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XXIII. évfolyam 1. szám 2011. február 15.

Kunsziget iskolájának diákjai, szülői munkaközössége és 
pedagógusai szeretettel várják Önt és Kedves családját a 
2011. február 19-én 16 órakor kezdődő farsangi mulatságra.

Helyszín: Tornacsarnok
Program: Első osztályosok egyéni jelmezes 

felvonulása; második-hetedik évfolyamosok 
jelmezes műsora; nyolcadik évfolyamosok 
keringője; közös zenés-táncos játékok; tombola; 
zenebona, dínom-dánom 21:00-ig.

Szeretettel hívjuk, várjuk a falu 
apraját - nagyját egy zenés, táncos, jó 
hangulatú farsangi délutánra és estére!

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel, a befolyt bevétel az iskola szülői 
munkaközösségének kasszáját, ezáltal az iskolát támogatja.

Miről döntött a testület?
- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -

Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-
testületének mozgalmas volt az év vége, hiszen 
négy hét alatt négy alkalommal is összeült.

Szigorodnak a zöldhulladék kerti tüzelé-
sének szabályai, változnak a települési szilárd 
hulladékok kezelésével kapcsolatos közszol-
gáltatások díjai is. 

A testület döntött az ivóvíz-szolgáltatás és 
szennyvízcsatorna-használat díjairól, vala-

mint arról is, hogy idén nem változik a helyi 
adók mértéke. 

Korszerűsítik a polgármesteri hivatal és a 
sportcsarnok fűtésrendszerét.

2011 június 30-ig dr. Szűcs Rozáliát bízta 
meg a testület a háziorvosi feladatok ellátá-
sával. Közben kiírták a pályázatot Kunsziget 
község vegyes háziorvosi körzete háziorvosi 
feladatainak ellátására. A pályázatokról a tes-
tület áprilisra hoz döntést.

Iskola: versenyeken, 
felvételin túl

Januárban rendezték a Voki-kupát, a 
matematikai rejtvényfejtő versenyt, valamint 
a mesevetélkedő iskolai fordulóját. 

Nagy megmérettetés várt a nyolcadik 
osztályosokra is, hiszen középiskolai felvételit 
írtak néhány hete. 

Tizennyolc csapat 
verseng a tekézőben

- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -
Január 18-án 18 csapat részvételével kezdőd-

tek meg a VI. Sziget-kupa tekeverseny küzdel-
mei. 

Idén a tavalyihoz képest két csapattal bővült 
a mezőny, ebből 3 együttes most alakult meg. 
Idén már nem találjuk a nevezők között a 
Heves Jeges csapatát, akik a kezdetektől fogva 
részt vettek a versenyen és a legvidámabb 
társaságként ismerhettük őket. Az új nevezők 
között találjuk a kunszigeti fi atalokból 
álló TKTK csapatát, valamint a dunaszegi 
Gólyószórók és a szintén helyi játékosokból 
álló Tűzgolyók együttesét. 

FOLYTATÁS A 8. OLDALON >>

RÉSZLETEK AZ 5., 6. ÉS 7. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Június 30-ig dr. Szűcs Rozália a megbízott háziorvos Kunszigeten.
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2010. november 23.

2010. november 23-án többek között arról 
döntöttek a képviselők, hogy a fi atalok első 
lakáshoz jutása mellett keresik annak a lehe-
tőségét is, hogy a községben történő lakás-
felújításokhoz az önkormányzat támogatást 
nyújtson. A támogatandó felújítások körének, 
a támogatás feltételeinek és összegének meg-
határozása 2011 áprilisáig várhatóan megtör-
ténik.

Szintén novemberben döntött a testület 
arról, hogy a zöldhulladék kerti tüzelésének 
rendjét szabályozza, és azt kizárólag az év 
meghatározott részében engedélyezi. Erről 
részletesebben külön cikkben foglalkozunk a 
3. oldalon.

Kunsziget község képviselő-testülete ren-
deletben döntött arról, hogy a Kunszigetért 
Közalapítvány további fenntartását indokolt-
nak tartja.

Megtörtént Kunsziget Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítása. A változást az 
indokol,ta, hogy az önkormányzat kulturális 
bizottsága a korábbi 9 fő helyett 3 fővel foly-
tatja munkáját. A szabályzat mellékletében 
aktualizálták az önkormányzati képviselők és 
bizottsági tagok névsorát is.

A Kunszigeti Római Katolikus Plébánia 
kérelmére a képviselők ismét visszatérítendő 
támogatást szavaztak meg 1.500.000 Ft érték-
ben, a kunszigeti templom külső felújítására. 
A támogatást az indokolja, hogy az egyház 
még nem jutott hozzá a 2010-es felújításai pá-
lyázati támogatás teljes összegéhez, az elvég-
zett és még nem rendezett munkákat viszont 
ki kell fi zetnie. 

Kunsziget Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szintén novemberben sza-
vazott arról, hogy a községben lakó időskorú-
ak részére karácsonyi támogatást állapít meg. 
A 2010-ben  70. életévüket betöltöttek részére 
2.500 Ft/fő, a 80. életévüket betöltöttek részé-

re 2.500 Ft/fő és 500 Ft/fő értékű ajándékcso-
magot juttatott az önkormányzat.

A polgármesteri hivatal és a sportcsarnok 
fűtéskorszerűsítéséről döntött a képviselő tes-
tület.

A képviselő-testület a dr. Varga-Balázs 
Gábor háziorvossal az egészségügyi ellátásra 
1999. augusztus 2-án kötött szerződés fel-
mondásáról szóló 27/2010. (II.25.) határo-
zatát felülvizsgálta és úgy döntött, hogy azt 
nem vonja vissza. Ennek következtében az 
egészségügyi ellátásra kötött szerződés 2010. 
12. 31-i hatállyal megszűnt. A testület egyúttal 
arról is döntött, hogy pályázatot ír ki a házior-
vosi feladatok ellátására.

Szintén novemberben született döntés ar-
ról, hogy Kunsziget Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
a KEOP 1.2.0/B kódszámú pályázati kiírásra 
„Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerű-
sítése” címmel pályázat kerüljön benyújtásra. 
A képviselő-testület a szükséges önerőt Kun-
sziget község 2011-2012. évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendeleteiben a projekt 
pénzügyi ütemezésének megfelelően a fel-
halmozási kiadások között „Szennyvíztisztító 
felújítási beruházás önereje” költséghelyen - 
támogatásából biztosítja.

2010. december 9.

Dr. Varga-Balázsné Szabó Erika kuratóri-
umi elnök lemondása miatt a képviselő-tes-
tületnek döntenie kellett a „Kunszigetért” 
Közalapítvány kuratóriumába új tagok dele-
gálásáról. A döntés alapján a jelöltek felkéré-
se, illetve az alapítványi nyilvántartásba való 
bejegyzése folyamatban van.

2010. december 15.

A 2010. december 15-én tartott ülésen 
megtörtént a helyi adók mértékének felülvizs-
gálata. Kunsziget Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a rendeletében meghatá-

rozott helyi adók mértékén 2011. évre vonat-
kozóan nem kívánt változtatni. Egyúttal meg-
történt az önkormányzat által kötött bérleti 
szerződések felülvizsgálata is.

