontos volt az esztétikus környezet, a díszbur-
kolatos udvar kialakítása, ezért a 2002. évi költség 
átcsoportosítása mellett döntöttünk, hogy a beruházás 
megvalósulhasson. 

A díszburkolatos udvar elkészült, használjuk 
örömmel. Egyben engedjék meg, hogy megköszön-
jem az autótulajdonosok megértését, hogy a kialakí-
tott udvart nem 
rongálják jármű-
veikkel. 

A beruházás 
egy újabb lépés 
volt a „Virágzó” 
Virágos Kunsziget 
felé. 

LENDVAI 
IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 

Tisztelt Lakosság, Választópolgárok! 
 

Kunsziget Község Képviselőtestülete 
2002. október 11-én,  

17 órakor  
a Kultúrotthonban 

Közmeghallgatást tart, 
 

melyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és Családját! 
Napirend: 
• Összefoglaló elemzés az elmúlt négy év munká-

járól 
• Eredmények, céljaink 

Tisztelettel várjuk! 
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE NEVÉBEN 

LENDVAI IVÁNNÉ 
POLGÁRMESTER 

Új út a biztonságért 

A Kertes utca új burkolata 

Elkészült a díszburkolat 

A Kultúrotthon udvara 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal-
ban a telefonszámok a következőképpen alakulnak: 
Polgármester: 96/485-388 
Jegyző: 96/552-003 
Adóügyi, igazgatási és gazdálkodási előadók: 96/485-040 
Fax: 96/552-056 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Változás a Polgármesteri 
Hivatal elérhetőségében 



Ács Péter 15 
Adorján Ferencné 15 
Adorján Jánosné 18 
Babos József 15 
Balázs Gusztáv 19 
Baranyai Istvánné 16 
Bíró Vince (Ady u.) 15 
Börzsei Arnold 20 
Börzsei Gábor 21 
Börzsei László 17 
Burkus Tivadar 15 
Csányi Gyula (Hunyadi u.)
 20 
Csányi Gyula (József A. u.)
 17 
Csapó József 15 
Csiszár Imre 17 
Dobrádi Zoltán 16 
Dubi Árpád 17 
Farkas Ferenc 17 
Farkas Gyula 15 
Fazekas Mihály 19 
Finczicziki Lajos 15 
Fördős Imre 19 
Frank Antalné 17 
Frank Lajos 15 
Gál Csaba 15 
Gáli Béláné 19 
Gáli Iván 16 
Gáli Kálmánné 15 
Galián Árpád 15 
Gondár István 18 
Gondár Lajos 15 
Gondár Zoltán (Ifjúság u.) 17 
Gondár Zoltán (Kertes u.) 15 
Gutléber Zoltán 21 
Halász Lajos 20 

Hécz Vince 19 
Holczer Gyuláné 15 
Horváth Attila 16 
Horváth Csaba 17 
Horváth Gyula 21 
Horváth Jenő 15 
Horváth László (Duna u.) 15 
Horváth László (Fő u.) 15 
Horváth László (Ifjúság u.)
 16 
Horváth Mihály 23 
Huszár Gáborné 17 
ifj Szabó Zoltán 20 
Joó Katalin 20 
Józsa József 22 
Jursics Andrásné 15 
Jursics Béla 16 
Jursics Gyula 20 
Jursics János 19 
Kapuvári Zsolt 22 
Karacs Károly 16 
Karácsonyi Imre 17 
Karácsonyi Lajosné 16 
Keller Alajos 20 
Keller András 21 
Kiss Tibor 23 
Kiss Zoltán 21 
Kovács András 15 
Kovács Antal 20 
Kovács Béla 15 
Kovács Dénesné 25 
Kovács Gyuláné 20 
Kovács Lajos (Rákóczi u.) 19 
Kovács Mária 20 
Kovács Ottó 15 
Kovács Tibor 18 
Krausz Csaba 19 

