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Tóth Róbert 358 sz. 9,09% 
Farkas Ferencné 350 sz. 8,88% 
Varga Ernő 287 sz. 7,28% 
Varga József 276 sz. 7,01% 
Csapó Gábor 261 sz. 6,62% 
 

Szalai István 250 sz. 6,35% 
Stankovics Antal 226 sz. 5,74% 
Füsi Renáta 209 sz. 5,30% 
Keller András 209 sz. 5,30% 
Szalai Zoltán 159 sz. 4,04% 
Ifj. Kuller Imre 147 sz. 3,73% 
Strobl Imréné 141 sz. 3,58% 
Maosáné Joó Katalin 111 sz. 2,82% 
Veneszné Pető Irén 111 sz. 2,82% 
Holczer Gyula 57 sz. 1,45% 
 
A százalékos arány alapja a szavazáson leadott 

összes érvényes szavazat. 
A Képviselőtestület tagja a 7 legtöbb szavaza-

tot kapott képviselőjelölt lett. 
Többen is döntöttek úgy, hogy a maximális 7 

jelölt helyett kevesebbre adták le a voksukat, egy 
választó átlagban 5,85 képviselőjelöltre szavazott. 

 

A szavazás jelentőségét – úgy tűnik – sokan 
átérezték. Ennek mindannyian örülhetünk. 

Régi-új polgármesterünknek eredményes mun-
kát kívánunk éppúgy, mint az újonnan választott 
képviselőtestület tagjainak. 

 
A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ  

SZERKESZTŐSÉGE NEVÉBEN: 
BÁBICS NORBERT 

(FORRÁS: WWW.VALASZTAS.HU) 

Október 20-án ismét az urnákhoz járult az or-
szág – ezúttal önkormányzati választásokat tar-
tottunk. 

Kunszigeten a szavazásra jogosult 942 válasz-
tópolgárból 678-an jelentek meg a két választó-
körzetben. Ez az összes szavazásra jogosult vá-
lasztópolgár 71,97%-a. A részvétel aránya jóval 
magasabb volt mind az országos, mind a megyei 
átlagnál.  

Négy évvel ezelőtt az önkormányzati válasz-
tásokon a részvétel Kunszigeten 58,77%-os volt. 

 
A polgármester választásban 624 érvényes 

szavazattal (92,04%-kal) Lendvai Ivánnét vá-
lasztottuk polgármesternek. 

 
A kislistás választásban (helyi önkormányzati 

képviselők) a szavazólapok 99,26%-a volt érvé-
nyes. 

 
Az eredmény: 
Szalay Győző 410 szavazat 10,41% 
Szalai Béla 378 sz. 9,59% 

Választás 2002. 
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Ifj. Kuller Imre 1994-2002. között volt Kun-
sziget Község Képviselőtestületének tagja, mun-
kájával jelentősen hozzájárult a falu fejlődéséhez. 

Az Ügyrendi Bizottság elnökeként, az Am 
Besten Bau Sportegyesület, az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnökeként több egyesület elnökségi 
tagjaként tevékenykedett és tevékenykedik. A fa-
luban folyó beruházásokat figyelemmel kísérte, 
szükség szerint munkájával aktívan segítette azo-
kat – Grund, Sportöltöző, SZÍN-TÉR, Sportcsar-
nok, útépítések, épületfelújítások. Képviselte el-
sősorban az Ady, Rákóczi, Fő utcai település-
részt, természetesen minden esetben felelősen 
döntött a falu életét meghatározó kérdésekben 
(ipartelepítés, termálberuházás, stb.), részt vett a 
település köztereinek kialakításában. 

Segítette az egyesületek tevékenységét, ren-
dezvények szervezését, bármikor számíthattunk 
és reméljük, számíthatunk a jövőben is munkájá-
ra. Önzetlen segítsége példaértékű. 

 
Szalai István szakipari tevékenységével, isme-

reteivel 1990. óta, az önkormányzatiság bevezeté-
se óta 12 éven át segítette az önkormányzat mun-
káját, képviselőként a falu fejlődését. 