Varga József jegyző beszámolt a képviselő-
testületnek Kunsziget Község Polgármesteri 
Hivatalának 2010. évi működéséről, melyet a 
képviselők egyhangúlag elfogadtak.

A hivatal beszámolója után Kunsziget 
község lakosságának egészségügyi helyzeté-
ről, egészségügyi és házi szociális ellátásáról 
Biró Andrásné vezető szociális gondozó és 
Rammné Domján Katalin védőnő adott tájé-
koztatást.

A testületi tagok döntöttek arról is, hogy a 
2011. évi költségvetés tervezése milyen irány-
vonalak mentén kezdődjön meg.

Szintén december 15-én fogadta el a testü-
let a települési szilárd hulladékok kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendele-
tét, melyről külön cikkben szólunk a 4. olda-
lon. A testület döntött a 2011. január 1-jétől 
érvényes ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízcsa-
torna-használat díjairól, valamint a nem köz-
műves háztartási szennyvízszállítási közszol-
gáltatási díjakról.

Az orvosi ellátás folyamatos biztosítása 
érdekében elfogadta dr. Varga-Balázs Gábor 
korábbi háziorvos ajánlatát és megvásárolta 
az orvostól a háziorvosi ellátás adatkezelés-
hez szükséges számítástechnikai eszközöket a 
bennük tárolt adatokkal.

A testület határozatot hozott arról, hogy a 
Szent László Hagyományőrző Határőr Egye-
sületet támogatja. Az egyesület már évek óta 
jelenlétével emeli a kunszigeti ünnepi meg-
emlékezések színvonalát.

Végül zárt ülésen a háziorvosi feladatok el-
látásával 2011. június 30-áig dr. Szücs Rozália 
háziorvost bízta meg a képviselő-testület.

2010. december 17.

A képviselő-testület rendkívüli ülésén egy 
átmeneti segélyről döntött.

Kunszigeten a Kultúrház udvarán tüdőszűrő 
vizsgálatot szervez a Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház Pulmonológiai Gondozója.

A szűrővizsgálat február 17-én csü-
törtökön 12–17 óráig, február 18-án 
pénteken 8–12 óráig vehető igénybe 

Kunszigeten. 

40 éves kor alatt kizárólag 
munkaalkalmassági célból házi-, illetve 
üzemorvosi beutalóval végzik el a szűrést, 
melynek térítési díja bruttó 850 forint. A lelet 

Tüdőszűrés Kunszigeten
lakcímre juttatásához - aki igényli - megcímzett 
és felbélyegzett válaszboríték szükséges. 
Boríték hiányában a győri Tüdőgondozóban 
vehető át (leletéről a szűrés után legkorábban 
2 hét múlva érdeklődhet a 96/418-244-ös 
telefonszám 1735-ös mellékén.)

Betöltött 40 éves kortól a szűrés ingyenes 
és beutalómentes. Egy éven belüli negatív 
mellkasröntgen megléte esetén nem szükséges 
újabb felvétel. A szűrővizsgálatok alkalmasak a 
tüdőbetegségek időben történő felismerésére. 

Társadalombiztosítási (TAJ) kártyájukat és 
személyi igazolványukat ne felejtsék otthon!

Miről döntött a képviselő-testület?
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Kis generáció
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

„Hát nem olvastad a Hírmondóban?” - erre 
a kérdésemre gyakran kapom válaszként, hogy 
„Én csak a képeket szoktam megnézni benne”. 
Mindezek ellenére remélem, ezt a kis írásomat 
azért néhányan el fogják olvasni azok közül is, 
akiknek leginkább szól.

A fi atalokról van szól. A legkisebb 
generációról. A 12 év felettiekről, akik még 
nem múltak el 25 évesek. Rólatok van szó és a 
közösségetekről.

Próbálkozunk számotokra programok 
szervezésével, de valahogy a lelkesedésünk egyre 
kevesebb. Jobbára ugyanis érdektelenségbe 
fulladnak a próbálkozások. A legjobb az lenne, 
ha ti mondtátok el, hogy mit szeretnétek, és 
meg tudjuk találni a megvalósítás módját. 
Lehet, hogy ilyenkor csak a korlátokat látjátok, 

de higgyétek el, hogy 
épp annyi támogatást 
is kaptok azért, hogy 
közösséggé váljatok. 
Végső soron a közösség 
a célja minden más 
kunszigeti szervezetnek 
is, még ha fociznak, 
falut szépítenek, tüzet 
oltanak vagy énekelnek 
is közben.

A dolog rajtatok, és csakis rajtatok múlik. 
Nem elég ugyanis ötletelni egy-egy program 
érdekében, a megvalósításnál is ott kell(ene) 
lenni, és amit vállaltatok, azt teljesíteni. Egy 
nagyon bölcs ember azt mondta egyszer, hogy 
az embernek arra van ideje, amire időt akar 
szakítani. A közösségre megéri időt szakítani. 

„Jó a helyzetünk, a hírek most is erről szólnak 
és ezt hinni volna jó / De félő, felnövünk, és 
senki, senki nem tud róla, hogy élt itt egy Kis 
generáció” - ezeket a sorokat több, mint húsz 
évvel énekelte az Első Emelet nevű együttes. A 
Kis generáció helyzete nem sokat változott...

Én hiszek abban, hogy a Kis generáció, azaz 
TI, valójában nagy generáció is lehetnétek. 
Hamarosan elkészül a felújított kultúrház, 
ahol ti is fontos szerepet kaptok. Nem kell nagy 
dologra gondolni, egy közös játék, kirándulás, 
beszélgetés is nagy élmény tud lenni - kérdezzétek 
csak meg akár a nálatok kicsit idősebbeket. És 
higgyétek el, nem attól lesz jó a közös időtöltés, 
hogy másnap már nem emlékeztek rá. Sőt, az 
a rossz időtöltés, mert utólag nem meríthetsz 
belőle semmit.

Legyetek tehát aktívak, mondjátok el az 
ötleteiteket és segítsetek a megvalósításban is. 
A sült galamb sem Kunszigeten, sem máshol 
nem repül a szátokba. 

És még valami: amiben csak ti tudtok igazán 
sikeresek lenni, az a másik fi atal aktivizálása. 
Így jöhet létre csak egy jó közösség, így lehet 
csak nagy a Kis generáció.

Jó a helyzetünk, 
a hírek most is 
erről szólnak és 
ezt hinni volna 

jó, / De félő, 
felnövünk, és 

senki, senki nem 
tud róla, hogy 
élt itt egy Kis 

generáció.

Kerti hulladék és avar 
égetésére vonatkozó szabályok

- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -

 Kunsziget Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete lakossági kezdeményezés-
re 2010. november 23-i ülésén rendeletet al-
kotott a levegő védelmével kapcsolatos egyes 
szabályokról [8/2010. (XI.24.) önkormányzati 
rendelete]. A rendelet 2011. január 1-jén ha-
tályba lépett.

A rendelet célja, hogy az avar és kerti hul-
ladék égetésére vonatkozó szabályok és korlá-
tozások megállapításával elősegítse a levegő 
tisztaságának védelmét. 

Avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül 
az ingatlanokon, azok tisztántartása, ápolása, 
gondozása vagy egyéb kertészeti munkála-
tok végzése során keletkezett fű, lomb, ter-
més, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék 
és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban 
együtt: kerti hulladék). 

