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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

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

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: Bábics Norbert.

Készült a BHM Marketing Kft . nyomdájában 
450 példányban. 

Január 26-án véget ért a Vidéki Tusakodó című rendezvénysorozat. A zárórendezvény előtt ifj úsági szakemberek részvételével a tényői IKSZT-val közös projektünk, 
az Egy hajóban című programsorozat keretében az ifj úsági információs pontok működéséről tartottunk beszélgetést. Február elején ismét megtelt a kultúrház 
nagyterme: a korábbi évek vetélkedőjét, a Krajcárlicitet vettük ismét elő. A játékon hat csapat, köztük egy rábapatonai fi atalokból álló társaság is részt vett. Aki 

játszani szeretne, még megteheti: március 16-án, szombaton ismét lesz Krajcárlicit a kultúrházban. Fotók: Laczkó Gergely.

Decemberben megtör-
tént a tekéző gépészeti 

felújítása. A teniszpályát 
és a tekézőt is érintő 

projekt 9 millió forintos 
EU-támogatásból valósult 

meg (erről a decemberi 
Hírmondóban írtunk). A 
januárban indult hagyo-
mányos tekebajnokság 
már az új pályán zajlik, 
ezúttal 14 csapat rész-
vételével. Izgalmakban 

ezúttal sincs hiány.
Fotó: Laczkó Gergely

Mert a télnek igenis van szép oldala... 
Fotó: Bábics Norbert
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Szeretettel meghívjuk Önt 
a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

2013. február 9-én 15 órakor 
kezdődő 

farsangi báljára, 
melyet a kunszigeti tornacsarnokban tartunk.

A rendezvényen az 1. osztályosok jelmezes felvonulása 
után az osztályok műsora következik, majd 

a 8. évfolyamosok a hagyományoknak megfelelően 
keringővel nyitják meg a bált. 

Ezt követően zene, tánc, tombola következik.

Járási ügyfélfogadás januártól Kunszigeten

Elhunyt 
Jáki Teodóz atya

Borverseny Kunszigeten 20 éve

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Első alkalommal 1993 tavaszán rendeztek 

borversenyt Kunszigeten. A Kunszigeti Fa-
luszépítő Egyesület szervezésében azóta is 
rendszeresen megrendezik a megmérettetést, 

amelyet már egy évtizede pogácsasütő verseny 
is kiegészít. Az idei borversenyt február 23-án, 
szombaton rendezik - immár harmadik alka-
lommal a sport büfében.

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Életének 84 évében a Pannonhalmán január 

8-án elhunyt Jáki Sándor Teodóz bencés szerve-
zetes, Fraknói-díjas zenetanár, néprajzkutató, 
a kunszigeti Jézuskeresés előénekese. Teodóz 
atya sokat tett a magyar egyházzenei életért. A 
zene mellett kutatta a csángó kultúrát is. Szá-
mos műve, kutatása jelent meg, és rengeteg 
előadást is tartott.

- POLGÁRMESTERI HIVATAL -- POLGÁRMESTERI HIVATAL -
A helyi és területi közigazgatási rendszer 

teljes szervezeti megújítása, a struktúra átlát-
hatóbbá tétele érdekében 2013. január 1-jével 
kialakításra kerültek a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok járási hivatalai.

A járások kialakításáról és a járási hivata-
lokról kormányrendelet alapján 2013. január 
1-jétől a települési önkormányzat jegyzője 
helyett a járási hivatal jár egyes támogatások 
megállapítása tárgyában.

Ezek a következők: időskorúak járadéka, 

alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási 
szükségletre tekintettel megállapított ápolási 
díj, alanyi és normatív jogcímen megállapított 
közgyógyellátás és egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

MEGHÍVÓ

AZ ESTET TÁMOGATJA 
A MÁTRAI CUKRÁSZAT.

 A Szülői Munkaközösség fi nom sütikkel, üdí-
tőkkel várják a vendégeket. 
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- POLGÁRMESTERI HIVATAL -- POLGÁRMESTERI HIVATAL -

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megha-
tározott ügyfélfogadási időben a járási hivatal 
kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a települése-
ken, és ott veszik át a lakosságtól a kérelmeket, 
beadványokat, illetve adják át az ügyintézés-
hez szükséges nyomtatványokat.

A tényleges ügyintézés a járási hivatalban 
történik. 