Részt vett az önkormányzati rendszer kialakí-
tásában, az 1990-től a lehetőségek adta nagyobb 
beruházásokban. Mindig támogatta a kínálkozó 
lehetőségeket, segítette megvalósulásukat. 

A Győri utat, a Szent Antal kápolnát, mint 
hozzá közel eső és álló településrészt mindig fi-
gyelemmel kísérte. 

Emberségesen, a segítségadás lehetőségét fi-
gyelembe véve végezte munkáját, melyre tovább-
ra is számítunk. 

 
Varga József alpolgármesterként tevékenyke-

dett 1990-től 2002-ig. 2002-től is a képviselőtes-
tület tagja. Alpolgármesteri érdemei elvitathatat-

lanok. 
Segítette az önkormányzatiság kialakítását, a 

polgármesteri hivatal létrehozását, átmeneti idő-
szakban ellátta a polgármesteri teendőket. 

Mint a helyi Zöld Mező Mezőgazdasági Szö-
vetkezet irányítója, segítette a települést. 

Részt vett a falu kulturális rendezvényein, se-
gítette a gazdasági és humán fejlődést. 

Segítette a testvérfalui kapcsolatok kialakítá-
sát. 

Tapasztalt, megfontolt döntéseire továbbra is 
számítunk. 

 
Nehéz felsorolni, és teljesség igénye nélkül 

nem is lehet azt a sok-sok munkát, időt, fáradsá-
got, amit képviselőtársaim, alpolgármester úr is 
végzett. 

Minden előrelépésben ott van a munkájuk, 
mely munka egy közösségé volt, és nélkülük nem 
valósulhatott volna meg. 

Köszönjük, mindhármuknak jó egészséget, 
magánéletükben sok-sok boldogságot kívánok. 

 
LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 

Köszönjük  

Ifj. Kuller Imre, Szalai István képviselők munkáját 
 

és Varga József képviselő alpolgármesteri munkáját 



Választások után – Megalakult a Képviselőtestület 

Tisztelt választópol-
gárok! 

Kérem, engedjék 
meg, hogy megköszön-
jem aktív részvételüket 
a 2002. október 20-i 
választásokon. 

Köszönöm, hogy a 
polgármesteri tisztség 
betöltéséhez 624 állam-
polgár bizalmat szava-
zott számomra. 

Köszönöm, hogy a 
Győr-Moson-Sopron 
Megyéért Egyesületet 
támogatták, ahol a Me-
gyei Közgyűlés jelöltjeként indultam. Bízom ab-
ban, hogy bizottsági tagként segíthetem a község 
és a térség kitűzött céljainak megvalósítását. 

 

****************************************
*********** 

 

2002. november 4-én tartotta alakuló ülését 
Kunsziget Község Képviselőtestülete: 

Lendvai Ivánné polgármester, 
Csapó Gábor, Farkas Ferencné, Szalai Béla, 

Szalay Győző, Tóth Róbert, Varga Ernő és Varga 
József képviselők. 

 
A képviselőtestület munkája hatékony végzése 

érdekében az alábbi bizottságokat hozta létre: 
Ügyrendi Bizottság – elnöke: Szalay Győző 
Pénzügyi Bizottság – elnöke: Tóth Róbert 
Kulturális Bizottság – elnöke: Farkas Ferencné 
A Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság 

tennivalóit az Ügyrendi Bizottság látja el. 
A Képviselőtestület Szalai Béla képviselőt al-

polgármesterré választotta. 
Az alakuló ülés tárgyalta a polgármester gaz-

dasági és humán programját, mely a település fej-
lődését szolgálja a 2002-2006 közötti önkor-
mányzati ciklusban. 

