
Polgármestert, 
képviselőtestületet 

választottunk
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Október első vasárnapján önkormányzati 
választás volt Kunszigeten, a polgármester is-
mét Lendvai Ivánné lett, a hattagú testületbe új 
tagként Szalai Árpád István került be.

Október 3-án önkormányzati választásokat 
tartottak Magyarországon. A képviselő-
testületek létszámcsökkentése Kunszigetet 
is érintette, a korábbi hétről hatra csökkent 
a testület létszáma. A kunszigetiek 64,26 
százaléka járult az urnákhoz idén, 3 százalékkal 
többen, mint négy éve.

Lyuk a zászlón
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

A zászló megmutatja, hogy egy nemzet 
különbözik a másiktól. A zászló jól látható 
szimbólum, ezért igyekeztek fölmutatni az 
állammá formálódó nemzetek, királyok, 
államfők. Az 1848-as szabadságharc idején 
úgy értelmezték, a magyar zászlóban a piros 
az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt 
szimbolizálja. 1956-ban vált jelképpé a 
lyukas zászló. Amilyen egyszerű, olyan mély 
jelentéseket hordoz. Nem valamivel szimbolizál, 
hanem valaminek a hiányával teszi azt. 

Templomszentelés, közösségi 
tér átadás Kunszigeten

- BÁBICS NORBERT - LENDVAI IVÁNNÉ -- BÁBICS NORBERT - LENDVAI IVÁNNÉ -
Két sikeres pályázat eredményét ünnepel-

hette egy napon Kunsziget szeptember utolsó 
vasárnapján.

Községünk értékét a benne élő embereken 
túl meghatározzák az őseink által felépített 
épületek, melyek védelmére, felújítására 
kötelez bennünket a múlt iránti tisztelet, 
amit a jelenben kell megtennünk, hogy 
megőrizhessük a jövő számára.

Az épített örökség védelmét kiemelt 
feladatunknak tekintjük mindannyian 
Kunszigeten. Több alkalommal pályáztunk 

a templom külső felújítására, és örömmel 
töltött el bennünket, amikor a Pannónia 
Kincse Leader Egyesület tagjaként az EMVA 
– „Vidéki örökség megőrzése” prioritásként 
a Kunszigeti Római Katolikus Egyházközség 
pályázata támogatásban részesült.

Ugyanezen forrás „Turisztikai tevékenység 
ösztönzése” prioritásból valósulhatott 
meg a plébánia udvarán álló gazdasági 
épületek felújítása. A pályázatot a 
Kunszigetért Közalapítvány adta be a Római 
Katolikus Egyház és Kunsziget Község 
Önkormányzatának segítségével. 

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Vidám, mesés 
délelőtt

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
Szeptember 20-án ötödik alkalommal került 

sor a Nyugdíjasok mesemondó- és anekdota-
versenyére Kunszigeten - az Életet az éveknek 
klubszövetség keretén belül.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON >>

A regionális versenyt kilenc település: 
Fertőszentmiklós, Ménfőcsanak, Győrújbarát, 
Jánossomorja, Kapuvár, Kunsziget, Lébény, 
Öttevény, Szerecseny 15 versenyzője 
képviselte.

A verseny résztvevőit és kísérőiket, 
valamint a megjelent vendégeket Lendvai 
Ivánné polgármester köszöntötte, a zsűri 
feladatát Kecskés Rózsa és Kovács Kornélia 
nyugalmazott tanárnők végezték. 

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 5. OLDALON >>

Dr. Pápai Lajos megyés püspök kívülről megáldotta a 
kunszigeti templomot. Fotó: Bábics Norbert
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Emlékezés a hősökre
Tisztelettel meghívjuk Önöket, október 

29-én pénteken 18.00-ra a Kunszigeti Római 
Katolikus Templomba ünnepi szentmisére, 
majd az azt  követő ünnepségre. Emlékez-
zünk együtt az I. és II. világháborúban hősi 
halált halt kunszigeti katonákra.

Az ünnepi szentmisét Winkler Zsolt plé-
bános celebrálja, ezt követően a templom 
előtti téren Fehér Imre őrnagy vezetésével 
katonai tiszteletadásra a díszőrség felsorako-
zására majd a hősök emléktábláinál koszo-
rúzásra kerül sor. 

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A XIX. századi melléképület ritka 
építészeti értékkel bír: nyitott füstös konyha, 
más néven nyári konyha a környékünkön 
nagyon kevés helyen maradt fenn. A megújult 
helyiségek a népi mesterségek bemutatása 
mellett helytörténeti kiállítások, kézműves 
foglalkozások megtartására is alkalmasak.

A munkák hónapokig tartottak, a 
kivitelezésben kunszigetiek is részt vettek. 
Többen társadalmi munkában segítettek.

2010. szeptember 26-án dr. Pápai Lajos 
megyés püspök áldotta meg az épületeket. 
Ünnepélyünkön részt vett a Győr-Moson-
Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Szakács 
Imre, a Pannónia Kincse Leader Egyesület 

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A legenda úgy tartja, hogy 1956. ok tóber 23-
án, a budapesti Bem téren lezajlott tüntetésen 
kapott szerepet először a „lyukas” zászló. 

Egy, a téren álló épület erkélyére egy vörös 
zászló, a Szovjetunió jelképe volt kitűzve, ami 
különösen ingerelte a tömeget. Azt követelték, 
hogy kerüljön nemzeti zászló az épületre. 
Hamarosan kicserélték a vörös zászlót az akkori 
államcímeres magyar zászlóra. A tömegnek 
ez csak olaj volt a tűzre: „Ez nem a magyar 
zászló!” „Le vele!” - harsogták. 

