
Ön a 2006. év első Kunszigeti Ön a 2006. év első Kunszigeti 
Hírmondóját tartja a kezében.Hírmondóját tartja a kezében.  

Megemlékezünk a Himnuszról a Megemlékezünk a Himnuszról a 
Magyar Kultúra Napja alkalmá-Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból, amely január 22ból, amely január 22--én volt; ezen én volt; ezen 
a napon írta Kölcsey a Himnuszt a napon írta Kölcsey a Himnuszt 
183 évvel ezelőtt.183 évvel ezelőtt.  

Az előttünk álló hetek rendez-Az előttünk álló hetek rendez-
vényeiről, eseményeiről is talál-vényeiről, eseményeiről is talál-
nak újságunkban tájékoztatót. nak újságunkban tájékoztatót. 
Beszámolunk a BabaBeszámolunk a Baba--mama Klub mama Klub 
tevékenységéről, valamint egy új tevékenységéről, valamint egy új 
rendszerről, amely főként az idős, rendszerről, amely főként az idős, 
beteg embertársaink segítéséhez beteg embertársaink segítéséhez 
járulhat hozzá. járulhat hozzá.   

Az iskolában véget ért az első Az iskolában véget ért az első 
félév, a végzős tanulóink megír-félév, a végzős tanulóink megír-
ták a nagy próbatételnek számító ták a nagy próbatételnek számító 
felvételit.felvételit.  

Időről időre szeretnénk bemu-Időről időre szeretnénk bemu-
tatni Önöknek néhány kunszigeti tatni Önöknek néhány kunszigeti 
embert embert -- talán olyan oldaláról is,  talán olyan oldaláról is, 
amelyről nem sokan ismerik.  amelyről nem sokan ismerik.    

Kunsziget sportélete télen se áll Kunsziget sportélete télen se áll 
meg, tekeverseny folyik és foci-meg, tekeverseny folyik és foci-
tornákat is rendezünk.tornákat is rendezünk.  

Sajnos a technika ördöge köz-Sajnos a technika ördöge köz-
beszólt, s ezért másfél hetet csú-beszólt, s ezért másfél hetet csú-
szott az újság megjelenése, a ké-szott az újság megjelenése, a ké-
sésért elnézésüket kérjük.sésért elnézésüket kérjük.  

Köszönetnyilvánítás 5. oldal 
Az iskola hírei 6. oldal 
1% 6-7. oldal 
Kunszigetiek - új portrésorozat 8. oldal 
Sporthírek, értékelés, rendezvények 9-10. oldal 

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA FEBRUÁR 25-ÉN JELENIK MEG. 

XVIII. évfolyam 1. szám 
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„Hymnus” 2. oldal 
Hírek, felhívások 3. oldal 
Baba-mama klub 4. oldal 
Újabb lehetőség a segítségnyújtásra 4. oldal  
Emlékezés a Donnál elesett katonákra 5. oldal 

„Hymnus” 

Gyakran gondolok a „rejtélyre”: milyen véletlenek – vagy 
éppen törvényszerűségek? – vezettek el máig, hogy éppen 
Kölcsey verse, éppen Erkel zenéjével vált nemzeti himnu-
szunkká. 

Kölcsey befelé for-
duló, rejtőzködő sze-
mélyiség volt, életét is 
övezik még titkok, fel-
derítetlen – és talán fel-
deríthetetlen – időszak-
ok, és életművében is 
vannak olyan „sötét-
tiszta” periódusok, 
amelyekben Kölcsey 
világosan láttatja mű-
vein keresztül a ma-
gyar kultúra nagy kér-
déseit és vívódásait, 
megjeleníti a magyar-
ság dilemmáit, a ma-
gyar sorsot. 

Nem ismerünk Köl-
cseytől olyan írást, le-
velet, amely alapján a 
Hymnus keletkezését megelőző időszakra, a költő gondolat-
világának alakulására következtethetnénk, nem tudjuk tehát 
megnyugtatóan tisztázni a Hymnus keletkezésének körül-
ményeit. Azt tudjuk, a kéziratra azt írta: „Cseke. Januar. 22d. 
1823.”  (Folytatás a 2. oldalon) 

Január 22., a Himnusz születésnapja alkalmából 
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ként a Hymnus, ugyanígy a vidéki városokban, 
Temesvárott, Rozsnyón, Kecskeméten, Kolozsvárott 
és másutt is. 

Sorolhatnánk még, hol mindenütt énekelték-
játszották ezekben az években a Hymnus, de a legjel-
lemzőbb az a két, tüntetéssel felérő ünnepségsorozat 
volt, amelyeket 1859-ben Kazinczy Ferenc születésé-
nek 100. évfordulóján, majd 1860-ban Széchenyi em-
lékére szerveztek országszerte.  