A programból kiemel-
ném a következőket: 
 

Gazdasági program: 
- A település inten-
zív fejlődésének bizto-
sítása 
o Házhelyek kiala-
kítása 
o Termálberuházás 
megvalósítása 
o Ipari park kialakí-
tása 
o Ipari üzemek bő-
vítésének elősegítése 
o Szé le rőműpark 

létrehozásának elősegítése 
- Természeti, környezeti értékek védelme 
- Környezetvédelmi program elkészítése 
- Illegális szemétlerakó helyek felszámolása 

és a szelektív hulladékgyűjtés fokozása 
(hulladékudvar) 

- Csapadékvíz elvezetése, árokrendszer kiala-
kítása 

- Úthálózat javítása 
 
Humán program: 
- Oktatási intézmények színvonalának emelé-

se 
- Tudásközpontú, esélyegyenlőséget teremtő 

oktatás biztosítása 
- Ember, mint érték – gondolkodásmód to-

vábbi fejlesztése 
- Egészségügyi alapellátás további fejlesztése 

– az üresen álló egészségügyi helyiség funkcioná-
lása 

- Teleház bővítése 
- Könyvtár felújítása 
- Településkép javítása 
- Az Egyesületek tevékenységének további 

erősítése 
 

A fentieken túl minden olyan tevékenység, 

Köszönjük a bizalmat! 

November 3-án ünnepélyes keretek között tett  
esküt Lendvai Ivánné polgármester és Kunsziget 

Község Képviselőtestületének hét tagja 
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mely a falu életét, fejlődését szolgálja. 
Megvalósításukhoz szeretném az összes lehe-

tőséget kihasználni, pályázati forrásokkal megte-
remteni az anyagi feltételeket. 

Ehhez kérem tisztelettel segítségüket. 
Magam és a Képviselőtestület tagjai nevében 

további jó egészséget kívánok: 
 

LENDVAI IVÁNNÉ 
POLGÁRMESTER 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2002. november 
16-án, szombaton reggel 6 órától szervezett lom-
talanítás lesz Kunszigeten. 

 
Értesítjük a lakosságot, hogy a Táncsics utca 

mögötti terület, az ún. Fenék-kert rekultivációja 
megtörtént. Mostantól már építési törmeléket sem 
szabad odaszállítani. Ezek elhelyezésére alkalmas 
konténer a Győri Kommunális Szolgáltató Kft-től 
igényelhető (Győr, Kálvária u. 4-10. Tel.: 96/516-
600) 

 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Közlemények 

 
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, 

akik édesapánk, 
Pablényi József 

temetésén részt vettek, mély gyászunkban 
osztoztak. 

Külön köszönjük a Nyugdíjas Klub Ének-
karának és az Am Besten Bau Sportegyesület-
nek. 

GYERMEKEI: ZSUZSI ÉS PÉTER 

A lakosság problémáinak széleskörű megisme-
rése érdekében a hivatali munkaidőn túl, minden 
szerdán 16-18 óráig fogadóórát tartok. Kérem, 
gondjaikkal bátran keressenek meg. 

LENDVAI IVÁNNÉ 
POLGÁRMESTER 

Polgármesteri fogadóóra 

Helyreigazítás 
A Kunszigeti Hírmondó októberi számában a 

Virágos Kunszigetért eredményhirdetésébe hibák 
csúsztak. 

Helyesen: 
Gál Csaba – Széchenyi u – 25 pont 
Szalai Miklós – Kertes u. – 20 pont 
A hibákért elnézést kérünk. 

SZERKESZTŐSÉG 

Köszönet az 1%-ért 
A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület ezúton 

mond köszönetet mindenkinek, aki 2001-ben a 
SZJA-ja 1%-ának felajánlásával anyagilag is tá-
mogatták az Egyesületet. Az ebből befolyt össze-
get – 32.359 Ft-ot az Egyesület a Virágos Kunszi-
getért mozgalom díjaira fordította. 

A jövőbeni támogatásukra is számítunk. 
 

KÖSZÖNETTEL: 
FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 
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Hőseink emléke 

A rendszerváltozás óta hagyo-
mány falunkban, hogy a halottak 
napja alkalmából külön is megemlé-
kezünk az I. és II. világháború hősi 
halottairól. 