Egy kéz az erkélyről visszavette a zászlót, 
amely rövid idő múlva aztán újra megjelent, 
de akkor már lyuk tátongott a gyűlölt címer 
helyén. A téren álló tömeg üdvrivalgással 
fogadta az újdonsült zászlót, és ettől kezdve a 
lyukas lobogó az 56-os szabadságharc jelképévé 
vált.

Lyuk a zászlón

munkaszervezetének vezetője, Gönczi Zsolt 
és az egyesület elnöke, Gergó András is, aki 
beszédében elismerően szólt a templom és a 
szakrális közösségi tér fontosságáról.

A plébánia udvarán felújított épületegyüttes 
átadásán beszédet mondott Winkler Zsolt 
plébános, Lendvai Ivánné polgármester, Dr. 
Varga-Balázsné Szabó Erika, a Kunszigetért 
Közalapítvány elnöke és Gergó András, 
a Pannónia Kincse LEADER Egyesület 
elnöke. A közösségi tér kialakításához 
kapcsolódó számvitlei, elszámolási teendőket 
a Kunszigetért közalapítvány elnöke Dr. 
Varga-Balázsné Szabó Erika végezte. Mint 
aláírásra jogosult számtalan alkalommal a 
kuratórium elnökének segítségével részt vett 

Templomszentelés, közösségi tér átadás

A nyugdíjas énekkar a felújított plébániaudvarban. Fotó: Tilai Bence

Tisztelettel meghívjuk Kunsziget lakosságát 
2010 október 23-án, fél hétre a kunszigeti sportcsarnokba, 

hogy együtt emlékezzünk meg az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeiről 

és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójáról. 
Kunsziget Község Önkormányzata

a munkában. Szalainé Hécz Tünde az épület 
történetéről beszélt, a kunszigeti hittanos 
gyerekek pedig régi népi gyermekjátékokat 
mutattak be (Szalainé Hécz Tünde gyűjtését 
Kovács Ottóné tanította be a gyerekeknek). 
Az ünnepi műsorban fellépett a kunszigeti 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara is, 
melyet ez alkalomra is Karsai Klára készített 
fel. A műsor után az érdeklődők a Szalainé 
Hécz Tünde tanárnő által összeállított 
kiállítást tekintették meg. Önkormányzatunk 
több régi tárgyat kapott Mecsérről, az 
egykori hajóvontató házból, ezek itt kerülnek 
elhelyezésre. Köszönjük Fekete Zoltánnak 
és családjának a felajánlást. Várjuk falunk 
lakóinak felajánlásait is a leendő kiállításhoz. 
Az esemény meghívott vendégei egy, a 
templomot ábrázoló rézkarcot kaptak 
ajándékba, amely Dubi Árpád munkája.

A felújítások költsége jelentős. Községünk 
a két épületre közel 65 millió forint pályázati 
támogatást fordított. 

Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen 
módon hozzájárultak, hogy a templom 
és a plébániaudvar épületegyüttese 
megújulhasson.

Munkánk nem ért véget, pályázataink 
bírálatra várnak, bízzunk benne, hogy 
tovább szépíthetjük falunkat, felújíthatjuk 
épületeinket, melyhez az Önök megtisztelő 
segítsége is szükséges. 

A lyukas zászló mély értelmeket hordoz. A 
diktatúrát jelentő címert és vörös csillagot nem 
tekintették sajátjuknak az októberi hősök. Nem 
tömték-varrták be a lyukat semmivel. Inkább 
vált jelképpé egy lyukas vászondarab, mert a 
hiánnyal emlékeztet valamire. A vörös csillag, 
meg a pajzs nélküli, még címernek is hamis 
Rákosi-címer a diktatúrát jelképezték: ezt 
vágták ki a zászlóból és vágták ki jelképesen az 
életükből a budapesti fi atalok. 

Maga a zászló is mutatja, hogy nem volt 
hiábavaló a vér a pesti utcán: a forradalom 
leverése után megváltoztatták a hivatalos 
zászlót a korábbi, címer nélküli változatra. 

Úgy tartják, az első ’56-os zászló a 
forradalom első mártírjának, Vizi Jánosnak a 
szemfedele lett. A fi atalember a Magyar Rádió 
ostrománál esett el. Testét egy ajtóra fektették és 
letakarták a lyukas zászlóval.
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Programkalauz
október 23., szombat

10:00 Kunsziget - Kimle u16
12:00 Lébény II - Kunsziget (tart)
14:00 Lébény II - Kunsziget (m3)
16:00 Kunsziget - Lajta - Hanság (teke, m1)
18:30 Október 23-i ünnepély, Sportcsarnok

október 29., péntek
18:00 Hősök napi szentmise és megemlékezés 
a templomban

október 30., szombat
10:30 Abda - Kunsziget u16

október 31., vasárnap
12:00 Kunsziget - Levél (tart)
14:00 Kunsziget - Levél (m3)

november 3., szerda
10:00 Kunsziget - Jánossomorja (u16)

november 6., szombat
10:00 Lébény - Kunsziget (u16)
15:00 Idősek napja, Kisduna Vendéglő

november 7., vasárnap
14:00 Győrújfalu - Kunsziget (teke, m1)

november 8., hétfő
15:00 NYK: Téli hagyományaink

november 13., szombat
10:00 Kunsziget - Dunaszeg (u16)
16:00 Kunsziget - Pér SE 1994 (teke, m1)

november 19., péntek
18:00 Jobb Dáma - Kunsziget (teke, m1)

november 20., szombat
10:00 Öttevény - Kunsziget (u16)

Funkcióját tekintve nem változik az épület: 
alapvetően rendezvényterem marad a 
„nagyterem” – korszerű világítástechnikával, 
színpaddal. A teleház is vissza fog költözni 
a korábbi helyére. Az épületben több 
irodát  alakítunk ki az egyesületek számára. 
A térkövezett belső udvar lehetőséget ad 
rendezvények megtartására.