Kunszigeten a járási hivatal csütörtökön-
ként 10:30-tól 11:30-ig tart kihelyezett ügyfél-
fogadást.

Szeretett Teodóz Atya!
Kunsziget Község Önkormányzata, az 

Egyházközség és a falu lakossága nevében 
búcsúzom Öntől.

Kinevezett plébánosa ugyan soha nem 
volt községünknek, mégis mindig hazajött 
falunkba, oly nagy szeretettel és tisztelettel 
vártuk Önt, mintha saját lelki pásztorunk 
lett volna.

Nagy hálával és köszönettel gondolunk 
szolgálatára, melyet falunkért, húsvét va-
sárnap hajnalán hozzánk érkező hívők kö-
zösségéért tett.

Hiszen 1975-től közel 40 éven át előéne-
kesként őrizte és ápolta, európai hírnevűvé 
tette a Jézuskeresést. Várta és hívta közelről 
és távolról a híveket, hogy minél többen le-
gyenek részesei e magasztos élménynek.

Neve összefonódott a kunszigeti Jézuske-
reséssel.

Az út, melyen Önnel közel fél évszázadon 
át jártunk, minden húsvétvasárnap haj-
nalán, bízzunk benne, hogy a feltámadott 
Krisztushoz vezette Önt.

A feltámadás hitével búcsúzunk a Kun-
szigeti Jézuskeresés Apostolától 

Kunsziget község lakossága

Búcsú 
Jáki Teodóz Atyától

Tüdőszűrés lesz Kunszigeten
Február 21-22 -én tüdőszűrő vizsgálat lesz a 

kunszigeti kultúrház udvarán.

2013. február 21-én csütörtökön 11-től 16 
óráig, 2013. február 22-én pénteken 8-tól 12 
óráig tüdőszűrés lesz a kunszigeti kultúrház 
udvarán.

A szűrésre hozzák magukkal társadalom-
biztosítási (TAJ) kártyájukat és személyi iga-
zolványukat.

Negyven éves kor alatt kizárólag munka 
alkalmassági célból házi, illetve üzemorvosi 
beutalóval végezzük el a szűrést, melynek té-

Járási ügyfélfogadás 
Kunszigeten

rítési díja bruttó 1650 forint. 
A lelet lakcímre juttatásához - aki igény-

li - megcímzett és felbélyegzett válaszboríték 
szükséges. Boríték hiányában a győri Tüdő-
gondozóban vehető át (leletéről a szűrés után 
legkorábban 2 hét múlva érdeklődhet a kö-
vetkező telefonszámon: 96/418-244/1735-ös 
mellék.)

Betöltött 40 éves kortól a szűrés ingyenes 
és beutaló mentes. Egy éven belüli negatív 
mellkasröntgen megléte esetén nem szüksé-
ges újabb felvétel. 

A szűrővizsgálatok alkalmasak a tüdőbe-
tegségek időben történő felismerésére.

Tudásod a jövőd - Kunszigeten is
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Támogatott idegen nyelvi képzésekre és in-
formatikai tanfolyamokon való részvételre 
nyílhat lehetőség hamarosan Kunszigeten is.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
valamint az eMagyarország Programot mű-
ködtető NT Nonprofi t Közhasznú Kft . kon-
zorciumi partner vezetésével, koordinálásával 
TÁMOP 2.1.2 „Idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése” program keretében 
2014. őszéig magyar lakcímmel rendelkező 
18 év feletti állampolgároknak lehetősége lesz 
idegen nyelv és informatika tanulásra. 

Az országos jelentőségű projekt 2012. no-
vemberben indult és 2014. augusztus 31-ig 
tart. Ezen időszak között van lehetőség lakos-
ság ez irányú kompetencia fejlesztésére.

Az idegen nyelvi és informatikai képzése-
ken részt vehet minden 18. életévét betöltött 
személy, aki nem áll felsőoktatási intézmény-
nyel nappali hallgatói jogviszonyban és nem 
vesz részt ezen képzéssel egyidejűleg más ha-
zai vagy európai uniós forrásból támogatott 
idegen nyelvi vagy informatikai képzésben.

A támogatás maximális összege egyénen-
ként a projekt teljes időtartamára 90.000 Ft.