A kerti hulladékot elsősorban újrahaszno-
sítás útján kell kezelni. A kerti hulladék elége-
tésére csak akkor kerülhet sor, ha más újra-
hasznosítási lehetőség nem alkalmazható. 

Kerti hulladékot kizárólag április 1. 
és április 30., illetve október 15. és 
november 15. közötti keddi napo-

kon lehet égetni. 

A füstképződés mérséklése érdekében kizá-
rólag száraz kerti hulladék égethető. 

Még a fent meghatározott időszakban és 
napokon sem égethető kerti hulladék szeles 
vagy ködös, erősen párás időben; ünnepnap-
okon; közterületen vagy egészségügyi-, szoci-
ális-, gyermek-, ifj úsági-, nevelési- és oktatási 
intézmény, sportlétesítmény, művelődési in-
tézmény és egyházi intézmény száz méteres 
körzetében azok működésének időtartama 
alatt. 

Az önkormányzat közigazgatási területén 
kívül keletkezett kerti hulladékot az önkor-
mányzat területére behozni és ott elégetni 
tilos.

Aki a rendeletben foglaltakat megszegve 
nem kizárólag száraz kerti hulladékot éget, 
szabálysértést követ el. Aki a rendeletben 
meghatározott időszakokon, illetve napokon 
kívül kerti hulladékot éget, szabálysértést kö-
vet el. 

A szabálysértést elkövető pénzbír-
sággal sújtható.

Egyházközségi hírek
- SZALAI MÁRK -- SZALAI MÁRK -

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
döntése értelmében 2010. december 26-án 
megkezdődött a Család éve hazánkban, mely 
2011. december 30-án, a Szent Család vasár-
napján ér majd véget.

A családnak, mint a társadalom legfonto-
sabb intézményének a jelentőségét kívánják 

kihangsúlyozni.
Lezajlott január 23-án a kunszigeti szent-

ségimádási nap, amelyen a záró elmélkedést 
Belovics Gábor, felszentelés előtt álló kispap 
tartotta meg.

Idén hosszú a farsangi időszak, amely hiva-
talosan március 8-án, húshagyókedden zárul 
le, hamvazószerdával pedig megkezdődik a 
nagyböjt.

Lakossági kezdeményezésre rendeletet al-
kotott az önkormányzat a kerti hulladék- és 
avarégetésről. Égetni csak akkor szabad, ha 
más újrahasznosítási mód nem alkalmazható, 
és akkor is csak időszakosan.

Egy ilyen gallykupac csak  indokolt esetben égethető el, csakis áprilisban vagy október 15. és no-
vember 15. között, keddenként, meghatározott időjárási körülmények között és az előírt helyen.
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Szemétszállítás: változó szabályok és díjak
- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ -

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Tanácsának döntése 
értelmében a szemétszállítás díja és feltételei 
megváltoznak Kunszigeten. 

2011. január 1-jétől a közszolgáltatás igény-
bevételére kötelezett fogyasztó a szolgáltatá-
sért a következő közszolgáltatási díjat köteles 
fi zetni.

Rendelkezésre állási díj: 10 564 forint/
önálló ingatlan/év; Bio hulladék 120 literes 
gyűtőedény 474 forint/ürítés; Maradék hulla-
dék 120 literes gyűtőedény 541 forint/ürítés. 
A díjak 25 százalék ÁFÁ-t tartalmaznak. 

A közszolgáltató a jegyző értesítése alapján 
a házi komposztálást végző fogyasztótól a bar-
na tetejű hulladékgyűjtő edényt – a fogyasztó 
igénye esetén – elszállítja. A barna tetejű gyűj-
tőedény után csak akkor kell fi zetni, ha a fo-
gyasztó azt kihelyezi. A visszaadással viszont 
nem csökken a rendelkezésre állási díj.

A közszolgáltató az Öttevényen lévő hulla-
dékudvarban – nyitvatartási időben – egyes 
hulladékok térítésmentes elhelyezését biztosít-
ja, azon fogyasztó számára, aki a vele kapcso-
latos közszolgáltatási jogviszony fennállását a 
közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott 
azonosító dokumentummal igazolja. A hul-
ladékudvarban vállalkozási tevékenységből 
származó hulladékot befogadni tilos.

A szemétszállítással kapcsolatban bővebb 
információ kérhető a polgármesteri hiva-
talban (96/485-040), illetve a szolgáltatónál 
(96/516-606, 96/516-613, 96/516-614).

A zöldhulladék komposztálására vonatkozó szabályok
A komposztálás helyszínét úgy kell meghatározni, hogy az közterülettől, lakóépülettől és 

telekhatártól legalább 5 méterre helyezkedjen el. A komposztálási tevékenységet a polgármes-
teri hivatalban be kell jelenteni, feltüntetve az azt végző személy nevét, lakcímét, a komposz-
tálással érintett ingatlan helyrajzi számát, illetve a közterülettől, lakóépülettől és telekhatártól 
való távolságát. A bejelentéshez csatolni kell a szomszédok beleegyező nyilatkozatát.

Változás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban
- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER -- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER -

Községünkben 1994 óta a házi 
segítségnyújtás keretében is kiemelt fi gyelmet 
fordítunk az idős, egyedülálló vagy beteg 
emberekre. Célunk, hogy otthonukban 
segítséget nyújtsunk, gondozzuk, ápoljuk őket, 
segítsük a mindennapi teendők ellátásában.

Az „állandó” felügyeletet, az azonnali 
segítségnyújtás lehetőségét 2006 óta a 
jelzőrendszeres segítségnyújtás biztosítja 
(karórás rendszer).

Működésében az állami támogatás 
visszavonása, a szolgáltató körében történt 
változás az elmúlt évben átmeneti problémát 
okozott. Önkormányzatunk 2010 őszén Győr 
városával közösen a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulás tagtelepüléseként pályázatot adott 
be a jelzőkészülék működtetésére, ezzel 
is segítve a beteg, egyedül élő embereket. 
Sikeres pályázat eredményeként összesen 200 
készülék kerül Győr városában és a pályázó 
önkormányzatok területén elhelyezésre.

Községünk 60 db készüléket kért és kapott. 
(Korábban kihelyezett jelzőkészülékek száma: 
67 db.) A készülék működtetésére normatíva 
nem jár az önkormányzatoknak.

Működtetési költség: 4700 Ft/hó/db
Működési költségből pályázaton elnyert 

támogatás: 3500 Ft/hó/db. 
A fennmaradó havi 1200 Ft működtetési 

költség átvállalásáról (részben vagy teljes 
egészében), illetve az igénybevevők 
hozzájárulásáról a képviselő-testület dönt 
fenruár 18-i ülésén, fi gyelembe véve a 
jelzőrendszert használó anyagi és szociális 

helyzetét.

