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Elbúcsúztunk községünk plébánosától,
Horváth Dori Imre apát úrtól
2016. augusztus 19-én kísértük utolsó útjára a fertődi temetőben Horváth Dori Imre apát urat, volt plébánosunkat.
A falu lakosainak nevében Bedő Csaba polgármester, az
egyházközség nevében Havassy László világi elnök mondott búcsúbeszédet a Szent András templomban.
Alább a két búcsúbeszéd olvasható.

Horváth Dori Imre rubintmiséje után

Horváth Dori Imre rubintmiséje 2013-ban
Tisztelt Apát Úr!
Mosonszentmiklós polgármestereként a falu lakossága
nevében búcsúzom Öntől, akinek 1958-ban kezdődött
szolgálata községünkben. Amikor falunk plébánosa lett,
Mosonszentmiklóson még a háború pusztításának nyomait viselte a templom, a belövések nyomait kellett eltávolítani, de a plébánia is renoválásra várt. Az Apát Úr nagy
lendülettel és tenni akarással kezdte meg 1960-ban a felújítási munkákat, mely közben érte sajnálatos balesete.
Felgyógyulása után azonban töretlen odaadással folytatta
munkáját. A templom restaurálása belülről, felszentelésének 200. évfordulójára, 1975-re készült el. A külső tatarozás és a felújítás sem maradt el. 1990-1991-ben új templomsisak épült, a keresztet is újra aranyozták. A templom
tetőzete is megújult, az épület új vakolatot kapott, újra
színezték, és a két oldalsó kápolnát is restaurálták kívülről.
A toronyórát és a napórát is megjavíttatta, felújíttatta.
A nagy munkákhoz mindig sikerült megnyernie a híveket,
akikhez nagyon is élő és meghitt kapcsolat fűzte. Büszke

volt arra is, hogy mindig százon felül volt az iskolai hittanosok száma, még az előző rendszerben is. Úgy gondolom, hogy ez alatt a 41 év alatt igazán egymásra talált a
falu és az Apát Úr. Nem véletlen, hogy Mosonszentmiklós
község Önkormányzata által 2007-ben alapított díszpolgári kitüntetést az elsők között vehette át. Ez is jelzi, hogy
településünk mennyire szerette és tisztelte Apát Urat,
mennyire nagyra tartotta az itt töltött évek munkáját és
az emberekkel való törődését.
Szinte nem volt olyan család Mosonszentmiklóson, mellyel
ne lett volna kapcsolatban. 41 év szolgálat alatt sokunkat keresztelt meg, sok házasság köttetett nála és sokunk
hozzátartozóját kísérte el utolsó útjára. Most mi vagyunk
itt ezen az utolsó úton. Mi köszönünk el Öntől, fájó szívvel, de szívünkben azzal az apró örömteli tudattal, hogy
ismertük Önt, hallhattuk szavait.
Tisztelt Apát Úr, nyugodjon békében!
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Augusztus 9-én délelőtt a lélekharang szomorúan adta
hírül Mosonszentmiklóson, hogy szeretett és tisztelt volt
plébánosunk, Horváth Dori Imre apát úr az égi hazába
költözött. Isten szerette Őt, hiszen hosszú élettel ajándékozta meg. Minket, mosonszentmiklósiakat is szeretett
az Úr, hiszen együtt ünnepelhettük Apát úr pappá szentelésének 70. évfordulóját, melyen rubin misét mutatott
be szeretett templomában, ahol 41 évig hirdette Krisztus tanítását. Ez idő alatt több generációt nevelt a hitre
és gondozta a lelkeket. Sok-sok gyermeket keresztelt,
fiatalokat esketett és sokakat kísért az utolsó útjukra.
Gondja volt a rábízott javakra is, kívül-belül felújíttatta
a templomot, kápolnákat és a plébániát.

A mennyei Atya szeretete abban is megmutatkozott
Apát úr iránt, hogy balesetet, betegségeket leküzdve,
nyugállományba vonulása után is szolgálni tudta az
Urat, úgy a Papi otthonban, mint a győri Szent Imre
templomban. Szellemi frissességét az utolsó hétig megőrizte, de fizikai ereje egyre csökkent. Ekkor Isten úgy
látta, hazahívja hű szolgáját, hogy a mulandó élet után
az örök élettel ajándékozza meg.
Mi mosonszentmiklósi hívek imánkkal fordulunk hozzád
Urunk. Kérünk bölcsességet, hogy ne csak a hiányt érezzük most, hanem add, hogy megköszönhessük, hálát
tudjunk adni mindazért, amit Tőled Apát úron keresztül
kaptunk, tapasztaltunk a mulandó földi életben. Amen.
Nyugodjon békében!
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Megnyílt az Örökségünk Gyűjteménye című
helytörténeti kiállítás

2016. augusztus 20-án délelőtt Mosonszentmiklóson
két szép ünnepségen is részt vehettek az érdeklődők.
Reggel 8 órakor az ünnepi szentmisén az államalapító
Szent István királyunkról emlékeztünk meg, majd az új
kenyér megáldását követően megszegtük azt. A misét
követően szép számú érdeklődő előtt nyílt meg községünk első múzeuma, az Örökségünk Gyűjteménye c.
helytörténeti kiállítás a Civilek Házában.
Zsolt atya megáldását követően a polgármester úr megnyitó szavai következtek, melyben felelevenítette a tárlat létrejöttének előzményeit. Elmondta, hogy a megvalósuláshoz kellett egy lelkes csapat, aki szívügyének
tekintette a régmúlt értékeinek a bemutatását és kellett
egy sikeres Leader pályázat is, ugyanis a támogatással
elnyert 10,7 millió Ft adott lehetőséget a régi iskola felújítására, amely most helyet ad a gyűjteménynek. E ket-

tő találkozása révén jöhetett létre ez a múzeum, no meg
amiatt, hogy a falu lakosai közül sokan ajánlottak fel különféle érdekes és értékes tárgyakat. A gyűjtemény létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett szervezőket (Mihálovits Zsófia, Horváth Mária, Polgár Ferenc,
Havassy László, Mód Lászlóné és Horváth Elemérné) az
átadáskor Bedő Csaba polgármester könyvjutalomban
részesítette. Ezt követően Mód Lászlóné ismertette a
tárlaton bemutatásra kerülő tárgyakat, fényképeket, okleveleket. Elmondta, hogy a most 10 éves Alkotókör is
készült egy kiállítással a megnyitóra, majd következett
a gyűjtemény megtekintése. Legvégül az önkormányzat egy állófogadáson látta vendégül az érdeklődőket.
A kiállítás a könyvtár nyitva tartási ideje alatt, továbbá a
polgármesteri hivatalban előre egyeztetett időpontban
látogatható.
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Csuda jó szépet alkotni!