A projekt kiemelten kezeli a 45 év felettie-
ket, a tartósan álláskeresőseket, a munkaképes 
korú inaktívakat, a pályakezdő fi atalokat, az 
aktív életet élő időseket, a helyi vállalkozások 
vezetőit, tulajdonosait, a fogyatékkal élőket és 
a kismamákat.

A képzés díjához önrész befi zetésével kell 
hozzájárulni, melynek mértéke Kunszigeten 
mivel nem hátrányos helyzetű település, leg-
feljebb a képzési költség 5 százaléka, vagyis 
4500 forint.

A regisztrációt követően a központi in-
formatikai rendszer a nyilatkozatok alapján 
megállapítja a képzésben való részvétel jogo-
sultságát, és kiszámítja az önrész mértékét.

A projekt keretén belül lehetőség nyílik 
arra is, hogy a résztvevő csak idegen nyelvet, 
csak informatikát tanuljon, vagy kombinálja a 
kettőt, de eközben persze nem haladhatja túl 
az előírt paramétereket.

Érdeklődni személyesen a teleházban lehet 
Bábics Norbertnél, vagy a 20/441-12-39-es te-
lefonszámon.
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Labdarúgás: Edzőváltás a nagyoknál, 
felkészülési sikerek a kicsiknél

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Az első számú csapatnál Ulbert Tibor váltot-

ta Gulyás Lászlót. Az U10-es csapatunk hazai 
pályán kettős sikert aratott a karácsony után 
rendezett tornán, az U16-os csapat pedig ran-
gos tornán ért el második helyezést.

Megyei II. o. csapat: Új edző
Január 18-án mutatkozott be a csapatok-

nak a Kunsziget SE első számú csapatának 
új edzője, Ulbert Tibor. A Rába ETO egykori 
kapusa kapusedzőként és edzőként megfordul 
az ETO mellett Pápán, Sopronban, a Haladás-
nál és a Videotonnál is, és most a kunszigeti 
csapat edzője lett. A bemutatkozáson Németh 
Péter, a Kunsziget SE labdarúgó szakosztá-
lyának vezetője megerősítette: a csapat célja 
továbbra is az első nyolc hely egyikének meg-
szerzése. 

Csapatunk a 10. helyen „telel”, a március 
rajtra azonban már gőzerővel készülnek. Vál-
tozás nem csak edzői fronton történt. Bár még 
tart az átigazolási időszak, az már bizonyos, 

hogy Szabó Máté eligazol, Hegedüs Tamás 
pedig abbahagyja a labdarúgást, helyére egy 
másik kapus érkezik - a tervek szerint Szlo-
vákiából. 

U16-os csapat: 
felkészülés, biztató sikerrel

Zajlik a serdülők felkészülése is. A kunszi-
geti csapat a megyei serdülő bajnokság C cso-
portjának ötödik helyén áll, 4 győzelemmel, 2 
döntetlennel és 3 vereséggel várják a tavaszi 
rajtot.

Kopp András tanítványai az edzések mel-
lett tornákon is részt vesznek a bajnokság szü-
netében. Február első szombatján Öttevényen 
egy négy csapatos tornán a negyedikek lettek. 
Másnap Győrszentivánon a két hazai csapatot 
és a Gönyűt legyőzték, és döntetlent játszottak 
a serdülő bajnokság B csoportját hibátlanul 
vezető Dunaszeg ellen, a kunszigetieket csak a 
Gyirmót tudta legyőzni, így a rangos tornáról 
végül elhoztuk a második helyezést.

A csapat egy új játékossal is erősödött: 
Öttevényről igazolt Kunszigetre Szalai Ger-
gely. Hír még a csapat háza tájáról, hogy a ja-
nuár 18-i tájékoztató értelmében az egyesület 
minden U16-os labdarúgóval szerződést köt.

U10: dupla siker a kunszigeti tornán
A legkisebbek részére december 27-én a 

kunszigeti sportcsarnokban rendezett tornát a 
Kunsziget SE, Kunsziget Község Önkormány-
zata és a Kunszigeti Ifj úsági Sportalapítvány. A 
Karácsony-kupán Győrzámoly és Nyúl csapa-
tai mellett a kunszigetiek két csapattal is részt 
vettek. A tornán a két kunszigeti együttes az  
1. és a 2. helyen végzett. Horváth Zalán lett a 
legjobb hazai játékos, a torna gólkirálya pedig 
Vikidár Máté lett.