Számítások a működtetés havi összegére:  
4.700 Ft/hó/db

1. pályázati támogatásból fi zetett: 3.500 
Ft/hó/db

önkormányzat által fi zetett hozzájárulás: 
600 – 900 Ft/hó/db

jelzőrendszeres ellátásban részesülő 
hozzájárulása:  300 – 600 Ft/hó/db, 

napi 10 – 20 Ft/db
2. pályázati támogatásból fi zetett: 3.500 

Ft/hó/db
önkormányzat által fi zetett hozzájárulás: 

1.200 Ft/hó/db
ellátásban részesülő hozzájárulása:   – 

Tisztelt Lakosság!
Először azokat az ellátottakat keressük 

meg, akiknek lakásában eddig is működött 
jelzőrendszer. Kérem, ha tudomásuk van 
olyan személyről, akinek szüksége van rá, 
jelezzék a Polgármesteri Hivatalban 2011. 
február 18-ig!

A hulladékudvarban fogyasztóként legfeljebb a fenti mennyiség helyezhetők el.
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Szabó Márk Árpád: 
- Az erősáramú és az 
elektrotechnikai osztályt 
céloztam meg a PÁGISZ-ban. 
Biztos vagyok benne, hogy 
valamelyik osztályba sikerül 
bejutnom. A magyar szerintem is nehezebb 
volt, mert  bonyolultak voltak a kérdések. 

nehezebb volt szerintem. Sokkal nehezebb 
matek feladatsorra számítottam.

Hogy sikerült a felvételid?
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Programkalauz
február 18., péntek

Jelmezes óvodai farsangi bál
február 19., szombat

16:00 Iskolai farsangi mulatság a sportcsarnokban
február 20., vasárnap

Felkészülési labdarúgó mérkőzés a DAC ellen a 
győri DAC pályán

február 21., hétfő
15:00 Nyugdíjas klub foglalkozás: Közös emléke-
ink, szerepléseink

február 22-23., kedd-szerda
Nyílt nap az óvoda nagy-középső csoportjában

február 24., csütörtök
Az iskolába készülő óvodások látogatást tesznek az 
iskola 1. osztályában

február 25., péntek
A leendő első osztályosok és szüleik számára 
nyílt nap az iskola 4. osztályában, ahol jövő évi 
tanítónűjük Páli Hajnalka tart órát.

március 7., hétfő
15:00 Nyugdíjas klub foglalkozás: Hagyományőrző 
farsangi klubdélután

március 15., kedd
16:00 Március 15-i ünnepély a Millenniumi Ke-
resztnél

Óvodai hírek: a karácsonytól a mackókig

- FARKAS FERNECNÉ -- FARKAS FERNECNÉ - költségvetéséből fejlesztő eszközeinket 
gyarapíthattuk és újíthattuk fel. A gyermekek 
nagy örömmel vették birtokba az új játékokat.  
Köszönjük támogatásukat.

December 18-án, pénteken este 
karácsonyi ünnepélyre hívtuk a szülőket az 
óvodába. Meghitt ünnepély keretében a kis-
középső csoportos gyermekek verses, dalos 
összeállítással köszöntötték a szeretet ünnepét. 
Nagy-középső csoportosaink felelevenítették 
a kunszigeti betlehemes játékot, kisalföldi 
betlehemest és verses-dalos összeállítást 
mutattak be az ünnepélyen a meghívott 
vendégeinknek. 

 Január hónapban sokat tartózkodtunk a 
szabadban és ismerkedtünk a leghidegebb 
évszak szépségeivel. 

December hónapban óvodásaink izgatottan 
készülődtek a karácsonyi ünnepre. Versekkel, 
dalokkal és mézeskalácssütéssel vártuk az 
ünnepet. Az idei évben Rebenek Árpád és 
kedves családja szép fenyőfákat adományozott 
az óvodának. Ezúton köszönjük meg 
felajánlásukat. Szorgos kezek varázsolták 
csillogó karácsonyfává a fenyőket. Köszönjük 
a szülők segítségét, hogy december 16-án sok-
sok ajándék sorakozott a fák alatt. Támogatóink 
voltak a játékvásárlásban: Federal-Mogul 
Hungary Kft , AGRO-Produkt + Handel Kft . 
Abda, és egy magánszemély felajánlásából 
játék mezőgazdasági gépjárműveket kaptunk. 
Kunsziget Község Önkormányzatának 

szerintem az összes feladat nagyon könnyű 
volt. 

Február hónapban Balázs napkor fi gyeltük 
az időjárás változását: vajon kibújik-e a medve 
a barlangjából? Hosszú lesz-e még a tél? Kis-
középső csoportosaink mackógyűjteménnyel 
készültek a jeles napra. A tél végén a farsangi 
mulatságra való készülődés veszi át a főszerepet 
az óvoda életében. Intézményünkben 2011. 
február 18-án pénteken tartjuk hagyományos 
farsangi jelmezbálunkat. 

Börzsei Krisztina: - A Deák-
iskola angol nyelvi előkészítő 
közgazdasági osztályába 
készülök, remélem sikerül 
is bejutnom. A magyar és a 
matek felvételik közül a magyar 

Nemrég középiskolai felvételit írtak a nyol-
cadikosok. A kunszigeti iskola néhány tanuló-
ját kérdeztük a tesztekről.

Börzsei Vanessza: 
- A Bercsényi Miklós 
Szakközépiskolában írtam 
a felvételit, ahol a belügy-
rendészeti osztályába 
jelentkeztem. Úgy érzem, 

László Bence: - A Jedlikben 
szeretnék továbbtanulni, 
CAD-CAM informatikus 
osztályba jelentkeztem és talán 
sikerül is oda bekerülnöm. 
A magyaros feladatsorban  

hogy jól sikerült a felvételi és bejutok ebbe az 
osztályba. Magyarból szerintem is nehezebb 
volt a felvételi, mint matekból, utóbbiból 

inkább nyelvtani feladatok szerepeltek, de 
én szívesebben láttam volna az irodalmiakat. 
Könnyű feladat volt a szögszámítási feladat 
matekból és a fogalmazás magyarból, ahol 
azt kellett kifejteni, hogy melyik történelmi 
korban élnék a legszívesebben.

A képen a Federal-Mogul Hungary kft . képvise-
lői adják át az ajándékokat
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20 tanuló mérte ösz-
sze tudását, hogy a 
továbbjutást jelentő 
első 3 helyen végez-
zenek.

A gyerekek az igen 
kedvelt és érdekes 
feladatokat a vetél-
kedő során nagy él-
vezettel és izgalom-
mal oldották meg.

A következő kör-
be továbbjutott első 
helyezettként az 
Okos bocsok csa-
pata (Jagadics Ad-
rián, Mezei Milán, 
Nagy Bálint, Pintér 
Krisztián - középső 
fotónkon), máso-
dikként az Olvasó 
baglyok (Bencsics 
Evelin, Horváth Za-
lán,  Kun Zsuzsan-
na Bella, Téringer 
Bálint - alsó képün-
kön), harmadikként 
pedig a Locsi-fecsik 
(Csapó Tekla, Finta 
Dóra, Losonczi Pál-
ma, Vikidár Máté) 
együttese. 

A harmadik for-
duló meséi már 
megérkeztek, a tanu-
lók megújult lelkese-
déssel vágtak bele az 
immár 12 meséből 
való felkészülésre.