1885-ben Jancsó Benedek írta a Hymnusról: „E 
megmérhetetlen nagyságú és bensőségű hit teszi 
Hymnus című költeményét a magyar hazafias költé-
szet egyik tipikus darabjává. Az élő hit ereje, mi sora-
iban lüktet, okozza azt, hogy nemzeti imadallá lett, 
mely vigasztalással és reménnyel tölti el mindig a 
hazafi szívét, ha fölharsan a megpróbáltatások és a 
szenvedések keserű napjaiban; erőt és bizalmat köl-
csönöz a jövő iránt, ha a nemzeti ünnepélyeken vagy 
a diadal perczeiben mint háladal zeng a honfiak aja-
kán.” 

Még mindig nem nemzeti himnusz ekkor a him-
nusz, de bizton mondhatjuk, a legismertebb, legked-
veltebb néphimnusz. Még ekkorra sem alakult ki a 
kánon a nyilvános ünnepségeken elénekelhető dalok 
tekintetében, de a századvégen gyakran hangsúlyo-
zott ima-jellege miatt századforduló után még egy 
rövid – gyorsan le is zárt – vita zajlott le a sajtóban, 
hogy énekelhető-e a Hymnus a katolikus templomok-
ban, mivel nem szerepel az engedélyezett liturgikus 
énekek között. 1906-ban azonban, Rákóczi és Tököly 
hamvainak hazahozatalakor legtöbbször a Hymnus 
hangzott el az ünnepségeken. 

A Hymnus törvényes helyzete továbbra sem volt 
rendezve, nem tette legitimmé semmilyen törvény 
nyilvános helyen, megfelelő alkalmakkor való ének-
lését. 1949 után az akkori kormányzat, „jelképeiben is 
szakítani akarván a múlttal, az új államformához új 
címert és új himnuszt kívánt.” Illyés Gyulát szándé-
koztak felkérni a szövegírásra, Kodály Zoltán lett vol-
na a zeneszerző. A visszaemlékezők szerint azonban 
Kodály tekintélyénél fogva megtehette, hogy Révai 
József népművelési miniszter bizalmaskodó hangvé-
telű kérésére, hogy ”Írjon nekünk a tanár úr egy új 
himnuszt”, csak annyit mondott: „Minek? Jó a régi.” 

Végül is a Hymnus törvényes státusa 1989-ben 
rendeződött, amikor az október 23-tól hatályos XXXI. 
tc. 36. § kimondta, hogy „a Magyar Köztársaság him-
nusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Er-
kel Ferenc zenéjével.” Ez egyúttal az Alkotmányban a 
nemzeti jelképekről szóló záró rendelkezés 75. §-a. 

RÉSZLETEK CSÉCS TERÉZ MUNKÁJÁBÓL 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Csak 6 év múlva, az Aurora 1829. évi számában 

(1828-ban) jelent meg először a mű, még csak 
Hymnus címmel. Kérdés maradt az is, miért várt 
Kölcsey a vers kiadására 6 évig? 1832-ben megjele-
nik Kölcsey verseinek első összegyűjtött kiadása. 
Ebben már a kiegészített címmel találkozunk: 
Hymnus a’ magyar nép’ zivataros századaiból. 

Az igazi figyelem a megzenésítés után fordult a 
Hymnus felé. Az angol és a francia nemzeti him-
nusz mintájára írta ki Bartay András (Endre), a 
Nemzeti Színház igazgatója 1844-ben második dal-
pályázatát. (Az elsőn Vörösmarty Szózatát hirdette 
meg.) A nemzeti himnusz iránti igény – mondhatni 
– a „levegőben lógott”, hiszen 1844 februárjában egy 
cikk már felvetette, hogy a magyarnak még nincs 
néphimnusza, mellyel királyát élteti. Alig egy héttel 
ez után, február 29-én Bartay kiírta a pályázatot több 
folyóiratban, Kölcsey Hymnusának megzenésítésé-
re: „A Nemzeti szinház igazgatósága... rendkivüli 
jutalmat tűz ki ...a legjobb népmelodiáért – Kölcsey 
Ferenc koszorus költőnk’ Hymnusára’ ének és zene-
kara téve.” 