Az U10-es csapatunk tagjait szintén sze-
retné leigazolni a Kunsziget SE, valamint ta-
vasszal indulni is szeretne a megyei U10-es 
bajnokságban az együttes. Reméljük, legalább 
olyan sikerrel vesz részt a bajnokságban is, 
ahogyan eddig az egyes tornákon szerepeltek.

Együtt a Karácsony-kupa négy résztvevő csapata - jobbra a kunszigetiek. Fotó: Laczkó Gergely

A Győrszentivánon 2. helyezett kunszigeti U16-os csapat. Felső sor, balról: Saru Richárd, Szalai Gergely, 
Baranyai Péter, Mezei Valentin, Kopp András edző, Szalai Henrik. Gugguló sor, balról: Vikidár Márk, 

Csányi Dominik, Csala Dávid, Börzsei Bálint és Nagy Dánel. Fotó: Nődl Erik.

Hajczinger Ferenc, Németh Péter, Ulbert Tibor, Szalay Győző és Tóth Róbert az egyeztetésen.
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok 
Kunszigetről Győrbe 
- hétfőtől péntekig 4.45; 5.50; 6.42; 7.07; 

8.02; 9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 
16.37; 18.51; 20.51.

- 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; 11.20; 14.55; 16.40; 
18.40; 20.15; 22.45

Orvosi rendelő 
Petőfi  tér 14. - Telefon: (96) 495-029 
Rendelési idő: 
hétfőn és szerdán: 8:00-11:00, 14:00-

16:00
kedden és csütörtökön: 8:30-11:00
pénteken: 10:00-13:00

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 

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

Gyógyszertár
Petőfi  tér 14. - Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfő 16-17, kedd 9-11, 

szerda 16-17, csütörtök 9-11, péntek 14-15 
óráig.

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként 

nyári időszámítás idején 18 órakor, téli idő-
számításkor 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

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

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142
www.kunszigetiskola.hu

Óvodai hírek
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

Január igazi téli időjárással köszöntött be, 
óvodásaink legnagyobb örömére. Lehetősége-
ink szerint sok időt töltöttünk a szabadban, hó-
golyózással, hóemberépítéssel, szánkózással. 

Az örömteli téli időjárás idején a gyerme-
kek az itt telelő madarak etetéséről sem feled-
keztek meg. Horváth Árpádné Erika óvó néni 
vezetésével folyamatosan gondoskodnak róla, 
hogy az óvoda udvarán található madáretető-
ben mindig találjanak eleséget kis vendége-
ink.

A farsangi időszak mindig izgalmas készü-
lődéssel zajlik óvodánkban, készülünk a jel-
mezbálra, az idei tanévben 2013. február 8-án 
lesz a jeles esemény. A szülők segítségével öt-
letes jelmezbe bújnak a gyermekek és tánccal, 
mókával telik a nap. Későbbiekben képekkel 
is beszámolunk rendezvényünkről.

Nagy csoportosaink a tavasz folyamán nagy 
eseményre készülnek, hisz ők már iskolába 
készülnek. A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
lából meghívást kaptunk nyílt tanítási órákra 
február 2-ára.A délelőtt folyamán bepillantást 

kaptunk iskolai életbe, Takácsné Farkas Er-
zsébet igazgató tájékoztatta a megjelenteket 
az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról. 
A rendezvény kezdete volt egy „iskola nyito-
gató” sorozatnak, mely folyamán kölcsönös 
látogatásokkal ismerkednek tanköteles korú 
gyermekeink az iskolai élettel, illetve a leendő 
elsős tanító néni megismerheti a gyermeke-
ket. A tavaszi beiratkozások idején várhatóan 
14 kisgyermek kerül iskolai beíratásra.

Óvodánk legkisebbjeinek mindennapjai 
gondtalan játékkal telnek (alsó képeinken). 
Örömünkre szolgál, hogy sok új kisóvodás 
érkezik a kiscsoportba folyamatosan, ahogy a 
harmadik életévüket betöltik. A lányok szíve-
sen babáznak, főzőcskéznek a kisfi úk szerel-
nek, építkeznek, fuvarozzák az „építkezésre” a 
kockákat. Itt szeretném megköszönni Kunglné 
Kovács Anita segítségét, hogy az általa készí-
tett esztétikus gyümölcsökkel, zöldségekkel 
színesíthetjük a babaszobás szerepjátékot, 
mellyel nagy örömet szerzett óvodásainknak.