Az alkotás, ha szépet, minőségit szeretnénk létrehozni,
ez nagyon időigényes folyamat. Ezért a vakáció elején
reggel 9 órától 13 óráig folyamatos alkotásra hívott
bennünket Ildi néni és Ili
néni. Örültünk a lehetőségnek! Igyekeztünk minden
percet kihasználni, hiszen
izgalmas technikákat próbálhattunk ki. A táborban
a vadvirágok formavilága
köré csoportosultak a feladatok. A látványtól, a tanulmányrajzoktól
eljutottunk a forma leegyszerűsítéséig. Kipróbáltunk grafikai
eljárásokat. Rajzoltunk szénnel, porpasztellel. Feszített
vászonra akrillal festettünk.
A selyemfestés és a batikolás most sem maradhatott ki
a heti programból. Csodálatos színekben pompáztak a
selyemképek, melyeket Ili néni a tanévnyitóig gyönyörű

díszpárnákká alakított. A
kézműves technikák sem
merültek feledésbe. Nyakláncot készítettünk zsugorfóliából. Izgalmas és mulatságos percek voltak, mikor
kisütöttük a medálokat. A
batikolt pólókat büszkén
viseltük az utolsó napon.
Üvegfestékkel
poharakat
díszítettünk. Még most
is ezekből a poharakból
iszunk legszívesebben.
Nagyon örülünk, hogy jelentkeztünk a táborba, mert
remekül éreztük magunkat.
Sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza, úgy búcsúztunk egymástól és a tanár néniktől „- Ugye jövő nyáron is
újra találkozhatunk!”
Köszönjük az együtt töltött szép napokat és az alkotás
lehetőségét!
ALKOT-ÁSZ táborlakók
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Citeratáborban a miklósi gyermekek
Két citeratáborban vettek részt idén is a mosonszentmiklósi
gyermekek. Július 11-15. között Rábacsécsényben tölthettek egy hetet a citerások, az idősebbek pedig augusztus
első hetében Véneken.
A rábacsécsényi táborban olyan alsós citerások vehettek
részt, akik még nem próbálták ki a hangszert vagy csak
egy-két éve citeráznak, és még egy hétre nem szeretnének elválni a szüleiktől. Ide minden reggel külön busszal
érkeztek a gyerekek a táborba. A 63 alsós kisdiák közül
8 Mosonszentmiklósról jött. A szülőknek több mint egy
órás koncertet adtak pénteken a fiatalok.
A felsősökkel idén maradtunk a megyében, Vénekre utaztunk. A helyszín citeratábornak kiváló, talán a rengeteg szúnyog nehezítette a munkánkat. Öt csoportban dolgoztak a

gyerekek, emellett énekes összeállításokat is elsajátíthattak.
A táborok alapvető célja a szakmai fejlődés, de emellett
egy életre szóló élmény is a gyermekeknek, akik a citera, az ének mellett kézművesedtek, játszottak is. Mindkét
táborban kiváló szakemberek, képzett népzenészek segítették a munkámat. Készülök rá, hogy jövőre is hasonló
keretek között szervezem meg a táborokat, ehhez nagy
erőt ad a szülők és a gyerekek pozitív visszajelzése.
Horváth Krisztina

Hittantábor
Június utolsó hetében hittanosaink az öttevényi és a kunszigeti gyerekekkel együtt Sikondán táboroztak.
Programokban gazdag, tartalmas hetet töltöttünk a Mecsekben. Pécsen megcsodáltuk a Székesegyházat, megnéztük az Ókeresztény sírkamrákat és a Dzsámit. A gyerekek feladatlap segítségével megismerték a Széchenyi
tér nevezetességeit. A Zsolnay Kultúrális Negyedben
megnéztük a gyártörténeti kiállítást és a Zsolnay Mau-

zóleumot. Bepillantást nyertünk a cukorka készítés titkaiba. Túráztunk a Melegmányi-völgyben, voltunk az
Abaligeti cseppkőbarlangban, a Denevér múzeumban,
és fürödtünk az Orfűi aquaparkban. Nem maradtak el a
szokásos esti vetélkedők sem. Fáradtan, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Mindenkinek köszönjük a táborozáshoz nyújtott támogatást!
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Elhunyt községünk volt alpolgármestere,
Varga Rudolf
Kedves Rudi!
Egy hete vasárnap még nem gondoltam volna kint a focipályán, a MESE meccsen, miközben beszélgettünk, hogy
pár nap múlva el-elcsukló hangon nagyon keserű és szomorú mondatokat mormolok majd a temetőben. Most
meg itt állok, és búcsúzom tőled.
Búcsúzom, mint polgármester, hiszen hosszú és aktív
közéleti pályafutás áll mögötted. Több alkalommal választott meg a falu képviselőnek. 2002 és 2010 között alpolgármester is voltál, ebből a 2. ciklust már együtt vittük végig. Amikor elindultál a választáson, mindig biztos befutó
voltál. Ez is bizonyítja, hogy tisztelt, megbízott benned
a lakosság. Testületi ülésen mindig röviden, célratörően
és logikusan érveltél, a józan paraszti észre hallgatva, és
ezt most nagyon is jó értelemben gondolom. Jó volt veled
együtt dolgozni, együtt gondolkodni, mivel nagyon sok
mindenben közös hullámhosszon voltunk.
Búcsúzom tőled, mint volt ÉDÁSZ-os kolléga is. 33 éves
ismeretségünk 1984-ben kezdődött, amikor is segítségeddel az ÉDÁSZ számítóközpontjába kerültem. Akkor
ott osztályvezető voltál, ennek ellenére mindig szerény,
közvetlen és segítőkész. Sok-sok évig egy helyen dolgoztunk, sokszor együtt utaztunk a vonaton vagy hoztalak
haza autóval vagy te vittél a sárga Wartburgoddal. Pár sör
is lecsúszott együtt, a vonatra várva, az ipartelepi vasútállomáson.
Felnéztem rád, mint programozó matematikusra, aki tudását sok-sok miklósi fiatalnak adta át, korrepetálva őket