Kráz Tamás 22 
Kuller Antal 18 
Kuller Attila 19 
Kuller Imre (Ady u.) 19 
Kuller Iván 21 
Kuller Lajosné 15 
Kuller Mátyásné 19 
Kuller Olga 15 
Lendvai Imre 15 
Lendvai Iván 19 
Lép Rudolf 21 
Lévai Antal 15 
Lévai Imre 20 
Lovászy Zsolt 20 
Lőrincz Károly 25 
Luka László 17 
Luka Sándor 20 
Madarász Gyula 15 
Major Ernő 18 
Mészáros Lajos 19 
Mezei Árpád 17 
Mezei László 16 
Molnár Károly 15 
Nagy Alfonz 19 
Nagy Attila 18 
Nagy Imre 16 
Nagy Lukácsné 15 
Nagy Rudolfné 16 
Nagy Zoltánné 16 
Naszádos Ferencné 15 
Nátz Róbert 19 
Németh Marianna 20 
Németh Béla 14 
Németh Csaba 16 
Németh István 16 
Németh Tibor 20 
Novits Nándor (Ifjúság u.) 20 

Pablényi Zsuzsa 15 
Paksi Attila 18 
Paksi Béla 20 
Peitli László 18 
Pék Albert 20 
Pék Béla 20 
Pék Lajos 16 
Pető Sándor 15 
Pusztai Tiborné 15 
Rába László 15 
Roll István 24 
Sághy József 20 
Stankovics Antal 22 
Stoller Edit 15 
Stoller Ernő 16 
Stoller Imre 15 
Stoller István (Ady u.) 16 
Stoller István (Ifjúság u.) 25 
Stoller Péterné 17 
Stoller Tivadar 16 
Stoller Zoltán 20 
Stróbli Éva 15 
Stróbli Károly 15 
Szabó Ferenc (Ifjúság u.) 15 
Szabó Ferenc (Rákóczi u.)
 15 
Szabó Gyula 18 
Szabó Imre 25 
Szalai Béla (Kossuth tér) 15 
Szalai Csaba 15 
Szalai Gézáné 16 
Szalai István (Győri u.) 22 
Szalai István (Táncsics u.)
 19 
Szalai Mihály 20 
Szalai Pál (Fő u.) 21 
Szalai Sándor 20 
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Immár több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza, hogy 
augusztus végén a Faluszépítő Egyesület által felkért bíráló bi-
zottság körbejárja a falut, és értékeli házak, udvarok rendezettsé-
gét, szépségét. Ebben az évben is így történt ez, egy öttagú bi-
zottság értékelte a falu polgárainak faluszépítő munkáját. Igen 
nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy évről-évre egyre 
szebb, rendezettebb házak és udvarok látványa fogadja a bizott-
ságot. 

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat a 
falu polgárainak, hogy valóban európai rangú környezetet pró-
bálnak teremteni. Az évek során szembetűnő változásokon ment 
keresztül kis falunk. Ezen szépülő falukép aktív és szembetűnő 

Virágos Kunszigetért –  
Egyre több a rendezett, virágos ház 

megvalósulását láthatta a bíráló bizottság a házakat, udvarokat 
szemlélve is. Figyelemre méltó az is, hogy ebben az évben kettő 
híján 200 házat tartott a bizottság különösen is szemrevalónak. 

Továbbra is arra buzdítjuk kedves polgártársainkat, hogy 
ezen az úton haladva építsék, szépítsék kis falunkat. 

 
CSISZÁR IMRE 

A FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET ELNÖKE 
(A név után a bizottság által megítélt pontszám áll) 



Otthon végezhető munkára keresünk jelentkezőket.  
 

Szükséges okiratok: 
TB kártya (fénymásolata) A munka feltétele  
TAJ szám (fénymásolata) 67%-os rokkantság 
adókártya (fénymásolata) 62 év alatti életkor 

2002. szeptember-október Hirdetés KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
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Szalai Tamás 18 
Szalai Vince 19 
Szalai Zoltán 20 
Szalai Zsolt 22 
Szalay Pál (Győri u.) 18 
Szalma Ferenc 15 
Szűcs Endre 15 
Takács József 19 
Takáts Imre (Rákóczi u.) 15 
Takáts Imre (Ifjúság u.) 20 
Tamás Antal 18 
Tamás Ervin 16 
Tamás Zoltán 17 
Tauffer Zoltán 20 