A kivitelezés befejezésének szerződésben 
foglalt határideje 2011. június 30. 
Célunk április 30-ra befejezni a felújítást. 
Ünnepélyeinket addig máshol kell tartanunk, 
ezért megértésüket kérjük. Köszönöm 
mindazok munkáját, akik segítetteka 
Kultúrházat kiüríteni.

A Tájérték Katasztert (TÉKA) gondozó kon-
zorcium pályázati felhívásán a 10 ezer fő  alatti 
települések versenyén Kunsziget második díjat 
kapott a zsűritől. A közönségszavazásban ka-
tegóriáját is megnyerte községünk. A díjakat 
szeptember utolsó napján adták át Budapes-
ten.

Megújulóban a kultúrház
- LENDVAI IVÁNNÉ, TILAI ZOLTÁN -- LENDVAI IVÁNNÉ, TILAI ZOLTÁN -

Szeptemberben megkezdődött a kunszigeti 
kultúrház felújítása, amelynek keretében a falu 
központjában található épület Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Térré alakul.

Jelentős középület a hársfák árnyékában a 
Kultúrház, mely az 1930-as években épült, és 
a mai szerepét az 1960-as évek óta tölti be.

Az idő előrehaladtával az önkormányzat 
tulajdonában lévő épület állaga – az apróbb 
felújítások ellenére is – megromlott, az 
épület beázott, az ablakok korhadtak, rossul 
zárnak, a falak vizesednek. Megoldást az 
„IKSZT” (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) 
kialakítása című pályázat adott.

Önkormányzatunk közel 51 millió Ft-ot 
nyert a felújításra, a bővítésre, a berendezésre 
és az intézmény 3 évi működtetésre.

A munka a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után szeptember 22-én kezdődött meg. 

A tetőcsere hamarosan elkészül, a folyosó 
megnagyobbításával és a könyvtárral való 
összeköttetéssel nő a kultúrház alapterülete. 

A teleház az iskolába költözött
A felújítás alatt a teleház a megszokott 

szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket 
ideiglenes helyén, az iskola földszinti 2-es 
termében. A teleház hétköznap 10-12 óráig 
és 16-21 óráig tart nyitva, szombaton pedig 
16-21 óráig.

közönségszavazáson összesítésben a 32 
település között második lett.

A településekről a beküldött szakmai 
anyagok alapján döntöttek,  amely tartalmazott 
egy videóanyagot is - ez a videóanyag vett 
részt a közönségszavazáson. A díjakat Varga 
József képviselő vette át a Magyar Kultúra 
Házában rendezett ünnepségen. Ugyanabban 
az időpontban adták át Budapesten a 
Parlamentben az Idősbarát Onkormányzat 
tevékenységhez kapcsolódó oklevelet.

A videó megtekinthető a kunsziget.hu 
oldalon. 

Ezúton is köszönjük mindazoknak, 
akik szavazatukkal támogatták Kunsziget 
pályázatát a közönségszavazáson.

Táji értékei őrzéséért díjat kapott Kunsziget
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Az indoklás szerint Kunsziget számos díjjal 
büszkélkedik már. A településen kiemelkedő 
a helyi közösségek együttműködése. A 
község értékőrző és -teremtő programjában 
bemutatja, hogy a település valóban 
kiemelten kezeli a táji értékeket. Kunsziget 
kategóriájában közönségdíjat is kapott. A 

Halálozás:

Jursics Béla
2010. szeptember 20.

Anyakönyvi hírek

Idősek napja
Szeretettel meghívjuk 

minden idős és idősödő 
kunszigetit 

2010. november 6-án 
szombaton 15 órára a 
Kisduna Vendéglőbe 
az idei idősek napi 

ünnepélyünkre.  

A rendezvényen a kunszigeti 
óvodások, iskolások és 
a fi atalok köszöntik az 

időseket.
Kunsziget Község Önkormányzatának 

Kultúrális Bizottsága
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>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Énekkari hírek
A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 

énekkara szeptember 25-én  Sopronban 
részt vett a XIX. Soproni Idősek 
Nemzetközi találkozóján. A rangos -  
összmagyarságot képviselő  -  kulturális 
eseményen szerepelni felemelő élmény volt 
mindannyiunk számára.

Október 9-én délelőtt a KÓTA 15. 
alkalommal, Népdalkörök, népzenei 
együttesek, énekesek és hangszeres 
szólisták részére szervezett  Térségi 
minősítő versenyén - Győr, Bartók Béla 
MMK - a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
énekkara dicséretes oklevelet kapott. Két 
év múlva az országos minősítő verseny 
részese lesz.

Az énekkart mindkét eseményre Karsai 
Klára készítette fel, munkáját ezúttal 
köszönjük meg.

Hallgatóságnak az iskola teljes alsó 
tagozata és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
tagjai szolgáltak. Bevezetésként - ötletesen - 
Rigó Imréné klubtársunk és unokája: Jagadics 
Szabina közösen meséltek.

Az idei évben több volt a mesemondó, 
választék főként a magyar népmesékből 
adódott.  A szép magyar beszéddel , természetes 
módon előadott mesék lenyűgözték a 
hallgatóságot. A legfi atalabb mesemondónk 
az óvodáskorú Szabina, a legidősebb pedig a 
kilencvenedik évében járó, jó hangulattal és 
tehetséggel megáldott Makár Gáborné volt. 
Az anekdotázók vidám történetei nagy sikert 
arattak; ebben verhetetlenek a kapuváriak és a 
győrújbarátiak.