A farsangi időszak befejeztével már a tavaszt 
várjuk - hisz a medve megjósolta, hamarosan 
eljön -, hogy sok új élménnyel, tapasztalattal, 
ismerettel gazdagodjanak az óvodások.
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A II. magyar hadsereg Donnál elesett kunszigeti katonáira emlékezett Kunsziget január 11-én, pénteken a 
temetőben. A fi atalok verses összeállítással, a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara énekekkel emléke-
zett meg a hősökről. Az áldozatok emlékére 2000-ben állított kopjafát a fi atalok koszorúzták meg a falu 
lakossága és önkormányzata nevében, valamint koszorút helyezett el a Jobbik kunszigeti szervezete is. 

Fotó: Laczkó Gergely

Február 9. szombat 
15:00 
Iskolai farsangi bál a 
sportcsarnokban

Február 11. hétfő 
15:00 
Farsang a nyugdíjas 
klubban (Kultúrház)

Február 23. szombat 
13:00/15:00 
Bor- és pogácsaver-
seny a Sportbüfében

Február 25 hétfő 
15:00 
Mátyás-nap a nyugdí-
jas klubban (Kultúr-
ház)

Március 7. csütörtök 
14:00 
Weöres Sándor térsé-
gi versmondó verseny 
általános iskolások-
nak (Kultúrház)

Az első Kunszigeti Borversenyt 1993. már-
cius 12-én rendezték a kultúrházban. Az ak-
kori Hírmondó szerint a hattagú zsűri kun-
szigetiekből állt: ifj . Rába László, id. Nagy 
Alfonz, Stoller István, Stoller Zoltán, Tilai 
Lajos és Varga Béla. A 11 fehérbort és a 14 
vörösbort Gál Csaba szervírozta, a pontokat 
Tóth Róbert és Gondár Szilvia összesítette. A 
húsz évvel ezelőtti versenyt végül id. Nagy Al-
fonz othellója nyerte. „Az eredményhirdetés 
után megindult a borkóstolás, mely hó han-
gulatban a késő esti órákban fejeződött be” - 
zárja cikkét Rába László.

A versenyt azóta is folyamatosan megren-
dezi Kunsziget, a kétezres évek eleje óta azon-
ban a falu legfi nomabb pogácsáinak a sereg-
szemléje is kíséri a rendezvényt.

Az idén is megrendezi a Kunszigeti Falu-
szépítő Egyesület és Kunsziget Község Ön-
kormányzata a hagyományos borversenyt és a 
hozzá kapcsolódó pogácsasütő versenyt.

A verseny február 23-án, szombaton lesz 
ezúttal is - ahogy az elmúlt években már meg-
szokottá vált - a sportbüfében. 

A borok átvétele 13 és 14 óra között lesz. 
Nevezni két, egyforma palack (7 dl) borral 
lehet, melyet parafa dugóval kell lezárni.  A 
rendezők kérik, a palackokon semmiféle jel-
zés ne legyen. A borokat 14 órától bírálja el a 
bizottság, 15 órától várják a különféle pogá-
csákat, majd fél négykor kezdődik az ünne-
pélyes eredményhirdetés és a díjak, oklevelek 
átadása. 

A jubileumi borversenyre sok szeretettel 
várnak mindenkit a szervezők.

Borverseny Kunszigeten 20 éve

Programajánló

Március 11. hétfő 
15:00 
Petőfi -nap a nyugdíjas 
klubban (Kultúrház)

Március 15. péntek 
18:00 
Március 15-i ünne-
pély a Kultúrházban

Március 16. szombat 
16:00 
Krajcárlicit - vetélke-
dő a Kultúrházban

Március 25. hétfő 
15:00 
Horváth Ferenc iro-
dalmi előadása a 
nyugdíjas klubban 
(Kultúrház)

Március 27. szerda 
8:00 
Tilai Lajos Emléktor-
na a Sportcsarnokban

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves kunszigeti rokonnak, barát-
nak, ismerősnek, akik drága jó édesapám, apósom, nagypapánk, és nászunk,

özv. Danka Gyula
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték,  fájdalmunkban és 
gyászunkban velünk éreztek és azt bármilyen módon enyhíteni igyekeztek. Kü-
lön köszönjük dr. Máté Csongor háziorvosnak segítőkészségét, Lendvai Ivánné 
polgármester asszony együttérzését és segítő támogatását.
 Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, 
akik