Tilai Béla (Ifjúság u.) 15 
Tilai Béláné (Győri u.) 18 
Tilai Imre 15 
Tilai József 23 
Tilai Lajosné 20 
Tilinger Zsolt 15 
Tolnai Mihály 17 
Tóth András 15 
Tóth Imre 15 
Tóth István (Rákóczi u.) 15 
Tóth István (Duna u.) 21 
Tóth Lajos 14 
Tuska Györgyné 16 
Varga Antal 15 

Varga Balázs (Fő u.) 15 
Varga Béla 20 
Varga Ernő 16 
Varga István 20 
Varga Károly 15 
Venesz Gyuláné 15 
Venesz János 22 
Venesz Rudolf (Ifjúság u.) 21 
Venesz Rudolf (Táncsics u.)
 20 
Venesz Viktorné 15 
Vígh Pálné 16 
Vikidár Zsolt 21 
Virág Andrásné (Győri u.) 18 

Virág Balázs 20 
Virág Béla (Rákóczi u.) 15 
Virág Béla (Dózsa u.) 20 
Virág Ernő 21 
Virág Gézáné 15 
Virág Gyuláné 17 
Virág Imre 20 
Virág István (Fő u.) 17 
Virág Károly 15 
Virág László (Hunyadi u.) 25 
Virág Zoltán 20 
Volner József 20 
Wellner István 21 
Zágoni József 15 



Iskolánk 114 tanulóval kezdte meg a 2002-2003-
as tanévet. A dinamikus létszámnövekedés idén is 
folytatódott tehát, s az osztálylétszámok mostanra a 
következőképpen alakultak: 

 1. osztály 16 fő 
 2. osztály 14 fő 
 3. osztály 16 fő 
 4. osztály 17 fő 
 5. osztály 17 fő 
 6. osztály 12 fő 
 7. osztály 14 fő 
 8. osztály 8 fő 
 összesen: 114 fő 
Örvendetes tényként állapít-

hatjuk meg, hagy az idén 20 
diákkal több tanul iskolánkban, 
mint 4 évvel ezelőtt! 

A tanulmányokat 1. 2. 5. és 6. 
évfolyamokon a kerettantervek szerint, 3. 4. évfo-
lyamokon a Nemzeti alaptanterv előírásainak megfe-
lelően, míg 7. és 8. évfolyamokon az 1978-as szabá-
lyozás szellemében folytatják tanulóink. 

A diákok délelőtti leterheltsége az elmúlt évekhez 
képest némileg csökkent – köszönhetően az egyes 
évfolyamokra központilag maximált heti óraszámok-

nak. 
Délutánonként továbbra is számos szakkör várja 

az érdeklődőket, ezeken felül néptánc, énekkar, 
sportkör, zenetanulási lehető-
ség biztosítja a szabadidő értel-
mes és hasznos eltöltését. 
Szeptember 2-án gyönyörűen 
felújított iskola várta a diákjait. 
A kötelező fertőtlenítő mesze-
lés után lambériaborítást kapott 
1 tanterem, az ebédlő és a tető-
téri folyosószakasz. A szülők 
segítségével a nyár végén teljes 
csiszolással, lakkozással újjá 
varázsoltunk 100 db tanulópa-
dot, ezen felül csináltattunk egy 
szekrényt is az utcai cipők esz-
tétikus tárolására. 

A felújítások közel 500 000 Ft-ba kerültek, mely-
nek kisebbik részét nyertes pályázatokból finanszí-
roztuk, nagyobbik hányadát pedig a fenntartó Ön-
kormányzat biztosította számunkra. Köszönet érte. 

 
BALOGH FERENC 
ISKOLAIGAZGATÓ 

Becsengettek 
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A kunszigeti Tündérvár Óvodában a nyári szünet 
alatt felújítási munkálatok történtek: az óvoda folyo-
sója kapott új burkolatot és új öltözőszekrények ké-
szültek. 

A folyosó padlózatának felújítási költségét a Győr-
Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítvány 
pályázati támogatásával sikerült megvalósítani.  

A felújítás teljes összege 400 000 Ft volt, melynek 
egy részét pályázati támogatásból álltunk, a másik 
részét az önkormányzat által biztosított önrészből tud-
tuk fedezni. 