A pályázatra május 1-ig 13 jeligés pályamű érke-
zett be. A bírálóbizottság június 16-án hirdetett 
eredményt. A legrészletesebben Ney Ferenc számolt 
be az Életképek hasábjain. „Kedden július 2-kán 
adattak elő a Kölcsey Ferencz hymnusára készített, 
a’ biráló választmány által dicséretre méltatott dal-
zenék, ’s legvégül a’ 20 darab aranyból álló jutalmat 
nyert pályamű. [...] legderekabb, legjelesbb ’s a’ töb-
bieken kiválólag felülemelkedett a’ pályanyertes, 
melly a’ beküldés sora szerint is első vala. A’ közön-
ség ezt élénk tapsokkal ’s általános elégedettséggel 
fogadá, ’s ismételtetni kíváná. Legvégül felbontat-
ván az illető jeligés levélkék, kitűnt... hogy a’ pálya-
nyertes ERKEL Ferencz.” 

Még ezen a nyáron a Nemzeti Színházban több-
ször is előadták a felvonások közötti szünetekben a 
Hymnust. Szélesebb körben való terjedésére alkal-
mat adott, hogy augusztusban a Széchenyi névre 
keresztelt új gőzhajó avatásán ismét felhangzott a 
női és férfi vegyeskar előadásában az ünnepélyes 
szöveg és dallam, mely a Honderü tudósítója szerint 
„valóságos nemzeti hymnusszá magasztosult.” Az 
augusztus 20-i, Szent István-napi megemlékezése-
ken is elhangzott, népszerűsége nőtt, ismertsége ter-
jedt, már nem csak a fővárosban énekelték ünnepi 
alkalmakkor. 

1848. március 15-én este a Nemzeti Színház in-
gyenes előadásán is felhangzott utolsó előtti szám-
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Hírek, felhívások 
Tájékoztató a képviselőtestület üléseinek  

időpontjáról 
 
Kunsziget Község Képviselőtestülete 2006. I. 

félévi üléseinek tervezett időpontjai: 
  
2006. január 27. (péntek) 18.00 
2006. február 10. (péntek) 18.00 
2006. március 31. (péntek) 18.00 
2006. április 28. (péntek) 18.00 
2006. május 26. (péntek) 18.00 
2006. június 30. (péntek) 18.00 
  
A képviselőtestület és bizottságai üléseinek 

helye: Kunszigeti Kultúrház (9184 Kunsziget, 
Kossuth tér 9.).  

A nyilvános ülések előterjesztései, jegyző-
könyvei megtekinthetők a Polgármesteri Hiva-
talban. 

VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ 

Jóga a mindennapi életben 
 
Szauerné Katalin természetgyógyász, élet-

mód-terapeuta az érdeklődők számára jóga-
tanfolyamot indít 2006. február 13-tól (hétfő) 
az óvodában 17 órai kezdettel. 

Részvételi szándékát Farkas Ferencnénél 
jelezze az óvodában! Minden kedves érdek-
lődőt szeretettel várunk. 

Farsangi bál az óvodában és az iskolában 
 
A hagyományos óvodai farsangi bál 2006. 

február 11-én (pénteken) lesz az óvodában. 
Az általános iskola farsangi bálja február 

18-án 15 órától lesz a tornacsarnokban. A bál 
bevételét az iskola javára fordítjuk. 

Felhívás 
 

„Közmunkaprogram 2005 – 2006” 
 
Tisztelt Lakosság! 
Kunsziget Község Önkormányzata pályá-

zatot adott be, hogy munkalehetőséget bizto-
sítson azon emberek részére, akik munkanél-
küliek és a nyugdíjkorhatárt még nem érték 
el. 

Sikeres pályázat eredményeként 2006. 
március 1- 2006. június 30-ig lehetőség nyílik 
a KÖZMUNKAPROGRAM keretében a fog-
lalkoztatásra, napi 6 órában. 

Önkormányzatunk pályázatot hirdet az 
állások betöltésére. 

A pályázatnak tartalmazni kell: 
Ð a pályázó nevét 

Ð életkorát 

Ð iskolai végzettségét, foglalkozását 

 
A foglalkoztatás Kunsziget közterületein, 

intézményeiben történik, feltétele a Munka-
ügyi Központtal való együttműködés. 

A pályázatokat Kunsziget község Polgár-
mesteri Hivatalába 2006. február 21-ig lehet 
beadni. 

Érdeklődni Lendvai Ivánné polgármester-
nél lehet. 

Tüdőszűrés  
 
Az évi rendszerességű tüdőszűrés idő-

pontja február 13., hétfő 11.30-17.00-ig és feb-
ruár 14., kedd 7.30-13.00-ig.  

A szűrés helye: Kunszigeti Kultúrház. 

Tagdíj 
 
A Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-

Sopron Megyei Egyesületének tagdíja 800 Ft. 
Befizetése február 11-én, szombaton 9-12 órá-
ig lesz a Kultúrházban. 