Valamennyi versenyző emléklapot kapott; 
a helyezettek pedig könyvjutalomban 
részesültek. Külön említést érdemel a 
szerecsenyi Matics Istvánné és a kunszigeti 
Varga Ernőné - akik ötödik alkalommal, 
mindig sikeresen szerepeltek.

A versenyt a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Közgyűlés, Kunsziget Község Önkormányzata 
és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub támogatta 
anyagilag.

Mesemondók: 1. Wittmann Elekné 
(Jánossomorja); 2. Makár Gáborné 

(Fertőszentmiklós) és Szabó Károlyné 
(Lébény); 3. Horváth Jánosné (Ménfőcsanak) 
és Matics Istvánné (Szerecseny). Különdíjat 
kapott Rigó Imréné és Varga Ernőné 
(mindketten Kunsziget). Anekdotázók: 1. 
Kovács Mihály (Győrújbarát); 2. Németh 
Szilveszterné (Kapuvár); 3. Kiss Antal 
(Győrújbarát).

Nyugdíjas mesemondó és anekdotaverseny

Matematikai rejtvényfejtő verseny
- STOLCZ ATTILA -- STOLCZ ATTILA -

Ahogy arról korábbi számunkban 
beszámoltunk, községünk általános iskolája 
idén is megrendezi a tavaly nagy sikert aratott 
matematikai rejtvényfejtő versenyt, melynek 
jelentkezési határideje a napokban lezárult. 
A megmérettetésre idén is szép számban 
érkeztek jelentkezők, 40 iskola közel 700 
tanulója jelezte részvételi szándékát.

Az idei évtől változott a verseny 
lebonyolítása, az iskola 3 levelezős fordulón 
várja a tanulók által kitöltött és beküldött 

rejtvényeket. A levelezős fordulók időpontja: 
1. forduló: 2010. október 21. csütörtök, 2. 
forduló: 2010. november 18. csütörtök, 3. 
forduló: 2010. december 16. csütörtök. Ezt 
követően a legjobban teljesítő diákok kerülnek 
behívásra a helyben tartandó döntőre, 
melynek időpontja 2011. január 26. szerda. 

További információk és a verseny 
feladataihoz hasonló rejtvények letölthetők 
és megtekinthetők a megmérettetés 
hivatalos honlapján, melynek címe: www.
matekrejtveny.5mp.eu.

Szülői igény alapján Écsiné Dobai Ágnes mozgásterapeuta foglalkozik a nagy-középső csoportos gyer-
mekekkel, mely foglalkozásokon alapozó mozgásterápiával szeretnénk megelőzni a tanulási nehézségek 
kialakulásást. A foglalkozásokat az önkormányzat támogatja, ezzel is segítve a kisgyermekes családokat.
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Autóbuszjáratok 
Kunszigetről Győrbe 
- hétfőtől péntekig 4.50; 5.50; 6.42; 7.07; 8.02; 
9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 16.37; 
18.51; 20.51.
- szombaton 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51; 
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47
- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41; 
17.51; 20.47
Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig 5.20; 6.05; 6.35; 7.20; 8.30; 
11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05; 17.20; 
18.40; 20.15; 22.45
- szombaton 6.35; 8.30; 11.40; 13.25; 14.55; 
16.40; 18.40; 20.15; 22.45
- vasárnap 6.35; 9.05; 11.00; 14.55; 16.40; 
18.40; 20.15; 22.45 

Orvosi rendelő 
Kossuth tér
Telefon: (96) 495-029 
Rendelési idő:
Hétfő 14.00-17.00, kedd 8.00-11.00, szerda 
14.00-17.00, csütörtök 8.00-11.00, péntek 
8.00-11.00 

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és 
munkaszüneti napokon reggel 7 órától más-
nap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki 
utca 29. sz. alatt. 
Telefon: (96) 542-043

Gyógyszertár
Kossuth tér
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: 
Hétfő 16.00-17.00, kedd 9.30-10.30, szerda 
16.00-17.00, csütörtök 9.00-11.00, péntek 
14.00-15.00 

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként nyári 
időszámítás idején 18 órakor, téli időszámítás-
kor 17 órakor, vasárnap 9.30-kor. 

Polgármesteri Hivatal 
József Attila utca 2. 
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00 
péntek: 7.30–13.00

Teleház
Petőfi  tér 12. 
Iskola, földszint 2-es terem
Nyitva hétköznap 10:00-12:00 és 16:00-21:00

Tündérvár Óvoda 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-143

Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Kunszigeti Kisokos
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1996 óta először akadt kihívója Lendvai 
Ivánnénak a polgármesteri címért.  A 
szavazatok 87,23 százalékát eddigi 
polgármesterünk szerezte meg (526 szavazat), 
míg Kovács Ottó 77 szavazatot kapott (12,77 
százalék). 

A helyi önkormányzati képviselők egyéni 
listás szavazásán a hat képviselői pozícióra 
kilencen pályáztak. A megválasztott 
képviselők - a kapott szavazatok sorrendjében 
- Szalay Győző (421), Farkas Ferencné (394), 
Szalai Árpád István (352), Csapó Gábor (346), 
Tóth Róbert (317) és Szalai Béla (302). Nem 
került a testületbe Tilai Péter (235 szavazat), 
Varga Ernő (176), ifj . Kuller Imre (165). 

Kunszigeten a Fidesz-KDNP kapta a 
megyei közgyűlési listák közül a legtöbb 
voksot (391-et). Az MSZP 120, a Jobbik listája 
75 szavazatot kapott.