matematikából. Hobbid volt a teke is. Sok-sok bábut letaroltál az évek alatt, napokig lehetne sztorizni a tekés éveid történeteiből. Az utóbbi években a tekecsapat intézője,
mindenese lettél, de a lelkesedésed ott is megmaradt.
Búcsúzom, tőled, mint barát is. A 33 év alatt ismerősből,
kollégából barátokká váltunk, melyre most is büszke vagyok. Baráti összejöveteleken, misekör találkozókon, focimeccseken vagy akár a borozóban sokat találkoztunk,
sokat beszélgettünk.
Nyugdíjba vonulásod után is megmaradt ez a kapcsolatunk. Csak egymásra kellett néznünk és már tudtuk is,
hogy van-e valamelyikünknek valami baja vagy öröme.
Aggódtam, aggódtunk, amikor pár hónapja megbetegedtél és örültünk, amikor kigyógyultál belőle. Szerettek az
emberek, elismerték tudásodat, közéleti munkádat, egyházi és sportéleti tevékenységedet. Nem tudnék olyan
személyt mondani Miklóson, aki ne tisztelt volna, aki
neheztelt volna rád. Mindig segítőkész és jószívű voltál.
Most viszont rosszat tettél velünk, hiszen váratlanul, búcsú nélkül itt hagytál minket, szlogenné váló köszönésed
nélkül: „no szijjasztok”. Most már az égi tekepályán dobod a teliket, mi pedig innét gratulálunk hozzá.
Kedves Rudi, kedves barátom: köszönjük a munkádat,
köszönjük, hogy velünk voltál. Nyugodjál békében!
Bedő Csaba polgármester
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Polgárőrök emlékeztek a temetőben
elhunyt társaikra
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület minden évben nyár végén megemlékezik elhunyt társairól. Ilyenkor egy-egy csokor virágot helyeznek el a sírokon. Idén
Stergerits József egyesületi elnök köszöntő szavait követően dr. Benke Tamás háziorvos, egyesületi tag emlékezett meg a társakról. A megemlékezés végén hangzott el
doktor úr saját verse, mely alább olvasható.
Bedő Csaba
ELMENTETEK
Elérkezett az idő, el kellett mennetek tőlünk,
Hogy még maradhattatok közöttünk, ez volt várt reményünk.
Ám embert segítő tetteinknek sora véges,
Éltet hosszabbítani már orvos nem képes.
Előtörnek emlékként szép találkozás-képek,
Melyet felidézve, más-más egyéniségek.
Embert jellemző kedves vonásait kutatva,
Összeállva eggyé, értékeket mutatja.
Fülünkbe cseng hangotoknak egyedi vonása,
Szemünk elé vetítődik tetteink sora.
Miként gondoskodtatok családtagjaitokról,
Megoldást keresve, szabadulni a gondoktól.
Gyermekeket neveltetek, intve őket jóra,
Értékesek lehessenek, nyíltak igaz szóra.
Örültetek unokáknak, szeretetet adva,
Remélve és elnyerve, tőlük azt visszakapva.
Bizakodás, reményvesztés, váltakozva jöttek,
Életkortól, betegségtől testek elgyengültek.
Földi élet stációit mind végig jártátok,
Szeretteitektől s Tőle az erőt kaptátok.
Végül homályos lett a szem, a léleknek tükre,
Örök álmot alszik a test, de a lélek üdve
Tovább él, várva a napot, mikor feltámadunk,
Bízva benne: örültök majd, mikor találkozunk.
Benke Tamás
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Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület szervezésében
nyárbúcsúztató délután volt 2016. augusztus 29-én a helyi Tramini vendéglő rendezvénytermében. Vendégünk
volt Bende Ildikó Aase- és Szent László díjas színművész,
Takács László előadóművész és Cseh György gitáros. Verses, énekes, zenés összeállítást hallgattunk meg, melynek
témája a szőlő, a szüret és a bor szeretete volt. A biblia
Noénak tulajdonítja a szőlőművelést. Szívesen hallgattuk
Gárdonyi Géza versét a bor legendájáról, melyben Isten és
Noé dicséri a szőlőt, a mustot és a bort. Együtt énekeltük a
művészekkel Petőfi Sándor megzenésített versét, Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára. Tetszett a barátról,
Csokonai Vitéz Mihályról írt Petőfi vers, „aki csapot, papot,
mindent elfelejtett” a lagziban. Csokonai Vitéz Mihály Csikóbőrös kulacsom című versét is örömmel hallgattuk a
többi műsorszámmal együtt. Az előadók közvetlensége is
megnyerte a hallgatóságot. Az is bebizonyosodott, hogy a
bor szeretete közösségek összekovácsolója is, a borospoharak mellett őszinte barátságok kötődnek. Jókívánságokat
mondunk egymásnak a poharak csengésekor, koccintunk
egészségre, barátságra, eredményességre, szerencsére.
Köszönjük az előadást, kellemes délutánt töltöttünk együtt.
Fülöp Anna

Az előadás után

Nyári programok a nyugdíjas egyesületnél

Nyáresti traccsparti a Tramini udvarán
A nyári hónapokban nagyon sok meghívást kaptunk más
nyugdíjas kluboktól. Ezeken a rendezvényeken megismertük egymás munkáját és tapasztalatot cseréltük a
klubélet színesebbé tétele érdekében. A hédervári Nefelejcs Nyugdíjas Klub megalakulásának 20. évfordulóját
ünnepelte. Ez alkalomból vendégségbe hívta a környező
települések nyugdíjasait is. Egyesületünket 10 fő képviselte és lehetőséget kaptunk műsorszámaink bemutatására az ünnepi műsorban. A levéli nyugdíjas klubnál
egy nyárköszöntő rendezvényen voltunk vendégek. A
mosoni Duna-parti főzőcskén 27 klubtagunk vett részt.
Főszakácsunk Müller Lászlóné Ibolya volt, aki Eszterházy

rostélyost készített tésztával. A találkozón 29 klub vett
részt, több mint 500 adag étel készült. Bezenye-Papréten
a „rétre-hívón” 22 nyugdíjasklub találkozott, tőlünk 9 fő
vett részt a programon. Ez egy kötetlen, „batyus” délután
volt, a szabadban megterített asztaloknál vidáman teltek
az órák. Mecséren vidám szórakoztató műsort rendeztek
a nyugdíjasoknak, ahol Müller Lászlóné is énekelt. Nyáresti traccspartit rendeztünk a Tramini vendéglő udvarán,
ahol 51-en voltunk, libazúzából készült pejslit főztünk.
Beszélgettünk a nyári emlékekről és felkészültünk az
őszi programokra.
Fülöp Anna
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Kirándulni voltunk
Az egyesület szervezésében egy szép őszi napon kirándulni indultunk. Először megnéztük a fertőszéplaki templomot, majd ellátogattunk a Páneurópai piknik emlékparkjába. Ezután l órát hajókáztunk a Fertő tavon. Utána
kisvasúttal mentünk a Mithras szentélyhez. Megtekintettük
Fertőrákos nevezetességeit, majd Fertődre utaztunk és múzeumlátogatáson vettünk részt. Az egész napos program
lezárásaként egy csornai kisvendéglőben vacsoráztunk.
Fáradtan, de gazdag élményekkel tértünk haza.
Fülöp Anna