NAGY JÓZSEFNÉ 
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Baba-mama klub 

 
Községünkben augusztus óta működik a 

Baba-mama klub. Összejöveteleinken aktuá-
lis problémákat és örömeinket beszéljük 
meg, míg a gyermekek játszanak. 

Ezúton kérem, hogy akinek programjavas-
lata van, keressen fel, minden ötletet szíve-
sen fogadok. 

A foglalkozások minden hónap utolsó hét-
főjén, délelőtt 10 órakor vannak a tanácsadó-
ban. Legközelebb tehát február 27-én találko-
zunk. 

Köszönöm az eddigi érdeklődést és szíve-
sen várjuk az új érdeklődőket kisebb-
nagyobb gyermekével együtt. 

 
RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN, VÉDŐNŐ 

 
Vajda Gábor 2005. december 20-án 

 
 

Varga József 2006. január 10-én 
 

Isten hozott benneteket! 

Megérkeztünk 

Önkormányzatunk 2000-ben sikeresen pá-
lyázat eredményeként megvalósította a 
„Csengő szól – Segíts!” speciális jelzőrend-
szert, amely az egyedül élő, idős, beteg em-
bertársaink védelmét és biztonságát szolgál-
ja. 

Most lehetőségünk van a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás keretében arra, hogy a 
segítségre szorulók biztonságát fokozzuk. Az 
újabb jelzőrendszert térítésmentesen igénybe 
veheti bárki, aki vezetékes telefonvonallal 
rendelkezik. A jelzőrendszer egy kézre csa-
tolható „óra”, mely nyomógombbal hangos 
üzemmódba kapcsolja a telefont, melyen ke-
resztül az állandó, 24 órás ügyeletet ellátó 
személlyel felépül a kapcsolat, aki megkér-
dezi a panaszokat és azonnal intézkedik is a 
segítséget kérő ellátásáról (orvos, mentő, 
szakápoló, rendőrség). Az új, „karórás” 
rendszert igényelheti az is, aki a csengős 
rendszerrel már rendelkezik. Aki szeretne 
jelentkezni az új programba, jelentkezzen a 
polgármesteri hivatalban (személyesen vagy 
telefonon – 96/485-388). 

Az elkövetkezendő hetekben felkeresem 
Önöket, hogy részletesen tájékoztassam 
Önöket a rendszerről. A gyors segítség életet 
menthet! 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 

Újabb lehetőség a 
segítségnyújtásra 



Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
den kedves rokonnak, barátnak, ismerős-
nek, akik szeretett Férjem, Édesapánk, drá-
ga jó testvérem 

Berkes István 
temetésén részt vettek, sírjára virágot elhe-
lyezték és mély gyászunkban velünk érez-
tek. 
Külön köszönetet mondunk Polgármester 
Asszonynak, Csapó Józsefné kántornak és a 
Nyugdíjas Klub énekkarának, hogy szép 
énekeikkel hozzájárultak a végső búcsúhoz. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 
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Köszönetnyilvánítás 

Emlékezés a Donnál elesett katonákra 
Köszönöm mindazoknak, akik jelenlétük-

kel megtisztelték a Donnál elesett katonák 
emlékét azzal, hogy 2006. január 12-én a te-
metőben lévő kopjafánál részt vettek a meg-
emlékezésen.  

Kérem engedjék meg, hogy hivatalunk-
nak címzett Füvessi József tartalékos had-
nagy által aláírt levélből idézzek. 

 
„A 2. világháborúban részt vettem a doni elő-

nyomulásban és visszavonulásban, harcaiban.  
Ezúton – ismételten is – szeretném megkö-

szönni készséges, nagyon is emberi és szinte hő-
sies magatartást, ahogy községük lakossága befo-
gadott és segített minket kilátástalan helyze-
tünkben. 

A háborút magunk részéről be akartuk fejezni, 
mert abban továbbra is részt venni, kész öngyil-
kosság lett volna. 

Már csak a magam nevében – az akkori baj-
társaim nem tudom élnek-e – köszönöm meg bá-
tor, emberbarát és készséges segítségüket, ame-
lyet megmentésünk érdekében tettek az akkori 
lakosok. 