Az új képviselő-testület október 14-
én, csütörtökön tartotta alakuló ülését a 
könyvtárban. Az ülésen Németh Csaba, a 
Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a 
választás eredményeit, majd a polgármester, 
utána pedig a testület tagjai is esküt tettek.

Az első testületi ülésen megválasztották 
az önkormányzati bizottsági tagokat is. Az 
alpolgármester - ahogy az előző ciklusban is - 
Szalai Béla lett. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
tagjai: Szalay Győző (elnök), Csapó Gábor, 
Szalai Árpád. Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság: Tóth Róbert (elnök), Szalay Győző, 
Szalai Árpád. Kulturális Bizottság: Farkas 
Ferencné (elnök), Csapó Gábor, Szalai 
Árpád. Ez utóbbi az egyesületek vezetőinek 
mindenkkori meghívásával működik.

Az első képivselő-testületi ülés hátralévő 
részében szociális ügyekben hoztak 
döntéseket.

Polgármestert, képviselőtestületet választottunk

Kunsziget Község Képviselő-testülete. Hátsó sor balról: Szalai Árpád István, Tóth Róbert, Csapó Gábor, 
Szalay Győző. Első sor: Lendvai Ivánné polgármester, Szalai Béla alpolgármester, Farkas Ferencné. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a bizalmukat és szavazataikat, amellyel az októberi 
önkormányzati választáson támogattak bennünket. Megtiszteltetés számunkra, hogy képviselhetjük 
Önöket. Igyekszünk legjobb tudásunkkal, segítőkészségünkkel ennek a bizalomnak megfelelni, és 
Kunsziget fejlődését szolgálni. Mindenkinek a legjobbakat kívánva tisztelettel: 

Kunsziget község képviselő-testülete.

Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelettel köszönöm, köszönjük, hogy részt 

vettek a 2010. október 3-i választáson.
Magam és képviselőtársaim nevében 

köszönjük bizalmukat, szavazatukat, mellyel 
Kunsziget Polgármesterévé, Kunsziget 
Község Képviselő-testületének tagjává 
választottak bennünket. 2010. október 14-én 
hivatalos eskütételen megerősítettük korábbi 
elkötelezettségünket. Minden erőnkkel hazánk, 
a Magyar Köztársaság és falunk, Kunsziget 
érdekét szolgáljuk.

Az alakuló  ülésen polgármesterként 
előterjesztett és a testület által elfogadott 
2010-2014 között megvalósítandó Gazdasági 
és humán programunk alapeleme a korábban 
megkezdett munka folytatása, a település 
fejlődésének és fejlesztésének biztosítása, a 
lakosság életszínvonalának emelése. A falu 
megtartó erejének fokozása, a Mosoni-Duna 
rehabilitációja, strand, csónakkikötő építés, a 
Kultúrotthon felújítása.

Fentiekhez szorosan kapcsolódik az építési 
telkek kialakítása, a 14101. számú  út felújítása, 
a Kunsziget – Győr (Pinnyéd) kerékpárút és 
lassúforgalmú út megépítése, a vállalkozások 
támogatása, a kunszigeti munkahelyek 

számának gyarapítása.
A helyi önkormányzatok működéséről 

szóló LVI. törvény alapján a kötelező és 
szabadon vállalt feladatok magas szintű 
teljesítése: épített örökség védelme, természet- 
és környezetvédelem, gyermekek nevelését-
oktatását biztosító intézmények építése 
pályázati lehetőségek alapján (bölcsőde – 
óvoda – főzőkonyha), 1-8 osztályos iskola 
működtetése, szociális ellátások biztosítása, 
felsőfokú intézmények hallgatóinak ösztöndíj 
támogatása, nyelvtanulás támogatása, fi atal 
családok segítése (letelepedés, gyermekvállalás-
nevelés), közép- és időskorosztály támogatása.

A kialakult sikeres együttműködést 
szeretnénk folytatni az egyesületek 
vezetőségével, tagságával és a falu egész 
lakosságával.

Köszönjük bizalmukat. Kérjük segítségüket, 
hogy munkánkat a bizalom és a felelősség, 
egymás segítése jellemezze. Tegyük ezt 
együtt békességben, hogy önkormányzatunk 
szolgáltató, emberbarát, ifj úság- és idősbarát 
önkormányzatként működjön az Önök 
érdekében. 

Lendvai Ivánné, 
polgármester

Köszönjük munkájukat 
Varga Ernő képviselő úr

1994 óta volt Kunsziget Község Képviselő-
testületének tagja. Több éven át segítette az 
Öttevényi Közös Községi Tanács munkáját. 
Falunk közösségi életében az Am-Besten 
Bau Sportegyesület gazdasági vezetőjeként, a 
Kunsziget Sportegyesület elnökségi tagjaként 
dolgozott. Ez idő alatt épült a ma is korszerű 
sportöltöző, készült a lelátó, a kerítés. 
Munkájával önzetlenül segítette embertársait, 
döntéseit felelősen, a falu fejlődése érdekében 
hozta.

Varga József képviselő úr
1990 óta volt tagja a testületnek. Korábban 

az Öttevényi Közös Tanácsnál is dolgozott 
községünk érdekében. 1990-2002-ig 
községünk alpolgármestere. Az alábbi civil 
szervezetekben volt elnökségi tag: Am-Besten 
Bau Sportegyesület, Kunsziget Sportegyesület, 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kunszigeti 
Faluszépítő Egyesület. Községünket képviseli 
a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 
Felügyelő Bizottságában. Napi munkája 
során lehetősége volt a falu életét segíteni. 
Embertársaival jó kapcsolatot alakított ki. 