Hajókázás a Fertőn

A fertőszéplaki templomban

A Mithras szentélynél

A Páneurópai Piknik Emlékparkban

Kerékpártúra a Studinka kilátóhoz
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Nyugdíjasok országos vetélkedője
VI. Nyugdíjas Ki Mit Tud? döntője 2016. június végén volt
Harkányban. Az ország különböző településeiről érkező
fellépők több mint 200 produkciót adtak elő szóló ének,
énekkar, néptánc, társastánc, hangszer, vers-próza, színpadi jelenet kategóriákban.
Szóló énekével Müller Lászlóné ezüst minősítést kapott.
A zenés táncestet a Thermál Hotel termeiben tartották,
mivel 1200 nyugdíjas volt a rendezvényen. Harkány város
főpolgármestere, Baksai Endre Tamás volt a rendezvény
fővédnöke. Három napon keresztül három helyszínen (
Művelődési Központ, Szabadtéri Színpad, Thermál Hotel
konferencia terme) párhuzamosan voltak a fellépések.
Fülöp Anna

Müller Lászlóné

XI. Kistérségi nyugdíjas találkozó
A Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület
2016. szeptember 3-án tartotta a XI. Kistérségi Nyugdíjas
Találkozóját, melyet az ásványrárói Vadvirág Nyugdíjasklub szervezett meg a helyi sportcsarnokban 350 nyugdíjas részvételével. A program szentmisével kezdődött,
melyet Dékány Ferenc atya celebrált. Köszöntőt mondott
dr. Nagy István országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár, dr. Pethő Péter a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés alelnöke, Tatainé Papp Rita Ásványráró község
polgármestere, Hammerl Frigyesné a Mosonmagyaróvár
Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke és Lendvai Ernőné
az ásványrárói Vadvirág Nyugdíjasklub elnöke. Az üdvözlések után a nyugdíjasklubok műsorát néztük meg, majd
a vacsora elfogyasztása után táncmulatság kezdődött.
Fülöp Anna

Vers
Kedves Tamás!
Olvastam a verseidet,
szívhez szóló sorok!
Volt, mi könnyet csalt a szemembe,
vagy éppen örömöt hozott.
Úgy gondoltam, ismerlek már
évtizedek óta,
de lelkednek szép színeit,
eddig eltitkoltad.
A rímfaragás szeretete
megnyitott előttünk
egy kaput, melyen belépve
hozzád közelebb kerültünk.
A könyvedet lapozgattam,
szeretettel olvasgattam…
Néha – néha úgy éreztem,
hogy amit gondolok, leírod helyettem.

Szavaid szóltak művészetről,
szerelemről, szeretetről…
összetartó szép családról,
fájdalomról, boldogságról.
Életképek kavarogtak,
jó tanácsok sorakoztak,
S nagy értéked a TEHETSÉG
Mint Istentől jött ajándék.
Kívánom, hogy életedet
töltse be HIT és SZERETET!
Leljél családodban és
barátaidban sok örömet!
Tedd eztán is azt,
mihez szíved szólít!
Maradj olyan DOKTOR,
ki nem csak a tudásával,
a lelkével is gyógyít!
S aki e rímeket faragta,
Czeglédiné Tóth Sarolta
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Szüreti nap
Idén szeptember 10-én került megrendezésre a Szüreti
nap községünkben a Csopak bisztró jóvoltából. A délutáni programok, melynek szervezésébe jómagam is besegítettem, gyermek aszfaltrajzversenyből, Paraszt Forma-1
kocsihúzó versenyből és süteményfesztiválból álltak, melyet este egy bál követett. A programot Ferenczi Sándor
old-timer motorkiállítása színesítette. A motorok üzemképesek voltak, így lehetett nosztalgiázni a különféle
Csepel, Pannónia és Danuvia motorhangokkal is.
A rajzversenyt Pék Erik nyerte, a kocsihúzást pedig az önkéntes tűzoltók, a polgárőrök és a Zrínyi utca csapata előtt.
Bedő Csaba

Miklósi Hírvarázs

A süteménysütő verseny végeredménye:
1. Molnár Józsefné – oreo szelet
2. Fütty Rudolfné – gesztenyés szelet
3. önkormányzati konyha csapata – habos torta
4. Molnár Józsefné – polgármester szelet
5. Fütty Rudolfné – vegyes gyümölcskosárkák
6. Modrovitsné Tóth Anna – kiwi kocka
A zsűri különdíját Czeglédi Lajosné puncstortája nyerte el.
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Kis népszámlálás Magyarországon
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust
tart. A mikrocenzus, más néven kis népszámlálás végrehajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig a 65/2015. (III.25.) számú kormányrendelet tartalmazza. Az adatfelvételre 2016. október
1-je és november 8-a között kerül sor. A minta a lakások 10%-ára terjed ki, és 2148 településen mintegy 440
ezer háztartást és kb. egymillió embert érint. Mosonszentmiklós település bekerült a 2016. évi mikrocenzus
mintájába.
2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten
keresztül önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés

lehetőségével nem élnek, akkor 2016. október 10. és
november 8. között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat.
Amennyiben
kérdése,
észrevétele
lenne
a
mikrocenzussal kapcsolatban, a KSH megyei felelőse
szívesen áll rendelkezésére.
A megyei felelős neve és elérhetőségei:
Kissné Bozi Erika, erika.kissne@ksh.hu, 96-502-452
További részletes információk találhatók a mikrocenzussal
kapcsolatban weboldalunkon:
www.ksh.hu/mikrocenzus2016
Központi Statisztikai Hivatal