Isten áldása legyen mindannyiukkal.” 
 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik férjem, édesapánk, nagy-
apánk, apósunk, testvérem  

Major Frigyes 
sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és 
utolsó útjára elkísérték. Külön köszönetet 
mondunk Polgármester Asszonynak és a 
Nyugdíjas Klub énekkarának. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Tizenhat éve minden év januárjában összegyűlünk a 
temetőben, hogy fejet hajtsunk azok előtt a kunszigeti 
katonák előtt, akik 1943 januárjában részt vettek a II. 
magyar hadseregben és az irracionális parancsnak 

engedelmeskedve haltak hősi halált otthonuktól távol. 
Idén is fáklyát, gyertyát gyújtottunk a kopjafánál és 
verssel, imával és énekekkel emlékeztünk rájuk.  

(WWW.KUNSZIGET.HU) 
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Iskolánkban is lezajlottak a félévi 
értékelések, tanulóink a napokban 
megkapták félévi bizonyítványu-
kat. 

1. és 2. osztályosainkat – 26 tanu-
lót – a törvényi szabályozásnak 
megfelelően szövegesen értékeltük, 
a 3-8. évfolyam 90 tanulóját pedig 
hagyományosan érdemjeggyel mi-
nősítettük. Eredményeink a követ-
kezők: 

Ð alsó tagozat osztályozott 27 ta-

nulójának tanulmányi átlaga:
 4,16 

Ð felső tagozat tanulmányi átlaga:

 3,85 
Ð iskolai átlag: 4,00 

 
Kitűnő tanulóink: 
 Gondár Viola 4. osztály 
 Szalai Ildikó 4. osztály 
 Szalai Soma 4. osztály 
 Dubi András 5. osztály 
Nem teljesítette az időarányos 

tantermi követelmények minimu-
mát: 6 fő. 

Diákjaink a félév során 1709 órát 
mulasztottak, ebből 72 órát igazo-
latlanul. 

 
Magatartásról, szorgalomról 
Tanulóink magatartási átlaga az 

első félévben: 3,99. A döntően a ta-
nuláshoz való hozzáállást tükröző 
szorgalom átlaga: 3,89. 

Az elmúlt hétvégén felvételi tesz-
tet írtak beiskolázás előtt álló 8. osz-
tályosaink. Az eredményekről 
ezekben a napokban kapunk tájé-
koztatást. 

1% - Kunszigetért 
Az alábbi egyesületek azzal a kéréssel fordulnak 

Önökhöz, hogy segítsék munkájuk a 2005. évi keresetük 
személyi jövedelemadójának 1%-ával. 

 
„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány 
Adószám: 185352174-1-08 
Cím: Kunsziget, József A. u. 2. 
Bankszámlaszám: 59000033-10230734-00000000 
Kérjük felajánlásukat 

Ð a településfejlesztéshez, településrendezéshez, az 

épített és természetes környezet védelmével kapcso-
latos feladatok ellátásához, a község környezeti, ter-
mészeti és építészeti értékeinek megőrzéséhez, fej-
lesztéséhez, kiépítéséhez, a templom, a kápolna ál-
lagmegóvásának segítéséhez 

Ð az időskorúak gondozásának elősegítéséhez, a ké-

pességfejlesztéshez és az ismeretterjesztés feladatai-
nak ellátásához 

Ð a község hagyományainak ápolásához, a lakosság 

identitásának erősítéséhez 
Ð a település közművelődési tevékenységének erősíté-

séhez 
Ð a településen szerveződött egyesületek és azok mű-

ködésének támogatásához 
Ð a tehetséggondozás, a gyermek-, ifjúsági-, szabad-

idős és sporttevékenységek támogatásához, a sport-
létesítmények fejlesztéséhez, Kunsziget helytörténeti 
kiadványainak, a helyi kábeltelevízió-rendszernek és 
a helyi újságnak támogatásához. 

A „KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány jözhasznú szer-
vezetként együttműködik az egyházzal, a gazdálkodó és 
társadalmi szervezetekkel, a vállalkozókkal, a lakosság-
gal, elfogadja azok erkölcsi és anyagi támogatását.  

 
 
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány 
Adószám: 1856357-1-08 
Cím: Kunsziget, Fő u. 17. 
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Ajánlja fel adója 1%-át 
KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET javára 

 
Tisztelt Hölgyem / Uram! 
Ismét eltelt egy év. Az emberek ezekben a hetekben (hónapokban) készítik el a 2005-re vonatkozó személyi jövedelem-
adó bevallásunkat. Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőség van arra, hogy a fizetendő személyi jövedelemadó 
1%-át felajánlják valamely társadalmi szervezet vagy alapítvány javára. 
 
A Kunsziget Sportegyesület már évtizedek óta jelen van a község életében. Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés lehe-
tőségének biztosítása, az ilyen igények felkeltése; lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére; a szabadidős sport népszerű-
sítése; Kunsziget község sportéletének szervezése és fejlesztése, fiatal tehetségek felkutatása, kinevelése, sport pályafutásuk segíté-
se. 
 