Képviselőtársainknak jó egészséget kívánunk, 
boldogságban, békességben töltsék napjaikat, 
tudásukra, tapasztalatukra számítunk.

Lendvai Ivánné

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Kunszigeti Helyi Választási Bizottság 
lelkiismeretes munkáját. A bizottság tagjai: 
Németh Caba elnök, Stoller Zotánné 
elnökhelyettes, Bábics Norbert, Nagy József, 
Fran Gyuláné, Novits Zsolt delegált tag, Ács 
Péter István delegált tag, Rammné Domján 
Katalin póttag, Tilai Zoltán póttag.
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A Federal Mogul Csoport üzleti stratégiájá-
nak kiemelkedően fontos része a környezeti és 
társadalmi szempontból fenntartható műkö-
dés.

a gumifeldolgozás során keletkező 
szagszennyezés. Számos kísérletet végeztünk 
annak érdekében, hogy a kibocsátott szennyező 
anyag mértékét a lehető legalacsonyabb szintre 
csökkentsük. A hatóságok által előírt mérések 
alapján megállapítható, hogy a kibocsátott 
anyagok káros anyag tartalma minden 

A környezetbarát Federal Mogul
- VASVÁRI KATALIN, SZEMÉLYÜGYI REFERENS -- VASVÁRI KATALIN, SZEMÉLYÜGYI REFERENS -

Kunszigeti gyáregységünkben  gumi és 
gumi-fém tömítéseket gyártunk, továbbá 
ablaktörlő lapát összeszerelést végzünk vezető 
autóipari cégek számára. Cégünk jelenleg 
közel 650 főt foglalkoztat; munkavállalóink 
többsége Győrből, Kunszigetről és a környező 
településekről érkezik.

A Federal Mogul Hungary Kft . 2004-
ben szerezte meg az ISO 14001-es 
környezetvédelmi tanúsítványt. Rendszeres 
hatósági felülvizsgálatok garantálják, hogy 
berendezéseink megfelelnek a vonatkozó 
törvényi és jogszabályi előírásoknak. 
Társaságunkat a szabványi követelmények 
értelmében külső független audit cégek 
is ellenőrzik. Továbbá folyamatos belső 
ellenőrzésekkel, rendszerauditokkal 
biztosítjuk, hogy gyártási technológiánk 
és eljárásaink eleget tegyenek a helyi, 
országos és nemzetközi környezetvédelmi 
szabályozásoknak.

Működésünk közvetlen környezeti hatásai 
közül a lakosság számára is érzékelhető 

esetben az egészségügyi határérték alatt 
marad. Számos esetben a szennyező anyagok 
pedig analízisre alkalmatlan mennyiségben 
kerülnek ki a levegőbe.

A gumifeldolgozás technológiájának 
részét képezi a hőkezelő kemence. Jelenleg 
olyan kísérleti berendezés alkalmazásán 
dolgozunk, melynek segítségével a kemence 
kibocsátása szabályozhatóvá válik. Az új 
elszívó berendezés lehetővé teszi, hogy a 
levegőbe kerülő anyagok nem lökésszerűen, 
hanem szabályozottan, szinte észlelhetetlen 
mennyiségben távoznak. Terveink szerint a 
beruházás 2011 végére valósul meg.

Társaságunk kulcsfontosságúnak tartja, 
hogy a Kunszigeten és vonzáskörzetében 
élő emberek biztonságban és egészséges 
körülmények között élhessenek. A Federal 
Mogul Hungary Kft . elkötelezett aziránt, 
hogy a helyi közösséggel kiegyensúlyozott 
kapcsolatot és folyamatos párbeszédet 
alakítson ki. Társaságunk mindenki számára 
lehetőséget biztosít a tájékozódásra, hírlevelek 
és szervezett gyárlátogatások formájában. 

Érdeklődésüket szívesen várjuk az alábbi 
elérhetőségek bármelyikén. 

Federal Mogul Hungary Kft . 9184 
Kunsziget, Fő utca 51. Telefon: +36 96 552 
600, Fax: +36 96 552 690 

Az építési engedéllyel rendelkező fejlesztés helyszínrajza.
A kivitelezés várhatóan 2010. november elején megkezdődik.
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Foci: Várbalog nyomában

- FARKAS ATTILA -- FARKAS ATTILA -

Teke: hatból öt 
győzelem

Ki-ki játék, a végsőkig kiélezett mérkőzés volt. 
(Köszönjük Gábor!)

Á. Talizmán – Kunsziget 2:6 (2354-2402)
Ld.: Gacs G. 443, Németh I. 411, Stróbl. G. 410

Az ellenfél lebecsült minket, mi ezt 
kihasználva megnyertük a mérkőzést. (Gratulálok 
mindenkinek!)

Kunsziget – Károlyháza 6:2 (2400-2303)
Ld.: Fincicki Z. 424, Stróbl G. 422, Németh I. 

406

Papírforma mérkőzés volt, egy nagyon 
szimpatikus csapatnál. (Gyenge pálya, gyenge 
teljesítmény.)

Dunaszeg – Kunsziget 1:7 (2063-2245)
Ld.: Németh I. 399, Gacs G. 383

Lapzárta után:  Fortuna TC – Kunsziget 5:3 
(2235-2158)

Minden Kedves szurkolót sok szeretettel várunk 
október 23-án 16 órakor a Lajta-Hanság elleni 
hazai mérkőzésen!