Virág Gyuláné
sz. Virger Rozália

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Kü-
lön köszönetünket fejezzük ki Polgármester 
Asszony segítőkészségéért, Plébános Atya és 
a nyugdíjas énekkar kegyeletteljes temetési 
szertartásáért.
 Gyászoló család

Köszönet a véradóknak

Nagy Dániel: „Nem volt nehéz, de azért megdolgoztatott”
- DR. STÉHLI RÓBERT, ISKOLAMENEDZSER - - DR. STÉHLI RÓBERT, ISKOLAMENEDZSER - 

Nagy Dániel a hetedikesek között első he-
lyen végzett az idei matematikai rejtvényfejtő 
versenyen. A kunszigeti verseny döntőjén idén 
közel 120 diák vett részt. 

A negyedik Kunszigeti Matematikai Rejt-
vényfejtő Verseny döntőjét 2013. január 23-
án tartottuk meg iskolánkban. A versenyre 47 
iskola 1231 nevező tanulója közül a döntőbe 
minden évfolyamról a két levelező forduló 
alapján legjobban teljesítő 20-20 tanulót (ösz-
szesen 120 diák) hívtuk meg. 

A Kunszigeti Matematikai Rejtvényfejtő 
Verseny 120 fős idei döntőjébe mindössze egy 
kunszigeti diák jutott. 

A 7. osztályos Nagy Dániel azonban úgy 
gondolta, illendő megfelelően képviselni a ha-
zai színeket, és nem is adta alább kategóriájá-
nak első helyénél. Ez persze osztálytársai sze-
rint egyáltalán nem meglepetés, egyöntetűen 

azt állították, Dani mindenkinél okosabb, kü-
lönösen, ha matematikáról van szó.

A győztes persze ennél jóval szerényebben 
fogalmazott, azt mondta, jó néhány versenyen 
indult már, és ezek közül csak most sikerült 
másodszor diadalt aratnia.

- Ha felkérnek, természetesen indulok a 
versenyeken, különösen azért, mert a csalá-
dom és tanáraim is örülnek az eredményeim-
nek. Matekversenyem sem az első volt az idei, 
bár ez annyira nem volt nehéz. Na jó, azért 
megdolgoztatott – nyilatkozta nem sokkal az 
eredményhirdetés után Nagy Dániel.

- Jól gondolom, hogy ezek után csak a ma-
tek lehet a kedvenc tantárgyad?

- Kedvenc, de az informatikát és a tesit is 
ide sorolnám. Utóbbit első sorban a kézilabda 
és a foci miatt, ezek a kedvenc sportágaim.

- Pár hónap múlva már a továbbtanuláson 
is gondolkodnod kell. Ott is ezek a tantárgyak 
lesznek mérvadók?

- Valószínű, bár egyelőre fogalmam sincs, 
merre veszem az irányt. Otthon azt mondják, 
az építészet vagy a gépészet területén lenne 
érdemes elindulnom, de ez még képlékeny, a 
sport is nagyon érdekel. 

- Addig is, jövőre is lesz még matekver-
seny.

- Ott leszek…

- MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE -- MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE -
Véradás volt Kunszigeten a kultúrházban janu-

ár 23-án. Ezúton is köszönjük azoknak, akik a vér-
adáson megjelentek és segítették embertársaikat. A 
véradók névsora: Angyal Tamás, Bangha Richárd, 
Bíró Vince , Börzsei László, Börzseiné Varga Ju-
dit, Burányi Szilvia, Csányi Éva, Farkasné Varga 
Rita, Forgó Béláné, Frank Dániel, Gaál Csaba, 
Gondár Gábor (Dunaszeg), Hajczingerné Gond-
ár Szilvia, Horváth Csaba, Horváth Ferenc, Ifj . 
Szalai Sándor, Izsóné Bekő Mária (Győr), Kovács 
Kata, Kovács Kitti, Kovács Lilla, Kovácsné Szenczi 
Andrea, Kungl Anita, Lévai Imréné, Mezei Ár-
pád, Mezeiné Sipos Szilvia, Németh István, Peitli 
András, Pusztai Zsolt, Ramm Zoltán, Rigó Judit, 
Stoller Gábor, Strobl Gergő, Szabó Ferenc, Szalai 
Evelin, Szalai Márk, Szalai Máté, Szücs Tiborné, 
Szücs Vivien, Szücs Zoltán, Tamás Krisztián, Tilai 
Péter, Tilinger Edina, Tóth Balázs, Varga Balázsné, 
Venesz István.