Amennyiben Ön úgy dönt, hogy támogatja a Kunsziget Sportegyesületet céljai megvalósításában és személyi 
jövedelemadója 1 %-át fel szeretné ajánlani az egyesület számára, akkor a „Rendelkező nyilatkozatot” az alábbi-
ak szerint töltse ki: 
 

Ha Ön saját maga készíti el 
adóbevallását, a kitöltött 
„Rendelkező nyilatkozatot” egy 
lezárt borítékban adóbevallásá-
val együtt juttassa el az adóható-
ságnak! (a borítékra írja rá nevét, 
címét és adóazonosító jelét,és ne 
felejtse el jelölni az SZJA-bevallás 
„C” mezőjében a borítékba tett ren-
delkező nyilatkozat tényét sem) 

 
Amennyiben adóbevallását a 
munkáltatója készíti el, a kitöl-
tött „Rendelkező nyilatkozatot” 
egy lezárt borítékban adja oda 
munkáltatójának! (a borítékra írja 
rá nevét, címét és adóazonosító 
jelét is!) 
 
A Sportegyesület javára kitöl-
tött „Rendelkező nyilatkozat” 

beszerezhető nyitva tartási idő 
alatt a Sport Büfében, a sport-

pályán is!! 
 

Köszönjük megtisztelő figyelmét, tisztelettel: KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT  
A BEFIZETENDŐ ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 
A kedvezményezett adószáma: 
 

 
 

 
 
TUDNIVALÓK 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy 
külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 
 
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak 
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 
 
FONTOS! 
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett 
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ 
JELÉT pontosan tünteti fel. 

1  9  8  8  1  4  0  9 ----  1 ----  0  8 

A kedvezményezett neve: 
Ennek kitöltése nem kötelező.                KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 

Fiatal, tehetséges sportolók támogatásához 
és az évente megrendezendő Tilai Lajos Em-
lékverseny támogatásához kérjük felajánlásai-
kat. 

Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 
Adószám: 18533268-1-08 
Cím: Kunsziget, Kossuth tér 9. 
Az egyesület Kunsziget épített és természeti 

környezetének ápolásához kéri felajánlásukat. 
 

Kunsziget Község Polgárőrsége 
Adószám: 18536508-1-08 

Cím: Kunsziget, Ifjúság u. 21. 
A település biztonsága, közrendje, élet– és 

vagyonvédelme érdekében kérjük támogatásu-
kat. 

Kunszigeti Teke Egyesület 
Adószám: 18971703-1-08  
Cím: Kunsziget, Kossuth tér 9. 
Célunk a teke népszerűsítse, a tekecsapat baj-

nokságban való szereplésének biztosítása, fiatal 
versenyzők toborzása. Ehhez kérjük támogatásukat. 

 
Kérjük támogatásukat és egyben köszönjük azok 
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Csiszár Imre Simigla Edina 
Kunszigetről származott el Csiszár Imre tanár úr, aki 

a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett 
matematika-fizika szakos tanárként. Kiemelkedő mun-
kájával már egyetemi évei alatt felhívta magára a figyel-
met. 1996-ban elnyerte a JATE TTK Kiváló Hallgatója 
címet. Az egyetem befejezése után a Kísérleti Fizika 
Tanszéken kezdett dolgozni kutatóként és oktatóként. 
2000-től középiskolában lett főállású tanár, úgy érezte, 
hogy a munkája csak középiskolában teljesedhet ki. Fi-
zikatanítási módszerében a hétköznapi élet tapasztala-
tait kapcsolja össze a tananyaggal, kísérletekkel igyek-
szik közel hozni a tanítványokhoz a fizikát. Diákjait si-
kerrel készíti fel különféle versenyekre, 2001-ben egyik 
tanítványa az Országos Szilárd Leó Verseny első helye-
zettje lett. Ugyanebben az évben elnyerte az „Év tanára 
Diákszemmel” díjat. 

Szaktáborokat szervez diákok számára, szakmai elő-
adásokat tart. Kollégái olyan fiatal, tehetséges kollégát 
látnak benne, aki példaértékűen végzi pedagógusi tevé-
kenységét. Magas szakmai színvonalon tartja óráit. 
Egyik diákja írta róla: „Mi késztet arra egy végzős diákot, 
hogy tudományos jellegű kiselőadásokat írjanak? A válasz 
nem mi, hanem ki, Csiszár Imre tanár úr, az osztály fizikata-
nára.” 