A megyei I. osztály állása
1. Tekecenter 6 6 0 0 36:12 12
2. Kunsziget 6 5 0 1 34:14 10
3. Jobb Dáma 6 4 0 2 29:19 8
4. Károlyháza 6 4 0 2 28:20 8
5. Á. Talizmán 6 3 0 3 26:22 6
6. Pr. Mosonszolnok 6 3 0 3 24:24 6
7. Pér SE 1994 6 3 0 3 24:24 6
8. Győrújfalu 6 3 0 3 22:26 6
9. Máriakálnok 6 2 0 4 20:28 4
10. Fortuna TC 6 2 0 4 19:29 4
11. Lajta-Hanság 6 1 0 5 18:30 2
12. Dunaszeg 6 0 0 6 8:40 0

Megyei II. osztály
Sajnos az állandó játékoshiánynak és a kevés 

szerencsének köszönhetően még várat magára az 
eredmény. 6 forduló után csapatunk 2 ponttal az 
utolsó, 10. helyen áll. Eredmények: Gy. Komszol/B 
– Kunsziget/B 5:1 (1649-1508) Ld.: Farkas T. 391. 
Kunsziget/B – Máriakálnok/B 2:4 (1466-1482) 
Ld.: Gacs G. 386. Rábakecöl – Kunsziget/B 5:1 
(1459-1312) Ld.: Gacs G. 379. Lapzárta után:  
Kunsziget/B – Bősárkány/B 5:1/1584-1478

Változás a Kunszigeti Teke Egyesület 
vezetésében

A Kunszigeti Teke Egyesület 1998. évi 
megalakulása óta az egyesület csapatvezetői 
posztját Gutléber Zoltán sporttársunk látta el. 
2010. szeptemberében megtartott egyesületi 
gyűlésen a csapatvezető lemondott eddigi 
megbízásáról. A csapat és a vezetőség nevében 
szeretném megköszönni Gutléber Zoltánnak 
a hosszú éveken át tartó kimagasló munkáját, 
kívánunk neki a továbbiakban is sok sportsikert, 
jó egészséget. A csapatvezetői megbízást 
Farkas Attila kapta meg, az egyesület teljes 
támogatásával. Reméljük, hogy csapataink a 
továbbiakban is jó eredményekkel örvendeztetik 
meg szurkolóinkat, várunk minden érdeklődőt 
bajnoki mérkőzéseinkre.

Szalay Győző, egyesületi elnök

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Két döntetlen és egy vereség után már hét 

pontot veszítettünk, míg a tabella élén álló Vár-
balog hibátlan.

Megyei III. o.
Dunaszentpál - Kunsziget 3-3 (2-1)

Bár  a 7. percben mi szereztünk vezetést 
Szeredi András révén, a félidő végén már 
a hazaiak vezettek egy góllal. A 63. percben 
már 3-1-re vezetett Dunaszentpál, végül 
kapaszkodnunk kellett az egyenlítésért - 
Horváth Zoltán duplájával ez sikerült is.

Kunsziget - Újrónafő 2-2 (1-2)
Alaposan meglepett bennünket Újrónafő, 

20 perc után már 2-0-ra vezettek. Horváth 
Zoltán a 38. percben szépített, Molnár Attila 
a 70. percben egyenlített.

Várbalog - Kunsziget 1-0 (1-0)
A Várbalog agresszív, helyenként alattomos 

játékának teret adott a játékvezető, ezzel 
pedig nem tudott mit kezdeni Kunsziget, így 
elszenvedtük idei első vereségünket. 

Kunsziget - MITE 4-1 (4-1)
Nagyszerű első félidőt produkált a 

Kunsziget. Bár Eperjesi Dániel szerencsés 
góljára hamar válasz érkezett, aztán beindult 
a gólgyártás: Eperjesi újra betalált, aztán 
Szeredi és Horváth Z. is gólt lőtt (a három 
találat 12 percen belül esett). A második 
félidőben legalább ennyit lőhettünk volna a 
tabella negyedik helyezettje ellen, azonban 
maradt a 4-1.

A tabella élén álló Várbalog ellépett a 
második helyen álló Kunszigettől négy 
ponttal, sőt, riválisunk egy meccsel kevesebbet 
játszott. Két, papíron könnyű meccs áll még a 
csapatunk előtt a Lébény II. és Levél ellen. Ha 
mégis botlunk, Kimle utolérhet bennünket a 

tabellán. A pakliban persze benne van az is, 
hogy Várbalog pontokat veszít, így Kunsziget 
akár még első is lehet az őszi szezon végén.

Tartalék bajnokság
Kunsziget - Újrónafő 2-2 (1-1). 

Gsz.: Horváth Csaba, Németh Péter. 

Várbalog - Kunsziget 4-5 (2-1). 
Gsz.: Stróbl Gergely (2), dr. Kovács Kornél, 

Nagy Alex, Szalai Ádám. 

Kunsziget - MITE 1-6 (1-2).
 Gsz.: Nagy A.

Két győzelemmel, három döntetlennel 
és három vereséggel a hetedik helyen 
áll Kunsziget. Az idény elején tapasztalt 
létszámgondok az elmúlt néhány meccsen 
már nem sújtották a csapatot, ez Várbalogon 
és az addig remekló Újrónafő ellen meg 
is hozta az eredményt. Ha ez így marad a 
továbbiakban is és jobban tud összpontosítani 
a tartalékcsapatunk, akkor bármelyik csapat 
ellen lehet esélyünk.

U16-os bajnokság
Kunsziget - Rajka 2-6 (1-2). 

Gsz.: Szalai Henrik, Szalai Csaba. 

Mosonszentmiklós - Kunsziget 9-0 (4-0).
 

Kunsziget - MTE 1904 1-10.  Gsz.: Szalai Cs.

Dunakiliti - Kunsziget 8-1 (4-0). 
Gsz.: Nagy Alex.