A közösségi együttélés alapvető szabályai
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselőtestülete májusi ülésén rendeletet alkotott a közösségi
együttélés alapvető szabályairól. A rendelet 2016. június 1. napján lépett hatályba. A rendelet megalkotását
azért látta szükségesnek a Képviselő-testület, mivel az
elmúlt időszakban kiderült, hogy vannak olyan magatartások, melyek szankcionálatlansága veszélyeztetik
településünk közrendjét, az itt élő polgárok nyugalmát.
A rendeletet azért ismételjük meg az újságban, mivel
több visszajelzés érkezett arról, hogy a lakosság ezen
szabályok közül többet nem tart be (pl. a vasárnap délutáni fűnyírás vagy zajkeltés tilalmát).
A rendelet értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősülnek az alábbiak:
1. Aki a község zászlaját, vagy címerét engedély nélkül,
vagy a meghatározottaktól eltérő módon használja.
2. Aki közhasználatú zöldterületen fák, bokrok törzsét
vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél vagy kábel rögzítésére használja.
3. Aki díszkutat, közkutat mosakodásra használja, a kút
vízét beszennyezi.
4. A templom és a középületek környékén, építményeken, berendezéseken károsító hatással járó eszközt (pl.
gördeszkát, görkorcsolyát) használ, zöldfelületek tartozékaira matricát, hirdetést ragaszt.
5. Aki ingatlantulajdonosként, kereskedelmi, vendéglátó egység üzemeltetőjeként az ingatlan előtti környezetének, a járdától az úttestig terjedő területének,
az árok tisztántartásáról, az ingatlanról az úttest vagy
járda terébe benyúló ágak, cserjék és egyéb növényzet
nyeséséről, az ingatlan előtti járda hó eltakarításáról,
síkosság mentesítéséről nem gondoskodik.
6. Utcai árusként a kijelölt terület és környezetének
tisztántartásáról, a keletkezett hulladék gyűjtéséről
nem gondoskodik.
7. Az ingatlantulajdonos, aki ingatlannal határos zöldsávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja,
hogy a csapadékvíz elvezető árokba vagy csatornába
szabadon lefolyhasson.

8. Az ingatlantulajdonos, aki az úthoz tartozó árokban,
csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában olyan anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza, vagy azt
betemeti.
9. Aki a temető csendjét zavarja, a szemetet nem a kijelölt szemétgyűjtőbe helyezi el, köztemetőben engedély nélkül közlekedik járművel, vagy állatot – vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével – visz
be, építési anyagokat sírhelyek között engedély nélkül,
vagy engedélyezett időtartamon túl tárol.
10. Aki vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert
munkaszüneti napon, 12 óra után belterületi ingatlanon
hangos zajjal járó építési, bontási tevékenységet végez, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos (fűnyírás) és
egyéb (pl. fafűrészelés, sarokcsiszoló, ütvefúró, vésőgép…) hangos zajt keltő tevékenységet végez.
Bedő Csaba polgármester
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Munkák a Zichy téren
Augusztus közepén szorgos kezek által megújult a
templom előtti Zichy tér. Szalánczi Ernő jóvoltából Bujtás
László művésztanár kitisztította a Szent Miklós szobrot
és kijavította apróbb sérüléseit. Megújult a diszkút alsó
kávája, továbbá új festést kapott a kettős kereszt és megszépült kúthoz vezető járda is. Köszönet a segítségért.
Bedő Csaba

A megújult díszkút

Újra eredeti szépségében a Szent Miklós szobor

Felújítás közben

Születések:

Halálesetek:

Matsek Ákos 				
Orbán Barnabás 			
Balogh Alexa 				
Németh Máté 				
Kollár Benjamin 			
Nyári Szilárd 				
Poór Dániel 				
Németh Léda 				

2016.06.11.
2016.06.14.
2016.07.07.
2016.07.14.
2016. 07.22.
2016.07.26.
2016.08.16.
2016.08.27.

Madár Andrásné 			
Licsák Ivánné 				
Hancz Györgyné 			
Csendes László 			
Stergerits Zoltán 			
Varga Rudolf 				

Házasságkötés:
Németh Gabriella és Szabó Róbert 		
Takács Nikolett és Konrád Zoltán 		
Frank Szilvia és Fütty Tamás 			
Takács Melinda és Fülöp Viktor György
Nagy Ildikó és Stergerits László 		
Gősi Ramóna és Katlan Tamás 			
Tóth Alexandra és Szalánczi Szabolcs 		
Csáfordi Eszter és Baranyai Bálint 		

2016.07.02.
2016.07.16.
2016.07.16.
2016.07.23.
2016.08.12.
2016.09.03.
2016.09.03.
2016.09.03.

2016.07.29.
2016.07.13.
2016.08.08.
2016.09.08.
2016.09.13.
2016.09.13.
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Nyári felújítások az önkormányzat konyháján
A hat éve felújított konyha eszközállománya bővült ez
év nyarán. Egy új 150 literes gáz üzemelésű üst került
beépítésre a régi mellé, így a megnövekedett igényeket
is ki tudja elégíteni a konyha, továbbá lehetőség nyílik
egy leendő bölcsőde ételellátására is. Az új üst miatt bővíteni kellett a gáz, a víz és a lefolyórendszert. Glettelést
és új festést kapott az étkező, továbbá a konyha három
másik épületrésze.
Bedő Csaba

Konyhai üst

Könyvbemutató
Szeptember 2-án egy bemutatóra kaptam meghívást a Teke-Bárba. A meghívó feladója a Mosonszentmiklósi Agrár
Kft. volt, akik a helyi termelőszövetkezet történetének a
kutatására és a kutatási eredmények megírására kérték
fel Békefi Ádámot.
A könyv elkészült, címe: 65 év krónikája, a mosonszentmiklósi termelőszövetkezet története.
A bemutatón Nusserné Kovács Zita köszöntötte a megjelenteket, majd Samodai Imre ügyvezető beszélt a könyv
megírásának az előzményeiről és felkérte Békefi Ádámot
a tanulmány rövid bemutatására. Ádám köszönetet mondott a könyv létrejöttéhez segítséget nyújtó személyeknek, beszélt a kutatásairól, munkája közben felkeresett
személyekről, színes ábrákkal kiegészítve ismertette a
könyv egyes fejezeteit. A bemutató végén Perger Gyula
irodalomtörténész, a tatai Kuny Domokos Múzeum igazgatója méltatta a kiadvány jelentőségét.
A 65 év krónikája, A mosonszentmiklósi termelőszövetkezet története című könyv a Mosonszentmiklósi Agrár
Kft. irodájában vásárolható meg.
Bedő Csaba

Eseménynaptár 2016.
Szeptember 30.
Október 1.		
			
Október 1.		
Október 15.		
			
Október 22.		
November 11. 		