Megújult környezetben fogadhattuk a szeptemberi 
tanévkezdéskor az új és „régi” óvodásokat. Az óvoda 
létszáma a tanév elején 25 kis-középső csoportos és 
24 nagy-középső csoportos volt. 

Köszönetet szeretnénk mondani Virág Ferencnek, 
akire a nyílászárókkal kapcsolatos problémáinkkal 
bármikor számíthatunk. 

A TÜNDÉRVÁR ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE ÉS 
DOLGOZÓI NEVÉBEN: 

FARKAS FERENCNÉ 
VEZETŐ ÓVÓNŐ 

Óvodai hírek 

Felvételünk az óvoda megújult folyosóján készült 

Ebéd a felújított ebédlőben 



A Győri Véradó Állomás és a Kunszigeti Vöröske-
reszt helyi alapszervezete minden évben megszervezi 
a véradást. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik az arra rászoruló embereknek se-
gítő kezet nyújtottak. Az idei évben különösen nagy 
számban jelentek meg a véradáson. Név szerint: 

 
 

Véradás Kunszigeten 

Tánczos Zoltán 
Virág Margit 
Stróbli Vilmos 
Gondár István 
Varga Ernő 
Bogdán József 
Kovács Ottóné 
Gál Csaba 
Volner József 
Szalai Rudolfné 
Tar László 
Szalai István 
Forgó Béláné 
Fazekas Miklósné 
Tóth András 
Gondár Istvánné 
Tamás István 
Tóth Balázs 
Bíró Vince 
Rebenek Balázs 
Németh István 

Rigó Imréné 
Baranyai József 
Szalai Márk 
Ramm Zoltán 
Venesz Tibor 
Giczi Sándor  
Ács Péter 
Sári Alexa 
Losonczy József 
Gáspár József 
Tóth Imre 
Varga Lóránt 
Szalai Ivánné 
Tilai Imréné 
Szabó Ferenc 
Horváth Ferenc 
Gondár Szilvia 
Virág Zoltán 
Pusztai Zsolt 
Pusztai Ádám 
Gondár Gábor 

Köszönjük! 
 

KUNSZIGETI VÖRÖSKERESZT HELYI ALAPSZERVEZETE 

„Sokan nem tudják, mit kezdjenek az öregekkel, 
a mosolyukkal, a fehérre meszelt falakkal. 
Az öregekkel, akik naponta összejönnek, 
S mondják: szívünkben hordozzuk az ország sorsát.” 

(ARATÓ KÁROLY) 
 
Kérem, engedjék meg, hogy megkülönböztetett tiszte-

lettel köszöntsük Önöket, idősödő embereket október 1-je 
alkalmából, az Idősek Világnapján, amikor a világ Önökre 
figyel. 

Nemes gesztus „világnapon” ünnepelni Önöket, azon-
ban mindannyian tudjuk, az élet nem világnapokból áll. 

Az idősödő, idős, koros embereknek minden nap szük-
sége van támaszra., törődésre, gondozásra. 

Úgy gondoljuk, hogy eddigi munkánkkal biztosítottuk 
ezt a községünkben élő idősödő embereknek. 

Életük alkonyán is számíthatunk bölcsességükre, ta-
pasztalataikra. Szívesen látjuk és várjuk őket, örülünk, ha 
t a l á l k o z u n k  a  f a l u b a n .  N é l k ü l ü k  
„szegényebben”, árván élhetnénk. 

Biztonságunk, múltunk, hagyományaink az Önök kezé-
ben van. 

Kérem, hosszú ideig őrizzék, amihez kívánok, sok örö-
met, egészséget és hosszú életet. 

 
 
 
 LENDVAI IVÁNNÉ VARGA JÓZSEF 
 POLGÁRMESTER ALPOLGÁRMESTER 
 
 SZALAY GYŐZŐ SZALAI ISTVÁN 
 KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ 
 
 
 
 VARGA ERNŐ TÓTH RÓBERT 
 KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ 
 
 
 
 SZALAI BÉLA KULLER IMRE 
 KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ 

Köszöntő az  
Idősek Világnapján 
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Németh Anett és Varga Béla 
augusztus 17-én 

 

Dobrádi Éva és Szalai Árpád 
augusztus 24-én. 