Iskolánk újra benevezte alsó tagozatos ta-
nulóit a Hétmérföldes Csizmában Mesever-
senyre. A gyerekek a korábbi években komoly 
sikereket értek el, országos döntőben hetedi-

- HIMA ANDREA -- HIMA ANDREA -

Hétmérföldes Csizmában

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 
Petőfi  tér 14.
Telefon: (96) 495-029 
Rendelési idő: páratlan hét: hétfő 13-15, kedd 
8-11, szerda 13-15, csütörtök 8-11 óráig; páros 
hét: hétfő 8-11, kedd 13-15, szerda 8-11, péntek 
8-11 óráig. Szünnapokon a körzeti ápolónő 13-
tól 16 óráig tartózkodik a rendelőben.

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
Petőfi  tér 14.
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: páratlan hét: hétfő 13-14, kedd 
9-11, szerda 13-14, csütörtök 9-11, péntek 14-
15 óráig; páros hét: hétfő 9-11, kedd 13-14, 
szerda 9-11, péntek 10-11 óráig.  

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

kek lettek. Most is négy fős csapatokban ver-
sengenek a továbbjutást jelentő helyezésért; 
minden körben nehezedik a dolguk, mivel 
négy új történettel bővül a mesék száma.

Az első 2 forduló 8 meséből már megren-
dezésre került itt Kunszigeten, ahol összesen 



2011. 1. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ ISKOLAI HÍREK - 7. OLDAL

Vocational Kupa negyedszer
- SAMODAI IMRE -- SAMODAI IMRE -

Január 15-én került megrendezésre Kunszi-
geten a IV. Vocational Kupa. Az 1998. janu-
ár 1. után született gyerekek vehettek részt a 
teremlabdarúgó-torna mérkőzésekein, ame-
lyeknek ahogy eddig is, úgy most is a kunszi-
geti sportcsarnok adott helyet. 

A kupán nyolc csapat versengett az első 
helyért: Mosonszentmiklós, Győrzámoly, 
Pannonhalma, Lébény, Börcs-Ikrény és 
Győrladamér csapatai mellett a házigazda 
kunszigetiek két csapatot is kiállítottak a tor-
nára. 

Nagy küzdelem zajlott az dobogós helyezé-
sekért. Az elődöntő és döntő mérkőzés vég-
eredménye is büntetőkkel dőlt el. 

Első helyen a Győrzámoly, második helyen 
Kunsziget A csapata, harmadik helyen Lébény 
végzett. A gólkirály a lébényi Csepi Martin, a 
legjobb kapus a lébényi Kovács Gergő lett, a 
legjobb játékosnak Széles Andrást választot-
ták. A Kunsziget A - Győrladamér mérkőzés egy pillanata. Fotó: Tilai Zoltán

Matematikai rejtvényfejtők Kunszigeten
- STOLCZ ATTILA -- STOLCZ ATTILA -

A verseny 3 levelezős fordulóból és a 
helyi tornacsarnokban tartott döntőből állt, 
melyen 39 Győr-Moson-Sopron megyei és 
egy nagyatádi iskola összesen 769 tanulója 
mérette meg magát. 

A január 26-án szerdán tartott döntőbe a 
szervező iskola a legjobb 194 tanulót hívta 
be, akik az előző fordulókhoz hasonlóan egy 
matematikai fogalmakra és számításokra 
épülő skandináv típusú keresztrejtvényhez 
nagyban hasonló feladványt oldottak meg. 

A kunszigeti iskola a döntő megírása 
és az eredményhirdetés közti időben is 
hasznosan foglalkoztatta az érkező diákokat, 
akik hideg étkezés lehetősége mellett kreatív 
programokon és karaoken is részt vehettek.

A versenyen 6 kategóriában (3-8 
évfolyamon, évfolyamonként külön) díjazták 
a legjobbakat, mely nem volt könnyű feladat, 
hiszen sok helyen alakult ki pontegyenlőség a 
versenyzők között.

A harmadik osztályosok között az 
első helyen hármas holtverseny volt: első 
helyezettnek járó jutalmat kapott Oláh 
Tamás (Vörösmarty, Kisbajcs), Sándor Tibor 
(Piarista, Mosonmagyaróvár), Varga Viktória 
(Enese) is. A negyedikesek között Peiper 
Ervin (Békefi , Rajka) bizonyult a legjobbnak a 
2011-es kunszigeti matematikai rejtvényfejtő 
versenyen.

Az ötödik osztályosok versenyét Visi 
Bálint (Gyárvárosi, Győr) nyerte – örömmel 
számolunk be róla, hogy a harmadik helyen 
a kunsziget iskola tanulója, Nagy Dániel 
végzett. 

A hatodikosok között Pintér Bence 
(Dunaszeg), a hetedikesek között Scheffl  er 
Ádám (Vörösmarty, Kisbajcs), a nyolcadik 
osztályosok között Luka Bence (Vörösmarty, 
Kisbajcs) bizonyult a legjobbnak..

A verseny lebonyolításában sok segítséget 
nyújtottak: Kunsziget Község Önkormányzata, 
Kunszigeti Sportbüfé, valamint az iskola 
tanulói. Mindenkinek köszönik a szervezők 
a segítséget! A versennyel kapcsolatos további 
információk (feladatsorok, fényképek) 
megtalálhatók a következő honlapon: http://
matekrejtveny.5mp.eu. 

A Kunszigeti Hírmondó 11. oldalán Ön is 
megfejtheti az egyik rejtvényt!

A V. A. Kunszigeti Iskolája immár második 
alkalommal rendezte meg matematikai rejt-
vényfejtő versenyét. 

Nagy Dániel veszi át Samodai Imrétől a harmadik helyért járó jutalmat. Fotó: Bábics Norbert
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A mezőny nagy része - 13  csapat - kunszigeti, 
mellettük három győri és két dunaszegi csapat 
áll rajthoz idén. 

2011-ben is egy tisztán női csapat, a Házi 
Sárkányok mérik össze erejüket a többiekkel.

A Kunszigeti Hírmondó megjelenéséig 
átlagban mindenki négy mérkőzésen van túl, 
ezért ilyenkor még korai esélyeket latolgatni, 
de a Tóth Trans most is a címvédésért száll 
harcba. 

Egy héten vasárnap kivételével minden 
nap két meccset rendeznek, körmérkőzésen 
mindenki mindenkivel játszik egy 
alkalommal, így derül ki, melyik csapat 2011-
ben a legjobb.A bajnokság várhatóan húsvét 

Tizennyolc csapat küzdelme

December 30-án csütörtökön két év szünet 
után, immár negyedik alkalommal került sor a 
Szilveszteri focikupára a kunszigeti sportpálya 
műfüves pályáján. A tornát a Sportbüfé 
üzemeltetője, Hajczinger Ferenc szervezte hét 
csapat résztvételével. 

Az időjárás sajnos nem kedvezett a lelkes 
sportolóknak, mert az előző napok enyhébb 
időjárása után az év utolsó előtti napján -7 
fokos hideg és erős  szél fogadta a pályára lépő 
csapatokat. 

A torna reggel nyolc órától délután fél 
négyig tartott, és elmondható hogy végig jó 
hangulatban telt a nap. 

A tornán végül az első helyen a győri Go-
Go Büféáru Nagykereskedés csapata végzett, 
a második a veszprémből érkezett Gabi 
Vegyes csapata lett, míg a harmadik helyen 
a kunszigetiekből álló Modellek csapata 
végzett, akik a nyári Mozdulj az egészségedért 
Kunsziget című rendezvénynek is állandó 
indulói.