Idősek napja
Szeretlek Magyarországtábortűz
Idősek napja
Röppenj pulyka - 		
néptáncgála
Okt. 23. ünnepség
Márton napi liba-buli

November 12.		
Márton napi újbor
			kóstolás és nótaest
November 26.		
adventi koncert
December 3.		
adventi lelki nap
December 4.		
Érkezik a falu Mikulása
			
+ ünnepi fények
December 6.		
Szent Miklós nap
December 17.		
karácsonyi ünnepváró
December 17.		
karácsonyi koncert

Miklósi Hírvarázs

Bikini koncert és Sárosi Lajos labdarúgó emléktorna

Idén is folytatódott a tavaly kezdődött együttműködés
a sportegyesület és az önkormányzat között, mely alapján a MESE szervez egy nyári labdarúgótornát, az önkormányzat pedig ezt követően meghív egy nívós zenekart
egy esti ingyenes koncertre. Július 23-án zajlott le a Sárosi
Lajos labdarúgó emléktorna 4 csapat részvételével (Kimle, Károlyháza, Mecsér, Mosonszentmiklós), a torna győztese a MESE felnőtt csapata lett. A mérkőzések alatt és
után az egyesület támogatói által készített ételeket kóstolhatták meg a vendégek. Este 21 órakor kellemes időben és nagyon sok néző előtt kezdődött el a Bikini együttes koncertje. Pár szám után a közönség is együtt énekelt
velük, fokozva a nagyszerű hangulatot. A koncert után
egy szabadtéri disco következett, mely szintén sok fiatalt
marasztalt kint a focipályán. Folytatás jövőre.
Bedő Csaba
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Táboroztunk
A Ló-Erő Szabadidő és Sport Alapítvány 2016 nyarán is
aktív programokkal várta a fiatalokat. Nyári táboraink 2
hetes turnusokban, több mint 40 gyermeknek adtak kikapcsolódási lehetőséget. A lovaglás mellett kézműves
foglalkozások, élményfürdő, a lovak körüli teendők megismerése, megtanulása, az éjszakai bátorságpróbák és új
barátságok tették színesebbé a tábori életet.
Az önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő
majálison és falunapon is részt vettünk lovainkkal. Egyéb
programokon, mint az utcabálon illetve a tanyanapon is
lehetőséget biztosítottunk az érdeklődők számára, hogy
megismerkedhessenek a lovas élet szépségeivel. Jövő
nyáron újra találkozunk!
Sárközi Tünde

Új bajnoki szezon a sportegyesületnél
A nyári szünet után egyesületünk elkezdte a 2016/2017
bajnoki szezont. Az elmúlt évhez hasonlóan felnőtt és
ifjúsági csapatunk a megyei II. osztály óvári csoportjában indul, amíg az Old Boys a megyei III. Északi csoportjában került besorolásra. Jelentős változás idén, hogy
U16-os csapatot nem tudtunk indítani, mert nincs ehhez kellő számú játékosunk. Azokat a fiatalokat, akik
ebből a csapatból felszabadultak, az ifjúsági csapatunkban fogjuk szerepeltetni.
Felnőtt csapatunknál jelentős játékos mozgás nem történt. Távozott az egyesülettől Frank Viktor és befejezte
a játékot Finta Bence. Az ő pótlásukat helyi fiatalokkal
oldjuk meg, idegen játékost nem igazoltunk. Említést
kell tennünk sérültjeinkről is. Hosszabb ideje sérült Varga Domonkos visszatért térdszalag szakadása után, de
pályára lépését követően újra elszakadt keresztszalagja, így az ő játékára ősszel már nem számíthatunk. Huzamosabb ideje sérült több játékosunk is. Nagy Balázs a
4. fordulóban már visszatért, Hécz Csaba és Lévai Bence visszatérése a következő fordulókban várható.

A kezdeti nehézségek után reméljük, hogy csapatunk teljesítménye stabilizálódik és a dobogó, vagy ahhoz közeli
helyek valamelyikére lép fel. A megyei I-ből kiesett Lébény
is velünk egy csoportban van, ezért november 20-án Lébény-Miklós rangadóval zárjuk az őszi szezont. Ifjúsági
csapatunk ismét erős szereplője lesz a bajnokságnak. A
első 4 fordulóban már 42 gólt lőttünk ellenfeleinknek.
Az utánpótlás ágazatunk létszáma tovább bővült, a 7-911 évesek mellett már a 13 éves korosztályt is beneveztük a programba. Nem csak játékosokkal és csapattal bővült utánpótlás ágazatunk, hanem új edzőkkel, segítőkkel
is. Több fiatal labdarúgónk vállalt edzői segítséget Fehér
Lénárd és Boczor Krisztián mellett, ők Lévai Bence, Gombos Ákos, Szalai Tamás, Szabó Ádám és Horváth Ákos.
Tekecsapatunk is megkezdte a bajnokságot. Korábbi vezetőjük Varga Rudolf átadta helyét Frank Lászlónak, aki indulásképpen egy új garnitúra felszerelést vásárolt egyesületi
és szponzori támogatással. 10-11 igazolt játékosunk van,
akikkel a korábbi bronzérem megszerzését tűztük ki célul.
Molnár Lajos
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Bemutatkozik az óvoda új vezetője
Az óvoda új vezetőjeként szeretnék bemutatkozni azok
számára is, akikkel eddig nem állt módomban személyesen is találkozni.
Gyurós Lilla vagyok, börcsi származású óvodapedagógus. A pályán 19 éves gyakorlattal rendelkezem, melyet
végig az abdai Mézeskalács Óvoda és Egységes Óvoda
- Bölcsődében töltöttem. Itt a kezdetektől fogva megtanulhattam, hogy a szülők által ránk bízott legnagyobb
kincsük, a gyermekeik nevelése milyen nagy felelősség,
és mennyire fontos a jól kialakított, egymásra épülő
család - gyermek - óvoda kapcsolat.
A 2-6-7 éves korosztályú gyermekek nagyon érzékenyek,
ebben az időszakban nem mindegy mit látnak, mit tapasztalnak, hiszen ezek alapozzák majd meg a világhoz,
tanuláshoz, iskolához, élethez, való későbbi viszonyukat.
Az óvónőre nagy felelősség hárul a nevelés során: döntő fontosságú a gyermekek életkorának, érdeklődésének
megfelelő témák gondos kiválasztása, és azok megfelelő
mélységben történő feldolgozása. A pozitív megerősítés
híve vagyok, valamint, hogy minél több gyakorlati tapasztalatot szerezhessenek a gyermekek. Minél több lehetőséget biztosítunk, kínálunk fel a gyerekeknek, annál többet
tapasztalhatnak meg a világból.