Csiszár Imre 2005-ben az „ERICSSON a matematika 
és fizika népszerűsítéséért” díjban részesült. Gratulá-
lunk, és  további sok sikert kívánunk! 

16 éves vagyok, Kunszigeten élek szüleimmel 
és három testvéremmel. Itt jártam óvodába és itt 
végeztem el az általános iskolát, majd a Győri 
Tánc– és Képzőművészeti Általános és Szakkö-
zépiskolába jelentkeztem; jelenleg is ide járok. 
Eredetileg grafikusnak jelentkeztem, közben fel-
figyeltem a textil szakmára: jelenleg textilesnek 
tanulok. Nagy örömmel festek és rajzolok sza-
badidőmben is. Érdekel a ruhatervezés is. 

Mindig is nagyon szerettem rajzolni, ezt már 
általános iskolásként felfedezték, egykori rajzta-
nárom, Dubi Árpád segített elmélyedni a rajz, a 
festészet, a művészettörténet rejtelmeibe. Ő java-
solta számomra jelenlegi iskolámat, ahonnan ter-
veim szerint majd igazi művészként távozhatok. 

Örömmel rajzolok, ezért gondoltam, hogy má-
soknak is bemutatom munkáimat. Szeretném be-
mutatni az elmúlt 2-3 évben készült alkotásai-
mat. Valójában mindig erről ábrándoztam, hogy 
saját kiállítást tervezzek, úgy érzem, erre most 
eljött az alkalom. Ha egyszer eltervezek valamit, 
azt véghez is viszem. 

Sokan bíztattak, családom, barátaim: ráébred-
tem, hogy igazuk van. Magamtól nem mertem 
volna megmutatni a munkáimat, megfordult a 
fejemben, mi lesz, ha rossz szó illeti a képeimet 
vagy nem fog tetszeni senkinek. Eddig feleslege-
sen aggódtam és elég biztatást kaptam, hogy túl-
lépjek a „félelmeimen”, elmondom mindenkinek: 
nem az a fontos, amit nézel, hanem az, amit látsz. 

Szeretném bemutatni képeimet, meghívok 
sok-sok embert, köztük időseket, gyerekeket, fel-
nőtteket, egykori tanáraimat, hogy körbenézhes-
sék azt, amire eddig nagy örömmel készültem. 

Remélem, felkeltettem érdeklődésüket a kiállí-
tásra és örömmel tekintek meg kiállított képei-
met. Hadd osszam még meg Önökkel a mottó-
mat: „Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk vala-
miben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell ér-
nünk” (Marie Curie) 

Netán ha szeretnének képet, örömmel festek, 
rajzolok bármilyen méretben, kívánságuk sze-
rint. Akár a szobafalával is elkápráztatom. Ér-
deklődhet a 20/913-21-66-os számon. 

 
A kiállítás időpontja, helye:  

2006. február 24., 17.00—Kultúrház 
SIMIGLA EDINA 
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Sziget-Kupa Tekebajnokság  
 
 
 
 

A Kunszigeti  
Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület hagyományos  
tűzoltóbálja  

2006. február 25-én,  
szombaton lesz 18.00-tól. 

 
A bálra ezúton tisztelettel 
meghívjuk községünk la-

kosságát! 
 
 

ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET 

Első ízben rendezik meg a Sziget-Kupa Tekebajnokságot a Tekézőben 
12 csapat részvételével. A mérkőzések hétfőtől csütörtökig, 17-21 óráig 
zajlanak. A bajnokság körmérkőzéses rendszerű, tehát mindenki min-
denkivel játszik. A sorozat még januárban elkezdődött és várhatóan 
márciusban fejeződik be. 

A csapatok: 

Bébi Csőszök: Farkas Ferencné, 
Gondárné Horváth Rita, Horváth Árpádné, 
Németh Attiláné, Stankovics Antal, Varga 
József 
BHM: Farkas Attila, Mészáros Ferenc, 
Schreiner Imre, Strobl Balázs, Taufer Péter 
BM-esek: Csala Zsolt, Pusztai Ádám, 
Pusztai Zsolt, Rebenek Balázs, Szalai Imre 
Egyed Team: Bogdán István, Domán Ró-
bert, Egyed József, Fodor István, Kiss Zol-
tán 
Fakó: Nagy Imre, Szédei Károly, Temesi 
Károly, Temesi Róbert, Vitéz Péter 
Fröccsöntők: Baranyai József, Gondár 
László, Szabó Ferenc, Tóth Lajos, Virág 
Ernő 