Köszö-
net-

nyilvá-
nítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett halottunk

id. Sajgó Péter
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyá-
szunkban osztoztak. 
Tisztelettel köszönjük a házi segítségnyúj-
tásban dolgozó ápolók lelkiismeretes mun-
káját, a temetési szertartáson Plébános Atya 
együttérző szavait, a nyugdíjas klub énekka-
rának közreműködését. Gyászoló család
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Anyakönyvi hírek

 Új közösségi tér községünkben – elindult az iskola saját honlapja
- DR. STÉHLI RÓBERT, ISKOLAMENEDZSER -- DR. STÉHLI RÓBERT, ISKOLAMENEDZSER -

Régóta dédelgetett álmunk valósult meg az-
zal, hogy 2013 januárjában hosszas tervezés és 
előkészítés után végre a nagyközönség elé tár-
hattuk saját weblapunkat. 

www.kunszigetiskola.hu – Mindössze eny-
nyit kell beírnia internetes böngészőjén an-
nak, aki szeretné megismerni a Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola honlapját. 

Az oldal még nem kész, több menüpont 
még üres, de napról napra több információt 
töltünk fel, ezért érdemes már most is szörföl-
ni és keresgélni az egyes alcímekben. 

Már csak azért is, mert legfőbb célunk az, 
hogy ne egy statikus, unalmas, sohasem vál-
tozó honlapot készítsünk és működtessünk, 

hanem azzal a talán merésznek tűnő elkép-
zeléssel vágtunk neki a munkának, hogy új 
közösségi teret nyissunk a kunszigeti diákok, 
szülők, pedagógusok és minden érdeklő szá-
mára, aki kíváncsi intézményünk tevékeny-
ségére és annak akár aktív részese is kíván 
lenni.

A honlap minden olyan adatot tartalmaz – 
vagy tartalmazni fog -, amely egy köznevelési 
intézmény esetében elvárható. Az iskolánk 
rövid története, képzéseink, alapdokumen-
tumaink, tantestületünk és diákjaink rovatok 
természetesen nem hiányozhatnak nálunk 
sem. Emellett nagy sikert várunk a galéria a 
videótár és az évkönyv rovatoktól is, itt a kö-
zel- (és a távolabbi) múlt emlékeit kívánjuk 
megjeleníteni.

Tanulóinkat, szüleiket és a pedagógusokat 

is folyamatosan tájékoztatjuk az őket érintő 
aktuális hírekről, információkról, versenyek-
ről és pályázatokról, sőt a kérdezz-felelek ro-
vatban igyekszünk minden hozzánk intézett 
kérdésre választ adni.

Honlapunk központi részén jelennek meg 
legfrissebb híreink, ezzel oldalunk kis túlzás-
sal internetes napilapként is funkcionál. 

De ez még nem minden. Terveink szerint 
rövidesen angol nyelven is elérhető lesz a leg-
több információ, sőt művészeti galériánk me-
nüpontjában az alapfokú művészetoktatásban 
résztvevő diákjaink alkotásai is megtekinthe-
tők lesznek.

Persze a honlap messze nem tökéletes, 
ezért szívesen várunk, fogadunk olyan ötlete-
ket, javaslatokat, amelyekkel még jobbá válhat 
a kunszigeti iskola első saját weboldala.

Születés:
Gál Zoé

2012. november 26.
An.: Sándorfi  Eszter

Szücs Izabel
2012. december 18,
An.: Fejes Adrienn

Dombi Salamon
2013. január 26.

An.: Gondár Tünde

Házasságkötés:

Kollár Sarolta Erzsébet 
és Lepár János

2012. december 15.

Elhalálozás:

id. Sajgó Péter
2012. december 27.

Naszádos Lajosné
Földváry Erzsébet

2013. január 3.

Nyílt tanítási órákat rendezett a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola február 2-án. A leendő elsősök és szüleik az első 
osztályosokkal egy nyílt angol nyelvi órán, a másodikosokkal pedig egy matematikaórán vehettek részt. 

Erről az eseményről is beszámolt a www.kunszigetiskola.hu oldala. 