még nem szerepelhettek.
Az óvoda új vezetőjeként
kötelességemnek tartom
a falu közösségével való
mielőbbi
ismerkedést.
Számos megtisztelő és
kedves meghívásnak tettem eleget, így részese lehettem az augusztus 20-i
szentmisén az új kenyér
szentelésének, az „Örökségünk gyűjteménye” c.
állandó helytörténeti kiállítás megnyitójának, a
mosonújhelyi családias hangulatú tanyanapnak, könyvbemutatónak, iskolai évnyitónak a leendő kis elsősökkel
és az Igazgató Asszony által megható, virágcsokorral
való felköszöntésemnek.
Ezután következett a bemutatkozó szülői értekezletem.
Hálásan köszönöm, hogy jelenlétükkel megtiszteltek
többek között Polgármester úr, a konyha élelmezés vezetője, és egy óvónő kolléga, aki ugyanakkor szülőként
is képviselte az óvodát. Azért tartottam fontosnak ezt az

Mikor elnyertem a falu vezetése, a szülők, a kollégák bizalmát, és az én óvoda vezetői pályázatomra esett a választás, nagyon boldog voltam. Még most is jóleső érzéssel gondolok vissza a falu vezetőjének első szavára, amit
egy jelképes ajándékkal a kezében adott át: „Érezd jól magad nálunk, bármilyen kérdésed, kérésed van, segítünk”.
Mivel augusztus 1-vel a nyári takarítási-felújítási szünetben érkeztem, sajnos az óvoda gyermekektől zsibongó
hangja csendes volt, viszont szorgos kezek fogadtak. A
dajkáktól kezdve a karbantartókig mindenki tette a dolgát,
mint szorgos kis méhecskék. Nagyon segítőkészen fogadtak, és amikor az irodába lépve nekiálltam a dokumentumok rendszerezésének, a bútorok átrendezésének és valami nehézségem támadt, azonnal segítő kezet nyújtottak.
Az első napok, a kezdeti lépések kicsit nehézkesek voltak,
hiszen egy, már az előző vezetés által kialakított év kezdésébe cseppentem bele, melyben saját elképzeléseim

értekezletet összehívni, hogy megismerkedjek a „drága
kincsek”, az ide járó gyermekek szüleivel, kéréseikkel,
saját és kollégáim munkáját egyaránt segítő pozitív-negatív észrevételeikkel. Köszönöm, hogy időt szántak
rám. A továbbiakban is tisztelettel kérem a Kedves Szülőket, ha bármi gondjuk-bajuk vagy épp örömük adódik,
osszák meg velem, forduljanak hozzám bizalommal.
Fontos Önöket is tájékoztatnom, hogy az intézménybe
járó gyermekek nagy létszáma miatt, ami lassan eléri a
100 főt, valamint a törvényi rendelkezés szerint a heti
40 órámból csak 10 órát lehetek bent a gyermekek között. Ebből következően, az óvoda vezetői feladatok
miatt, a gyermekekkel személyesen sajnos kevés időt
tudok együtt tölteni. Kötelességemnek érzem részese
lenni minden, a gyermekek nevelésével kapcsolatos
fontos kérdésnek, és ezt kérem az óvónőktől is.
>>
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Pár szóban szeretnék beszámolni az első élményeimről, melyeket a mosonszentmiklósi gyermekekkel való
ismerkedés közben szereztem. Párat képeken is volt
szerencsém megörökíteni. Volt, aki meghívott apukája
„főztjére” az óvári Nimród étterembe, valamint azonnal
főzött nekem a babkonyhában egy kis húslevest, majd
ott termett egy kislány, aki felvette a kötényt és el is mosogatott helyettem, vagy pincérként kiszolgált. Volt, aki
„Lilla nevű” műkörmöst ajánlott. Volt, aki megmutatta,
hogyan erősíthetem az izmaim egy nagyon nehéz súlyzó által, és, hogy a fekvőtámasz nem is olyan könnyű.

Nagyon jó érzés volt hallani, amikor a nyári takarítási
szünetben összevont gyermekcsoportban egy kisgyermek ezt mondta, mikor ép azon gondolkoztam, hogyan
lehetne a szekrényt átrendezni: „Lilla néni, Pista bácsi és
Balázs bácsi erősek, ők tudnak ám pakolni, szólj csak
nekik!”, vagy ebéd közben hallhattam, hogy „Milyen finomat főztek a konyhás nénik”. „Dajka néni segíts, hol
a cipőm?”, „János bácsi mekkora várat épít lapátjával a
homokból!” ,és még sorolhatnám a kedvesebbnél kedvesebb megnyilvánulásaikat.

Terveimről röviden:
- lehetőségek keresése a szülők, a család bevonására az
óvodai életbe
- ki-miben tud segíteni? valamint hová mehetünk el témának megfelelően megnézni valamit, valakit a gyerekekkel
- szülők segítségének kérése (pl. háziállat nézőbe, kert nézőbe stb.)
- csoport-egyéni fényképezés (jó visszanézni felnőttként,
milyenek is voltunk, kik voltak az óvó nénik és dajkák)
- kitekintés a világra, kisebb-nagyobb séták, kirándulások
- viselkedési formák gyakorlása életkornak megfelelően
(pl. buszon közlekedés, színház - múzeumlátogatás, városnézés, tűzoltóság, mentőállomás stb.)
- vízhez szoktatás (lehetőség szerint)
- nyelvtanulás (lehetőség keresés, az igények alapján)
- néptánc, külön órák
- mozgás-torna (közös kerékpározás)
- só szoba használat
- nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezlet
- mint óvodavezető képviselni az intézményt hivatalos rendezvényeken
- ügyelni az óvoda gyermekbiztonsági szempontjainak betartására ajtók, kapuk zárásával, becsukásával (szülőkóvoda összes dolgozójára vonatkozóan)

- balesetvédelem, gyermekvédelem, egészségvédelem, tűzvédelem, munkavédelem
- házirend betartatása gyermekek érdekében
- a helyi Pedagógiai Program megismerése, gyakorlati
megfelelése
- hosszabb nyitva tartás szülői igény felmérés alapján (a
jövőben megfelelő pedagógus létszám biztosításakor)
- számítógép hálózat fejlesztése az óvodában (internet lehetőségének kihasználása-óvoda vezetői felelősséggel)
- udvarrendezés (füvesítés, virágosítás, hinták alá ütéscsillapító jövőben)
-az óvoda udvarára biciklitároló kialakítása
- felújított tornaterem berendezése (Hálás köszönet a szép
esztétikus festésért a Kedves Szülőknek!)
- logopédiai-gyógypedagógia szoba rendezése, kialakítása,
eszközkészlet bővítés
- csoportok rajzeszközeinek, fejlesztőjátékainak bővítése
- balesetbiztosítás kötésének lehetősége ingyenesen kívül
(pénzforrási lehetőség óvodának)
- papírgyűjtés szervezése ősszel és tavasszal
- pályázati lehetőségek keresése
- kapcsolatok felelevenítése, keresése, közös programok,
rendezvények (fenntartóval, iskolával, győri Bartók úti Bázis óvodával, egyesületekkel, társintézményekkel, egyéb)