 

Nagy Viktória és Beke Péter 
augusztus 31-én 

 

Gutléber Magdolna és Szekeres Attila 
szeptember 7-én 

 

Orbán Éva és Lux Mihály 
szeptember 14-én 

 

Virág Szilvia és Burányi Béla 
szeptember 14-én 

 

Horváth Noémi és Szeredi Bálint 
szeptember 21-én 

Varga Fanni  
augusztus 26-án  

 
Fazekas Flórián  
szeptember 22-én 

 
Burkus Tamás  

szeptember 23-án 
 

Isten hozott benneteket! 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Babák, esküvők 2002. szeptember-október 
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Kunszigeten  
házasságot kötöttek: 

Megérkeztünk 
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Jól sikerült bajnoki évet zárt az Am Besten Bau-

Terán csapata, akik az előző bajnokságban az előkelő 
második, azaz feljutó helyen végeztek.  

Az élvonal küzdelmeit azonban nem vállalták, így 
továbbra is a második osztályban szerepelnek. 

 
Csapó Sándor: A nyári igazolásokkal megerősöd-

ve ismételten a dobogón szeretnénk végezni, mely-
ben természetesen a bajnoki cím is benne van. 

 
Az első hazai mérkőzésen: 
Am Besten Bau-Terán – Debrecen 1:1 

 

Teke, Megyei I. o.: 

Csapatunk sajnos létszámproblémákkal küzd, bár 
van néhány tehetséges új játékos. 

Az első fordulóban a jóval esélyesebb, hazai pá-
lyán játszó Szanytól szenvedtünk  vereséget  

Szany–Kunsziget 6:2 
legjobb dobónk: Virág Péter 385 fa 
 
A bemutatkozó hazai meccsen a jobb erőkből álló 

Jánossomorja szoros küzdelemben nyerni tudott. 
Kunsziget – Jánossomorja 2:6 
Legjobb dobónk: Gutléber Z. 376 fa 
 
A harmadik fordulóban megszületett az első pont, 

méghozzá idegenben. 
Győrújfalu-Kunsziget 4:4 
A csapat kéri a tisztelt sportbarátokat, hogy a ha-

zai mérkőzéseken még nagyobb számban vegyenek 
részt, szurkoljanak a csapat sikeréért. 

Még várat magára a siker 

Cselgáncssikerek 

Barcson rendezték az Al-
pok-Adria Közép-Európa-
kupát, melyet megyénk válo-
gatottja nyert meg. Az együt-
tesben szerepelt a kunszigeti 
Molnár Balázs is, aki súlycso-
portjában első helyezést ért el. 

Meghívásos versenyeken 
Venesz Zoltán kimagaslóan 
szerepelt. Augusztus 31-én 
Oroszlányban 2. helyezett, 
majd két hét múlva Eszter-
gomban 3. lett. Mindkét ver-
seny országos volt. Szeptem-
ber 28-án Szolnokon országos 
ranglistaversenyen első lett.  

 
Mindkettejüknek további 

sikeres versenyzést kívánunk.  
 Venesz Zoltán 

Molnár Balázs 

Bozsik-program 

Tisztelt szülők és gyerekek! 
 
Minden kislányt és kisfiút várunk, aki kedvet érez a 

labdarúgáshoz, és szeretné magát képezni. Nem baj, ha 
még nem megy olyan jól a játék, majd megtanulod – 
ezért van az edzés! 

 
Időpontok:  
Óvodás korcsoport:  
 kedd és péntek 16.30-17.30 
Helyszín: Tornacsarnok 
Edző: Hajczinger Ferenc 
 
Általános iskola alsó tagozat:  
 kedd és péntek 16.30-17.45 
Helyszín: futballpálya 
Edző: Kopp András 
 
Sportfelszerelést mindenki hozzon magával, öltözési, 

tisztálkodási lehetőség biztosított. A részvétel ingyenes. 
Jó sportolást! 