A dobogós helyekről ugyan lemaradtak, 
de a fentieken túl részt vettek még a műfüves 
tornán két kunszigeti és egy öttevényi csapat 
játékosai is, valamint a Kipp-Kopp kapusiskola 
csapata is.

Az eseményt idén decemberben is szeretnék 
megrendezni a szervezők, talán valamivel 
kedvezőbb időjárási körülmények között . 

után, április végén fejeződik be. 
Nemcsak a mezőnyben a pályán is történtek 

változások. A Tekepálya új, fából készült 
vezérlőpultot kapott és új borítást kapott a 
„kifutó” is. 

Lukács József, a Borsodi Tekéző üzemeltetője 
köszöni mindazok munkáját, akik segítettek 
az átépítésben és a takarításban. Kiemelt 
köszönet illeti, Strobl Gergelyt, Németh 
Istvánt, Börzsei Arnoldot és Gacs Gábort, akik 
nagyon sokat tettek azért, hogy korszerűbb 
pályán zajlódjon tovább már hagyománnyá 
vált kunszigeti sportesemény-sorozat. Az 
aktuális eredmények és a következő heti 
sorsolás a Borsodi Tekéző facebook oldalán 
olvasható.

Képünk a T-Boys és a Tökös Tekések összecsapáson készült. Fotó: Bábics Norbert

Szilveszteri focikupa 
Kunszigeten

- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

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

Nyelvtanfolyam
Február 10-én újabb nyelvkurzusok feje-

ződtek be községünkben, Kunsziget Község 
Ifj úsági Érdekegyeztető Fórumának szervezé-
sében és Kunsziget Közséd Önkormányzatá-
nak támogatásával. Az önkormányzat megha-
tározott feltételek esetén 50%-os mértékben 
támogatja a tanulókat. 

Német és angol nyelven is 40 órás képzés 
ért most véget, Serfőző Sándor oktató veze-
tésével. A mostani tanfolyamokon 16 fő vett 
részt, tizenketten német nyelven, négyen 
pedig angol nyelven tanulhattak. Az oktatás 
helyi szóbeli és írásbeli vizsgákkal zárult min-
denkinek, de mellette ketten ITK Origó típusú 
általános német középfokú szóbeli vizsgát és 
egy fő komplex német középfokú nyelvvizsgát 
tett Győrben. 

- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

A következő hetekben, várhatóan március 
elején újabb tanfolyamok indulnak mindkét 
nyelvből 40 órában, melyre még várunk je-
lentkezőket, érdeklődőket. Jelentkezni lehet 
a Teleházban, a kunszigetitelehaz@yahoo.
com címen és a 06 20/ 441 12 39-es telefon-
számon.

A győri Szarvas utcai gázrobbanásban megsérült három tűzoltó javára ajánlották fel a február 12-én Kun-
szigeten rendezett labdarúgó torna bevételeit. A tornán kilenc csapat vett részt, közülük negyedik helyen a 
rendőrség végzett, a tűzoltók a harmadikak lettek (képünkön a bronzmeccs egyik pillanata). A döntőben a 

Kunsziget ellen az Abda győzedelmeskedett. Fotó: Bábics Norbert
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Teke: Négyből három győzelem

Foci: Minden meccsen nyerni kell
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Már csak néhány hét, és kezdődik a megyei 
III. osztályú labdarúgó bajnokság mosonma-
gyaróvári csoportjában a tavaszi szezon.

- Javában zajlik a felkészülés a tavaszi sze-
zonra - kezdi Németh Péter, a Kunsziget SE 
labdarúgó szakosztályának vezetője. - A cél 
egyértelmű: meg kell nyerni a bajnokságot, 
és ehhez meg kell nyerni az összes mérkőzést. 
Ősszel három meccsen nem sikerült nyerni, 
ezt semmiképp sem engedhetjük meg ma-
gunknak tavasszal.

Bár még pontosan nem lehet tudni, hogy 
mikor kezdődnek a tavaszi forduló küzdel-
mei, valószínű, hogy március közepén fogad-
juk majd elsőként Halászi csapatát. A kérdés, 
hogy milyen változások történnek addig, illet-
ve történtek már eddig is a keretben.

- Újra Kunszigeten játszik tavasztól Tilai 
Ákos, aki ősszel igazolt el Bajcsra, s most 
visszatér, hogy a csapat védelmét erősítse. 
Lébényből igazoltuk le az öttevényi származá-
sú Tuba Gábort, akire inkább a középpályán 
számít majd Szabó Attila edző. S ha már az 
edzői stáb: Kopp András most már nem csak 
a serdülőcsapatnál edzősködik, hanem a tar-
talékcsapatnál is segíti Szabó Attila munkáját. 
Terveink szerint három vagy négy játékost 
is hoz majd magával a kunszigeti csapathoz, 
akik elsősorban a tartalékcsapatot, illetve a 
serdülőt erősítik majd.

- Az első számú csapatnak minden mérkő-
zésen úgy kell pályára lépni, hogy nyerniük 
kell. A tartalékcsapattól elsősorban azt vár-
juk, hogy a játékosok aktívabban vegyenek 
részt az edzéseken. Az őszi szezonhoz képest 
jobb eredményeket várunk a tartalékoktól is - 

mondja Németh Péter.
A felkészülési időszakkal kapcsolatban a 

szakosztály vezetője elmondja, hogy a márci-
usi bajnoki rajt előtt nem csak edzések van-
nak, hanem edzőmérkőzések is. 

- A Kunszigeti SE is részt vett egy csapattal 
a február 12-i, kunszigeti jótékonysági tűzoltó 
labdarúgó tornán, amelynek nevezési díjaiból 
a győri gázrobbanásban megsérült csapattár-
sunkon is szeretnénk segíteni. Február 20-án 
terveink szerint a győri DAC-pályán játszunk 
felkészülési mérkőzést a megyei III. osztályú 

- FARKAS ATTILA -- FARKAS ATTILA -

2011 első megyei I. osztályú  tekemérkőzését 
Kunszigeten, hazai pályán rendeztük. 

Kunsziget – Fortuna TC 6:2/2302-2289
Fincicki Z.  370, Strobl G.  389, Gutléber 

Z. 351, Taufer P.  384, Németh I.  398, Gacs 
G. 410 fa. 

Mindvégig kiélezett, izgalmas, jó mérkőzést 
vívott egymással a  két jó baráti viszonyban 
lévő csapat. 

Kunsziget – Dunaszeg 7:1/2279-2137
Farkas A.  378, Fincicki Z. 394, Németh I.  

381, Szalai B.  389, Vitéz P. 367, Gacs G. 370 
fa. 

Papírforma végeredmény, győzelem, 
de sajnos színvonalon aluli teljesítmény 

jellemezte a meccset. 

A Megyei I. osztály állása
1. Tekecenter    14   13  0  1 80 : 32 26
2. Kunsziget      14    9   0 5 67 : 45 16
3. Jobb Dáma    13    9  0  4 57 : 41 16
4. Károlyháza    14    8  0  6 60 : 52 16

A következő megyei I. osztályú hazai 
mérkőzés a 16. fordulóban, február 26-án, 
szombaton 16 órakor kezdődik a kunszigeti 
tekézőben: az Ács Talizmán csapatát 
fogadjuk. 