Így történt ez ebben az esztendő-
ben is. November 2-án, szombaton 
az esős időjárás ellenére sokan vet-
tünk részt a hősök tiszteletére tartott 
szentmisén, majd pedig a templom 
előtti téren az estébe nyúló megemlé-
kezésen. A falu elöljárói megkoszo-
rúzták a hősi halottak emléktábláját, 
s itt helyezték el az emlékezés virá-
gait a hozzátartozók is. A rendőrség 
és a határőrség képviselői ugyancsak 
lerótták kegyeletüket. Az iskola diák-
jai az elesettek előtt tisztelegve és 
fejet hajtva ünnepi műsorral készül-
tek. 

Az emlékezés mindannyiunk ne-
mes kötelessége. Az áldozat, amelyet 
falunk hősi halottai hoztak, nem hal-
ványulhat az utódok lelkében az idő 
múlásával sem. 

SZALAINÉ HÉCZ TÜNDE 

Szüreti Nap 

Az idei évben október 12-én került megrendezésre a már 
hagyományosnak számító Szüreti Nap. 

Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a programok sze-
replőit és a nézőket sem. Miután szakadatlanul esett az eső, 
elmaradt a vidám felvonulás. 

A Kultúrotthonban délután négy órakor kezdődött a műsor. 
Az Általános Iskola tanulói rábaközi, kalocsai táncokat adtak 
elő, s nagy sikert aratott a citerazenekar műsora is. 

Itt került sor a Faluszépítő Egyesület által odaítélt emlék-
lapok átadására, a Virágos Kunszigetért meghirdetett mozga-
lomban résztvevő lakosok között. 

A műsort a Kunszigeti Fiatalok szüreti hangulatot felidéző 
tánca zárta. 

A program a 
K é k - D u n a 
Vendéglőben 
folyta tódot t , 
ahol Fazekas 
Miklós zenéjé-
re táncolhattak 
a mulatni vá-
gyók. 

Az idei bál 
bevételével már közel 135 000 Ft-ra nőtt a Kunszigeti Fiatalok 
számlájára elhelyezett összeg. 

A fiatalok az év folyamán szépen rendbe hozták az iskola 
épülete alatti pincét, kimeszelték, takarították. Az önkormány-
zat és néhány szülő segítségével a gáz is bevezetésre került. 

A most rendelkezésre álló pénzből szeretnénk a pincéhez 
kisebb-nagyobb felszerelési tárgyakat vásárolni. Gondolok itt 
székekre, asztalokra, néhány polcra. Segítve ezzel is a fiatalok 
kultúrált szórakozási lehetőségét. 

Köszönöm mindazok segítségét, akik a programok szerve-
zésében, lebonyolításában közreműködtek, segítettek. 

Külön öröm volt, hogy a fiataloktól lelkes, jól begyakorolt, 
s énekkel is megfelelően kísért szüreti táncot láttunk. 

STANKOVICSNÉ SZABÓ ZSUZSA 
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Szeretettel köszönjük 
Kovács Lajosné Panni né-
ninek a játékokat, amiket 
az iskolának ajándékozott. 
*********************
******** 

December 1-jén, vasár-
nap reggel 8-tól délután 4-
ig Adventi Vásár lesz az 
iskolában. A Vásáron az 
iskola tanulói által készí-
tett tárgyakat lehet megvá-
sárolni. 

Minden érdeklődőt, vá-
sárlót szeretettel várunk. 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA  
NEVELŐTESTÜLETE 

Iskolai hírek 

Tájékoztatjuk kedves olvasó-
inkat, hogy a Kunszigeti Hír-
mondó idei utolsó száma de-
cember 20-án jelenik meg. 

Kérjük azokat, akik kará-
csony, újév alkalmából üdvöz-
letet szeretnének az újságban 
megjelentetni, ennek szövegét 
legkésőbb december 16-ig 
(hétfő) adják le a Teleházban. 