Zárásképpen, őszintén bízom benne, hogy ebben a kedvesen, segítőkészen fogadó szép kis fejlődő faluban ezek
az élményeim tovább gyarapodnak, valamint a falu vezetésétől, a szülőktől, gyermekeiktől az óvoda kollektívájától,

dolgozóitól kapott bizalommal élve a Kormos István Óvoda
és Egységes Óvoda – Bölcsőde szakmai színvonalát megőrző és továbbvivő vezetője leszek.
Gyurós Lilla-óvoda vezető
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Óvodai Hírek
Óvodai felújítások Mosonszentmiklóson
Az önkormányzat idén is folytatta óvoda felújítási programját, melynek keretén belül az óvoda-bölcsődei csoport
újult meg saját forrásból. Az aljzatbetonozást, szigetelést,
parkettázást és lambériázást követően teljes körű festésen esett át a csoport, továbbá álmennyezetet és új világítást is kapott az óvoda folyosója. Az alsó épületszárny új
bútorokkal gazdagodott. A kivitelezést az önkormányzat

Ismét benépesedett az óvoda
Megérkeztek a legkisebb gyermekek a szüleikkel, hogy
bepillantást nyerjenek az óvodai élet mindennapjaiba.
Az első héten az érzelmek kerültek előtérbe, megélték a
szüleikkel az óvodába lépés pillanatát, az együttjátszás
élményét, majd az anyától való elválást is.
Benkő Péterné óvodapedagógus

falugondnokai végezték el, ezzel is csökkentve a költségeket. Itt szeretnék köszönetet mondani Horváth László nyugdíjas kőműves mesternek, aki az aljzatbetonozás elvégzésekor segített nekünk. Még a nyár elején új csúszda is került
az óvoda füves udvarára és az összes kültéri játék átesett a
lefestést követően egy szabványossági felülvizsgálaton is.
Bedő Csaba
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Erdélyben jártunk…
2016. nyarán Erdélybe kirándultak a mosonszentmiklósiak
Molnár Lászlóné, Petke szervezésével. Felkerestük Tamási Áron sírját Farkaslakán és Orbán Balázs síremlékét
Szejkefürdőn. Kirándultunk a székelyek Szent Hegyén, a
Madarasi-Hargitán. Utunk során szebbnél szebb helyeken
jártunk, felejthetetlen élményekben volt részünk.
Födémesi Zoltán

Madarasi-Hargita Miklósi kopjafa

Orbán Balázs sírja, Szejkefürdő

Tamási Áron sírja, Farkaslaka

Zetelaka, szállás

Véradás községünkben
Már pár éve, hogy nyáron is rendez véradást a helyi vöröskeresztes alapszervezet. Idén 2016. július 26-án volt községünk iskolájában a nyári véradás, melyen 84 véradó jelent
meg. Itt első véradóként köszönthettük Ladányi Szandrát,
Makranczi Katalint és Horváth Zoltánt. Érdekesség, hogy a

Gerezsdi család teljes létszámmal jött el a véradásra, a két
szülőt mindhárom gyermek elkísérte. A következő véradás
ősszel, november 22-én lesz. Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves résztvevőnek a véradást!
Tóthné Börzsei Mária

A Gerezsdi család

Első véradó Ladányi Szandra
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Tűzoltó 7-próba
A hagyományokat ápolva idén már 6. alkalommal rendezte
meg egyesületünk a Tűzoltó 7-próbát, melyre június 25-én,
szombaton került sor a focipályán. 3 kategóriában (gyermek, női és férfi) összesen 14 csapat mérettette meg magát. Érkezésüket követően regisztráltak a csapatok, majd

Bedő Csaba polgármester és Fülöp Viktor egyesületi elnök
nyitotta meg a versenyt. Ezt követően vette kezdetét a
néha embert próbáló, néha pedig humoros küzdelem. Kitűnő időben, jó hangulatban zajlottak le a versenyszámok és
az alábbi eredmények születtek:

Gyermek kategória:
1. Lébény
2. Levél
Női kategória:
1. Mosonszentmiklós
2. Koroncó
3. Rábacsanak
Férfi kategória:
1. Alcoa Köfém Székesfehérvár
2. Halászi
3. Rábacsanak
4. Öttevény
5. Mosonszentmiklós
6. Ásványráró
7. BOS Létesítményi Tűzoltóság
Győrladamér
8. Koroncó
9. Lébény

A rendezvény sikeres lebonyolításához nagyban hozzájárultak az alábbi cégek és személyek, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani:
- a Mosonszentmiklósi Tűzoltó Egyesület tagjainak Kovacsics Krisztián vezetésével,
- a bírói feladatokért Makrai Péternek, Boczor Martinnak,
Bába Ferencnek (Alcoa Köfém) és Kozma Annamáriának
- a finom ebédért Balogh Bélának és az italokért a Teke Bár
csapatának.
Bízunk benne, hogy jövőre ugyanilyen színvonalas versenyt tudunk rendezni!
Mosonszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

A 2016. évi Falunap képekben

Készül az ebéd

Idén is remek időben, több száz érdeklődő jelenlétében és sok-sok támogató segítségével
rendeztük meg a község falunapját, immár
10. alkalommal. Színes programok, finom
ételek várták a felnőtteket és a gyermekeket.
A szervezők figyeltek arra is, hogy a fellépők
többféle zenei műfajt képviseljenek, így mindenki megtalálhatta a neki tetszőt. Volt ősbemutató is ezen a napon, a „Döglött Rábca”
Néptánccsoport fellépése révén. A többiről
pedig beszéljenek a képek.

Mood Breakers tánccsoport

Sportolóink az éremátadás után

Irigy Hónaljmirigy

Lufibohóc

Korongozás

Játszanak a kicsik

A sátrak közötti élet

Hevesi Tamás

A fiatalabb néptáncosaink

Ebéd utáni beszélgetés

A „Döglött Rábca” Néptánccsoport

Geri Betli duó

Repeta zenekar