Megyei II. osztály

Kunsziget/B – Rábakecöl 5:1/1536-1426
Nagy F. 347, Farkas T.  412, Taufer P.  409, 

Gacs G. 368 fa.

Máriakálnok/B – Kunsziget/B 5:1/1451-
1370

Szalai I. 348, Vitéz P. 355, Farkas F. 326, 
Börzsei A.  341.

Megyei II. osztály állása
1. Bábolna/B/B   10   7  0  3 39 : 21 14
2. Lajta – Hanság/B    9   6  1  2 34 : 20 13
3. Pér SE 1994/B  10   6  0  4 33 : 27 12
9. Kunsziget/B   10   2  0  8 22 : 38   4 

A következő hazai megyei II. osztályú 
mérkőzés a 12. fordulóban, február 18-án 
18 órakor kezdődik a kunszigeti tekézőben, 
ahol a Győri Komszol B csapatát fogadja a 
Kunsziget B csapata.

Minden Kedves Szurkolót sok szeretettel 
várunk!

DAC ellen.  De nem csak az első számú csa-
patunk számára szervezünk edzőmeccset, ha-
nem a tartalékok számára is, és a serdülők is 
több mérkőzést játszanak majd a márciusi raj-
tig - többek között egy tavaszi tornán is részt 
vesznek majd terveink szerint - teszi hozzá 
Németh Péter.

A legfi atalabbak, az óvodások számára is 
folytatódnak a focis foglalkozások, amelyeket 
a korábbiakhoz hasonlóan első számú csapa-
tunk egyik csatára, Horváth Gergő tart a ki-
csiknek. 

Az edzések február közepén már javában zajlanak - képünkön a sportcsarnokban Kopp András instruálja a 
serdülőcsapat játékosait. Fotó: Bábics Norbert
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kicsi (132x90 mm fekvő [2x21 sor])   
 1000 Ft + ÁFA (1250 Ft)
Közepes (132x182 mm álló [2x43 sor] v. 
200x120 mm fekvő [3x28 sor])
 2500 Ft + ÁFA (3125 Ft)
Teljes oldalas (276x210 mm álló [3x65 sor])  
 4000 Ft + ÁFA (5000 Ft)

A köszönetnyilvánítás megjelentetése ingyenes.

Hirdetési árak 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik

Bábics Imre
temetésén részt vettek, sírjára az emléke-
zés virágait elhelyeztek, gyászunkban ve-
lünk éreztek és azon bármilyen módon 
enyhíteni igyekeztek. Külön köszönjük a 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekka-
rának szép énekét.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki minden ked-
ves rokonnak, barátnak, ismerősnek, 
hogy Édesanyám, Anyósom, Nagyma-
mánk,

Jursics Imréné sz. Lép Anna
temetésén részt vettek és a család fájdal-
mán enyhítettek.

Gyászoló család

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
mindent, amiért küzdöttél, 

szorgalmas két kezed nem dolgozik többé, 
megpihent a szíved mindörökké”

Köszönetünket fejezzük ki Polgármester-
asszonyunknak önzetlen segítőkészségé-
ért, minden kedves rokonnak, barátnak, 
ismerősnek, akik

Laczkó János
temetésén megjelentek, fájdalmunkban 
osztoztak és a megemlékezés virágait sír-
ján elhelyezték.
„Oly távol vagy tőlünk, s mégis oly közel, 

mert szívünk mélyén rejtettünk el. 
Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké 

tart a szívünkben a Rád emlékezés.”
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik felejthetetlen halot-
tunk,

Szabó Ferenc
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték és mély gyászunkban 
osztoztak. Külön köszönetet mondunk 
Winkler Zsolt Atyának a szép búcsúsza-
vakért és a nyugdíjas klub énekkarának a 
szép éneklésért.

Gyászoló Család

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik felejthetetlen halottunkat,
Szalai Károlynét

utolsó útjára elkísérték. Külön köszönetet mondunk Kranyeczné Gizike gondozónőnek, és 
a nyugdíjas klub énekkarának.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Madarász Gyula 
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték, és mély gyászunk-
ban velünk éreztek. 

Gyászoló család

Születés:

Anyakönyvi 
hírek

Halálozás:

Bábics Imre 2010.12.16.
Jursics Imréné 2010.12.17.
Szalai Károlyné 2010.12.24.
Venesz Gyuláné 2010.12.30.

Szabó Ferenc 2011.01.07.
Laczkó János 2011.01.15.

Takács Józsefné 2011.01.16.
Nagy Alfonz 2011.01.17.

Madarász Gyula 2011.01.22.Bélavári Adél 2010.12.24.
an.: Virág Margit

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejhetetlen halottunkat,
Takács Józsefnét

utolsó útjára elkísérték. Köszönjük a rokonoknak, hogy mellettünk álltak, köszönjük a 
falu lakosságának együttérzését. Külön köszönetet mondunk a Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klubnak és a Polgármester Asszonynak.

Gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, 
Venesz Gyuláné, született Horváth Klára 

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és 
gyászunkat bármilyen módon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönjük, Polgármester Asz-
szonynak, Lendvai Ivánnénak odaadó segítségét, Winkler Zsolt Atyának a szép búcsúsza-
vakat, Bíróné Kati fáradhatatlan munkáját és a nyugdíjas klub énekkarának a szép ének-
lést. 

Emlékét örökké megőrző Gyászoló Család.
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5. osztály-döntő 2010/2011.
Vízszintes: 1.) Hány olyan kétjegyű 

szám van, melyben csak páratlan 
számjegyek szerepelnek?

3.) Pannitól megkérdezték, hogy 
hány üveggolyója van. Így válaszolt: 
nincs még túl sok, hiszen nem rég 
kezdtem el gyűjteni, még 20 darab 
sincs. De ha az üveggolyóim számát 
kettővel osztanám, akkor egyet 
kapnék maradékul. Ha hárommal 
osztanám, akkor kettőt kapnék, ha 
néggyel osztaná, hármat kapnék, míg 
hattal osztva öt lenne a maradék. 
Hány üveggolyója van Panninak?

4.) Csongor elfelejtette telefonja 
pin kódját. Arra emlékszik, hogy a 
kód egy négyjegyű páros szám. Kicsit 
gondolkodva az is eszébe jutott, 
hogy a kódban nem voltak azonos 
számjegyek, és ha összeadjuk az első 
két számjegyet, akkor ugyanúgy 
hetet kapunk eredményül, mintha 
az utolsó két számjegyet adtuk volna 
össze. Kicsit gondolkodva eszébe 
jutott, hogy az első számjegy hatos, 
és van a számban ötös is. Mennyi 
Csongor telefonjának pin kódja?

6.) Az első ábrán lévő szám-
átalakító gép minden számmal 
ugyanazt csinálja. Keresd meg a 
szabályt, majd számold ki, hogy mi 
kerül a kérdőjel helyére?

8.) Ha 98 darab ugyanolyan cukorka 
ára 1274 forint, akkor mennyit kell 
fi zetnünk 24 cukorkáért?

9.)Gondoltam egy számot. 
Hozzáadtam 25-öt, a kapott számot 
elosztottam öttel, az így kapott 
számhoz ismét hozzáadtam 25-öt, 
majd az eredményt ismét elosztottam 
öttel, így kilencet kaptam eredményül. 
Melyik ez a szám?