Az egész oldalas hirdetés ára 
4000 Ft, a féloldalas 2000 Ft, a 
negyedoldalas 1000 Ft. 

 
SZERKESZTŐSÉG 

Hirdetni 
szándékozók 
figyelmébe! 

 
Jandó Nikoletta és 

Tóth Róbert 
október 19-én 

Horváth Zalán Bence  
Október 13-án 

 
Kráz Balázs 

November 11-én 

Kunszigeten házasságot kötöttek: 

Megérkeztünk 

Isten  
hozott  

benneteket! 
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Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. 
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2. Tel.: 96/485-388; 96/485-040; 96/552-003 

Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736 
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30 

Technikai szerkesztés és képek: Bábics Norbert  
Készült a Kunszigeti Teleházban. 9184 Kunsziget, Kossuth tér 9. Tel/fax: 96/552-010 e-mail: kunsziget@telehaz.hu 

Női labdarúgás, NBII. 

Változó eredmények 

A 9. fordulóban elkezdődött egy rossz sorozat, 
mely sajnos a Hédervár elleni idegenbeli győze-
lemmel sem ért véget. Ezalatt 11 pontot vesztet-
tünk, ebből hetet hazai pályán! 

Eredmények: 
Mosonszolnok – Kunsziget 2-2 
Gsz.: Nagy Sz. 2 
Kéring Attila, edző: Remélem, az időben ka-

pott pofontól felébredünk. 
 

Kunsziget – Dunaszeg 0-1 
Kéring A.: A mai mérkőzésen a rengeteg kiha-

gyott helyzet megbosszulta magát, gratulálok az 
ellenfél kapusának. 

 

Levél – Kunsziget  1-1 
Gsz.: Kozári 
 

Kunsziget – Dunakiliti 1-1 
Gsz.: Gondár 
 

Hédervár – Kunsziget 0-6 
Gsz.: Kozári, Szári, Komjáthy, Csollány, 

Gondár, Kolonits 
 

Kunsziget – Ásványráró 2-2 
Gsz.: Kozári, Kolonics 
Kéring A.: Az egész őszi szezonban ilyen lé-

lektelenül játszottunk. Nem is várhatunk mást, 
mint hogy minden csapat ellenünk bizonyít. Nem 

nagy nevekre, hanem küzdeni tudó játékosokra 
van szükségünk. 

 
A hátralévő mérkőzést meg kell nyerni, a téli 

szünetben rendezni kell a sorokat, így reméljük, 
szebb tavaszunk lesz. 

 
1. Hegyeshalom 14 48-18 37 
2. Dunaszeg 14 41-16 36 
3. Kunsziget 14 44-18 29 
4. Rajka 14 47-25 29 
5. Győrsövényház 14 26-26 25 
6. Ásványráró 14 24-20 22 
7. Farád 14 34-33 18 
8. Dunakiliti 14 27-27 17 
9. Bősárkány 14 22-28 17 
10. Mosonszolnok 14 21-27 17 
11. Halászi 14 20-31 15 
12. Lipót 14 26-32 13 
13. Győrladamér 14 21-32 12 
14. Levél 14 19-25 11 
15. Máriakálnok 14 24-43 11 
16. Hédervár 14 15-58 7 
 

PMFC-Ivas – Am Besten Bau-Terán 1-4 
Gsz.: Szeiman 2, Rácz, Finta 
 
Megérdemelt idegenbeli siker. Sajnos a követ-

kező mérkőzés már nem így sikerült. Kapusunkat 
már a 15. percben kiállította a játékvezető és ez 
döntőnek bizonyult. 

 
Algyő – Am Besten Bau-Terán 7-4 

Gsz.: Pusztai 2, Szeiman, Rácz 
 
Am Besten Bau-Terán – Renova 4-1 
Gsz.: Rácz 3, Szeiman 

Férfi labdarúgás, megyei II. o. 

Hullámvölgyben 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 