 

Női Labdarúgás, NBII.: 

Cél idén is a dobogó 
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Reményt keltő folytatás 

Férfi Labdarúgás, Megyei II. o.: 

A harmadik fordulóban csapatunk idegenben szerzett 
egy pontot – bár az esélyek alapján inkább elvesztett 
kettőt. A jó iramú, sok nézőt vonzó találkozó eredmé-
nye: 

Győrsövényház – Kunsziget 1:1 
Gsz.: Kolonits T. 
Kéring Attila, edző: Nem játszottunk jól! 
 
Egy hét múlva hazai pályán a biztos vezetés tudatá-

ban leengedtek a fiúk, így a győzelem helyett meg kel-
lett elégedni a döntetlennel. A játék alapján fölényesen 
kellett volna nyerni a találkozót.  

A mérkőzés gyászszünettel indult a nemrégiben el-
hunyt ifjúsági játékos, Varga Zoltán emlékére, aki tragi-
kus körülmények között váratlanul meghalt. Zolika! 
Csapattársaid, egyesületi vezetők, szurkolók nevében is 
búcsúzunk tőled! Nyugodj békében! 

Kunsziget – Rajka 4:4 
Gsz.: Nagy Sz., Kolonits T., Komjáti, öngól 
Kéring A.: Négy-egyes biztos vezetés után csak saját 

magunkat hibáztathatjuk. Második félidei teljesítmé-
nyünk kritikán aluli volt. 

 
A máriakálnoki vendégszereplés még a várakozáso-

kat is felülmúlta: gyors játék, megbízható védelem, 
eredményes csatársor. 

Máriakálnok – Kunsziget 0:10 
Gsz.: Nagy Sz. 3, Komjáti 2, Kolonits 2., Kozári, 

Csollány, Horváth Sz. 
Kéring A.: Gratulálok a csapatomnak, ma igazán 

eredményesek tudtunk lenni. 
 
A győrladaméri sportkör kérésére az itthoni meccset 

idegenben játszottuk. A fiúk kicsit elrontották a búcsú 
hangulatát, hiszen meggyőzően nyertek. 

Győrladamér – Kunsziget 3:5 
 
Szeptember 22-én, újabb idegenbeli mérkőzésen, 

kicsit nyögvenyelősen, de sikerült megszerezni a három 
pontot. 

Halászi – Kunsziget 1:2 
Gsz.: Csollány, Baka 
Kéring A.: Jó játék nélkül, izzadva nyertünk. 
 
Szeptember utolsó vasárnapján szép időben fogadtuk 

az eddig pontveszteség nélkül álló Hegyeshalom csapa-
tát. A sok néző előtt zajlott találkozón nagyobb arány-
ban is nyerhettünk volna. Figyelmeztető lehet, hogy 
megint a mérkőzés végén kaptuk a gólokat! 

Kunsziget – Hegyeshalom 4:2 
Gsz.: Nagy Sz., Horváth Sz., Komjáti, Szári 
 
Ezzel csapatunk átvette a vezetést a csoportban, igaz 

ugyan, hogy a Hegyeshalom egy mérkőzéssel keveseb-
bet játszott. 

 
A csapat nevében Kéring Attila edző köszöni a szur-

kolók buzdítását, kéri, hogy az esetleg elkövetett hibák 
után (melyeket természetesen el kell mondani) a nézők 
tovább is serkentsék a játékosokat. Véleménye szerint a 
körzetben kevés helyen van ilyen nagy számú és lelkes 
szurkolótábor. Higgyük el, hogy minden játékos jól 
akarja tenni a dolgát, ha az néha nem is úgy sikerül. 

Szurkoljunk együtt! Hajrá Sziget! 
 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

 1. Kunsziget 8 30-12 20 
 2. Dunaszeg 7 27-  9 18 
 3. Hegyeshalom 7 22-11 18 
 4. Rajka 8 23-16 16 
 5. Dunakiliti 8 22-13 13 
 6. Győrsövényház 8 17-17 13 
 7. Farád 8 19-20 11 
 8. Mosonszolnok 7 9-12 10 
 9. Lipót 8 17-16 9 
 10. Győrladamér 8 16-16 9 
 11. Bősárkány 8 10-17 9 
 12. Máriakálnok 7 14-26 7 
 13. Levél 7 11-13 6 
 14. Ásványráró 7 5-10 6 
 15. Halászi 8 6-13 5 
 16. Hédervár 8 8-35 1 