10.) Egy térképen a következő 

és 1241-nél kisebb egész számok 
átlaga?

Függőleges: 1.) Csaba nyáron 
az unokatestvére családjánál 
fog nyaralni. Úgy döntött, hogy 
mindenkinek visz valami szép 
ajándékot. Az apukának talált egy 
borbontó készletet 5378 forintért, az 
anyukának egy kozmetikai csomagot 
7349 forintért, az unokatestvérének 
egy horgászbotot 4317 forintért, a 
három testvérének pedig egy-egy 1600 
forintba kerülő játékot vásárolt. Az 
ajándékok csomagolása 335 forintba 
került. Hány forintot költött összesen 
Csaba?

2.) Melyik az a legnagyobb kétjegyű 
szám, melyben a számjegyek összege 
nyolc, különbsége pedig hat?

3.) Mennyi a 35,2 és a 25 szorzatának 
tizennégyszerese?

4.) Antal anyukája és apukája 
együtt 121 évesek. Antal és apukája 
együtt 83 évesek, hárman együtt 141 
évesek. Hány éves Antal apukája?

5.) Egy kiskereskedő minden 
csokit 26 forintért vesz meg a 
nagykereskedőtől, és 52 forintért 
ad el a vevőinek. A különbség a 
kiskereskedő nyeresége. Hány csokit 
adott el a kereskedő, ha 18824 Forint 
nyeresége volt belőle?

7.) Egy kétjegyű szám kétszereséhez 

méretarány található 1:400. Ez azt 
jelenti, hogy ami a valóságban 400 m, 
az a térképen 1 m. Ezen a térképen 
Pista lakásának és az iskolának a 
távolsága 113 cm. Hány méter ez a 
távolság a valóságban?

12.) A kis Gauss nagyon jó matekos, 
de emellett nagyon eleven kisgyerek 
is volt. Mindig hamar végzett a 
feladatával, és utána (jó gyerekhez 
méltóan) elkezdett rendetlenkedni. 
Tanára már nem tudta, hogy kösse 
le, ezért azt mondta neki, adja össze a 
számokat egytől százig. Néhány perc 
múlva azt vette észre, hogy a gyerek 
kész van. Észrevette ugyanis,

hogyha az első és az utolsó, a 
második és az utolsó előtti stb. 
számokat összeadja, akkor mindig 
ugyanannyit kap. Ezzel a módszerrel 
pillanatok alatt kiszámolta az egytől 
százig terjedő egész számok összegét. 
(Később a kis Gaussból nagy 
matematikus lett.) Mennyit kapott 
eredményül?

13.) Mit írnál a hiányzó helyre, 
hogy igaz állítást kapj: 1 kg-280 g=___
dkg (dkg).

14.) Pista egy hatod óra alatt végzett 
a nyelvtanházijával. Hány percet jelent 
ez?

15.) A pénztárcámban van hét 
darab ötven forintos, négy darab húsz 
forintos és öt darab ötforintos. Hány 
forint van a pénztárcámban?

17.) Mennyi a vízszintes 
egynél beírt szám kétszeresének a 
háromszorosának a hatod része?

18.) 53 kismacska felmászott a fára. 
Ott találkoztak 12 kismadárral, 15 
lepkével, 148 repülő bogárral. Lenézve 
láttak 66 gilisztát és 32 tyúkot. Hány 
állat mászott fel a fára?

19.) Mennyi a 1232-nél nem kisebb, 

kettőt adva épp a számjegyek 
felcserélésével kapott számot kapjuk 
eredményül. Melyik ez a szám?

10.) Mennyivel több a huszonöt 
huszonnégyszerese a 4480 nyolcad 
részénél?

11.) Egy téglatest oldalai 8 cm, 3 
cm és 2,3 dm hosszúak. Hány cm3 a 
térfogata?

12.) Fanni elfelejtette a 
biciklizárjának a kódját. Arra 
emlékszik, hogy a kód egy olyan 
háromjegyű, öttel osztható szám, 
melyben az első és az utolsó számjegy 
azonos. Kicsit gondolkodva az is 
eszébe jut, hogy a számjegyek összege 
12. Mennyi Fanni biciklizárjának 
kódja?

13.) Mennyivel nagyobb a 371,5 
ellentettjénél az abszolút értéke?

14.) Hány cm2 a második ábrán 
látható síkidom területe, ha a 
megadott adatok mm-ben vannak 
megadva?

16.) Huba 3/4 órát és még 1/10 
órát tölt a matekleckéje megírásával. 
Hány percet jelent ez?

17.) Hány olyan legalább kétjegyű, 
1300-nál kisebb szám van, melyben 
minden számjegykülönböző és a 
számjegyek összege 6?

STOLCZ ATTILASTOLCZ ATTILA



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. 

12. OLDAL - HÍREK KÉPEKBEN KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2011. 1. SZÁM

Az 1943-ban a Don-kanyarnál, az 
urivi áttöréskor elesett kunszigeti 

katonákra emlékeztünk január 12-én 
szerdán a temetői kopjafánál. 

Fotók: Szalai Csaba

Ahogy 2009-ben, úgy 2010-ben is közösen rendezte meg karácsonyi ünnepélyét a Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klub és a helyi iskola. December 19-én a templom zsúfolásig megtelt a közös karácsonyi ünneplésre. Fotó: 

Mészáros Áron

2011 évi 
polgárőr 

közgyűlés
- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

Kunsziget Község Polgárőrsége idén január 
28-án tartotta éves közgyűlését a könyvtár-
ban, ahol a megjelent régi és új tagok hallgat-
ták meg Németh Csaba elnök beszámolóját az 
elmúlt évről valamint az idei év programtervét 
és teendőit. Ezután a jelenlevők vizsgát tettek 
a polgárőr ismeretekből. A teszt az előzetesen 
megtartott oktatás és ismertető füzetek anya-
gából állt. 

A 30 régi tag mellé 15 új kunszigeti 
lakos kérte felvételét az egyesület-
be, nagy részük a fi atal korosztály 

tagja. 

A rendezvényen részt vett a Győr-Moson-
Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke 
Gangl András is. Ezután a helyi vendéglőben 
vacsorával zárult az esemény.

Az egyesület az idei évben is pályázatott 
nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogram 
keretén belül. A pályázat lehetőséget nyújt a 
civil szervezetek számára működési kiadásaik 
elszámolására. Idén 360 ezer forintot igényel-
hetett a szervezet, ennek egy részét egységes 
nyári öltözetre és téli kabátra költenék, míg 
kisebb hányadát a szolgálat ellátáshoz szük-
séges üzemanyagköltség és adminisztrációs 
kiadás teszik ki. 

További pályázati összegeket remél a szer-
vezet a helyi önkormányzat pályázati rend-
szere keretéből, a megyei közgyűlés pályázati 
kiírásából valamint az Országos Polgárőr Szö-
vetség éves pénzügyi keretéből.  

Éves közgyűlését január végén tartotta Kun-
sziget Község Polgárőrsége. Örömteli tény, 
hogy újabb tagokkal bővült az egyesület tagsá-
ga, s így még hatékonyabban tudja a polgárőr-
ség ellátni alapító okiratában vállalt feladatait. 