A tisztes helytállás lehet csak a csapat 
osztályrésze a mezőny legfi atalabb csapataként. 
Örömteli, hogy újabb gyerekek csatlakoznak a 
kerethez, segítségükkel meglehet az esély arra, 
a kunszigeti serdülőcsapatunk elmozduljon a 
tabella utolsó helyéről.

Szeredi András szabadrúgásai mindig veszélyesek. 
Képünk Dunaszentpálon készült. Fotó: Bábics Norbert
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Szeptember utolsó szombatján a táncé és a 
vidámságé volt a főszerep Kunszigeten. A Szüreti 
napon a „magyar táncosok” és a „cigánylányok” a 
lovasokkal, lovaskocsikkal vonultak fel az utcán, 

hogy a délutáni programra a sportpályára hívják a 
kunszigetieket. Biztosan nem bánta meg senki, aki 

hallgatott rájuk. Fotó: Mészáros Áron

Óvodásaink nagy örömmel vették birtokba a 
megújult tánctermet. Kunsziget Község Önkor-
mányzatának támogatásával az egyik falfelület 
tükörborítást kapott, amelyben a gyermekek a 
táncfoglalkozások ideje alatt kontrollálhatják 

mozdulataikat. Felvételünk Gubóné Héregi Kata 
balettfoglalkozásán készült. Fotó: Tilai Zoltán

Egy iskola - egy polgárőr
- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

Immár 4. alkalommal rendezték meg Kun-
szigeten az „Egy iskola - egy polgárőr” elneve-
zésű kistérségi polgárőr napot, melyen a helyi 
általános iskola diákjain és a Kunsziget Község 
Polgárőrségének tagjain kívül 3 környékbeli 
település (Mosonszentmiklós, Győrladamér, 
Nyúl) polgárőr csapatai vettek részt.

A nap hagyományosan délelőtt az iskolában 
kezdődött a diákoknak tartott előadásokkal. 
A gyermekeket három csoportra osztották az 
életkoruk szerint, az előadók pedig egymást 
váltva tartották előadásaikat. Gangl András, az 
OPSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr 
Szövetségének elnöke arról tartott előadást, 
hogy egy kistelepülésen milyen fontos szerepet 
tölt be a polgárőrség és bíztatta a gyermekeket, 
ha ők is segíteni szeretnének községük 
biztonságának növelésében, és kedvet éreznek 
hozzá, később csatlakozzanak a szervezethez. 
Hécz Gabriella rendőr nyomozó a felső 
tagozatosoknak drogprevenciós előadást 
tartott, valamint az interneten rájuk leselkedő 
veszélyekre hívta fel a fi gyelmet. Horváth 
Gergely polgári védelmi hadnagy a tanulókat 
bevonva beszélt a katasztrófavédelem 
munkájáról és különböző katasztrófahelyzetek 

kezelési módját mutatta be. Nagy Zsolt, a győri 
tűzoltóság hadnagya mutatta be a tűzoltóságok 
feladatkörét, valamint készítette fel a fi atalokat 
arra, tűzveszély esetén mi a teendőjük, hogy 
kell telefonon pontos információkat adni a 
tűzoltóságnak.

Délután a sportpályán folytatódott 
a rendezvény. A rendvédelmi szervek 
bemutatója (a tűzoltóság bemutatóján 
nagy sikert aratott, hogy a tanulók maguk 
is kipróbálhatták a poroltó készüléket és a 
sugárfecskendőt egy rögtönzött bozóttűz 
„ellenében”), különböző ügyességi játékok és 
kézműves foglalkozások mellett a csapatok 
több megmérettetésben próbáltak egymás fölé 
kerekedni. A sorverseny, futball, ládamászás, 
kispuska lövészet versenyszámok mellett a 
délelőtt elhangzott előadások tartalmából álló 
kérdőívet is ki kellett a csapatoknak töltetni. A 
délutáni megmérettetésen Kunsziget csapata 
szerepelt a legjobban. A helyi polgárőrök 
sertéspörköltet főztek a résztvevőknek. 
A rendezvényt a helyi önkormányzat, a 
Vocational Academy Kunszigeti Iskolája, 
Kunsziget Község Polgárőrsége, Kunszigeti 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a megyei 
önkormányzat és az Országos Polgárőr 
Szövetség is támogatta.

Egy bilincset vizsgálnak a felsősök. 
Fotó: Tilai Zoltán

Kunsziget Község és Öttevény Önkormányzata 
segélyszállítmányt indított október 9-én, szomba-
ton a vörösiszap-ár sújtotta Kolontár község lakói 
részére. Az adomány tartós élelmiszercsomagot 

és anyagi támogatást tartalmaz. Ugyancsak a 
kolontáriak javára jótékonysági vetélkedőt rendez-
tek az öttevényi Kék Csillag Klubban, amelyen egy 
kunszigeti csapat is részt vett.Tili Károly, Kolontár 
polgármestere levélben köszönte meg a kunszigeti-

ek és öttevényiek támogatását.

Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága 
védnöki elismerését 2010-ben Kunsziget érdemelte 
ki. A harmonikus falusi életfeltételek megteremtése 

érdekében kifejtett munkájáért, a falu értékeinek 
őrzéséért, a fejlesztések összhangjáért, a falu eszté-
tikus szépségéért, virágosításért, gondozottságért 

járó díjat Lendvai Ivánné polgármester október 
15-én Balatonfüreden vette át. 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
 Web: http://www.kunsziget.hu 

Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 
9184 Kunsziget, József A. u. 2.  

Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-388, 
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu 
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés és képek: Bábics Norbert és Tilai Zoltán

Készült a BHM ’98 Stúdió nyomdájában 
450 példányban. 
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