Heves Jeges: Nagy András, Szalai Ba-
lázs, Venesz István, Virág Attila, Virág 
Csaba 
Kisduna: Hangyál Anikó, Nagy Ferenc, 
Németh Péter, Simigla Eszter, Stróbli Éva 
Lokomotiv HDI: Gondár Gábor, Németh 
István, Strobl Gergely, Tilai Zoltán, Virág 
Attila 
MÚÚÚÚÚ!: Bangha Richárd, Fincziczki 
Tamás, Szalai Márk, Tánczos Zoltán, Tóth 
Balázs 
Öreg Golyók: Farkas Ferenc, Frank Gyu-
la, Gutléber Zoltán, Strobl Imre, Tilai Béla, 
Venesz Rudolf 
Tökös Tekések: Farkas Tamás, Fincicki 
Zoltán, Fincicki Péter. Finta István, Pék 
Szilveszter 
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SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

December óta edzésben van a Kunszi-
get II csapata. A két ünnep között 
Öttevényen játszottunk egy teremtornán, 
majd a Kunszigeti Jégvarázs kupa követ-
kezett, ahol erős ellenfelek ellen léptünk 
pályára. Dicsérendő volt a csapat küzde-
ni tudása. Február 11-én a kunszigeti Far-
sang kupán is elindul a csapat, ezután 
pedig kimegyünk a szabadba és az erőn-
létre fektetjük a hangsúlyt. Közben ter-
mészetesen több edzőmérkőzést is fo-
gunk játszani. Új játékosok: Nagy Kornél 
Dunaszentpálról, Nagy Krisztián Kunszi-
get I-ből, és Hécz Attila Öttevényről. A 
játékos keret bővülésével azok a keretta-
gok, akik már fél éve nem voltak edzé-
sen, egyre távolabb kerülnek a Kunsziget 
II csapatában való szerepléstől. 

HAJCZINGER FERENC 

2005 januárjában edzőváltás történt az akkori megyei I. 
osztályú csapatnál: Rezi Lajos lett az új edző. A kitűzött cél 
a bennmaradás volt, de ez nem teljesült, így a csapat a me-
gyei II. osztályban indult augusztusban. A nyár folyamán 
igazoltunk új játékosokat, de ez kevésnek bizonyult, mert a 
megyei II. osztályban is az alsó házban végzett a csapat az 
őszi szezonban. Az  edzőhöz fűzött remények nem telje-
sültek, így közös megegyezéssel felbontottuk a szerződé-
sét. A márciusban kezdődő tavaszi szezont már új edzővel, 
Széles Imrével kezdi meg a csapat. 

A megyei III. osztályú csapat edzője továbbra is 
Hajczinger Ferenc. A csapat már tudhat maga mögött sike-
reket, jobban szerepelnek, mint az előző idényben. Sikeres-
nek nem mondható azonban a szereplésük, mert ők is az 
alsóházban végeztek. 

Az ificsapat edzője Horváth Csaba lett ősztől. A csapat 
nagy lelkesedéssel és kitartással küzdött végig az őszi mér-
kőzéseken, de ennek ellenére a mezőny végén végeztek. 

A serdülők edzője szeptembertől Németh Péter volt, de 
az ősz végétől munkahelyi beosztása miatt nem tudta vál-
lalni tovább a megbízatást. Helyére Hajczinger Ferencet kér-
tük fel edzőnek, amelyet el is vállalt. 

Nagy örömünkre tavasszal elindult ismét a Bozsik-
program, melyet Rezi Lajos vezetett. Az edzőváltás után a 
feladatot nem tudta vállalni, így az óvoda és az iskola ve-
zetéséhez fordultunk segítségért. Támogatták a program 
folytatását, a feladatot a továbbiakban Farkas Ferencné és 
Stankovics Antal látja el. 

Terveink a tavaszi szezonra: 
Ð a labdarúgó csapatok teljesítményének javítása 

Ð Szponzorok felkeresése 

Ð Bennmaradás a megyei II. osztályban 

Ð További kunszigeti fiatalok toborzása 

Ð Új játékosok igazolása 

Ð Nézők visszacsalogatása hazai és vidéki mérkőzé-

sekre 
Ð Bérleteladás növelése 

 

Focitornák 
A Jégvarázs-kupa január 21-22 én 

került megrendezésre újra Kunszige-
ten a tornacsarnokban. 

1. Falábúak 
2. AS Roma 
3. Milka Junior 
4. Esélytelenek 
Színvonalas mérkőzéseken, nagy 

küzdelmet láthattak a nézők. 
 
*************************************** 
 
Farsangi Kupa néven teremlabda-

rúgó tornát rendezünk a tornacsar-
nokban február 11-12-én.  

Minden nézőt sok szeretettel vá-
runk! 

RENDEZŐK 


