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Május 1.
Idén új színfolttal bővült a majális programja, mivel a Mosonszentmiklósi Néptáncosokért Egyesület legényei április 30-án hétfőn este hagyományteremtő céllal állították
fel községünk lányainak a falu májusfáját a sportpályán.
Ide vártak minden kislányt, nagylányt és eladó sorban
lévő hölgyet, ahol is mindenki ráköthette a fára a névre
szóló szalagját.
Másnap egy kissé szeles időben kezdődött a majális és a
szokásos kispályás labdarúgótorna, melynek idei győztese a lébényi csapat lett.
Végeredmény:
1. Lébény
2. Teke-Bár
3. Csopak
4. Miklósi fenevadak
A gyerekek többféle fa ügyességi játékból válogathattak,
de volt légvár is. Nagy sikere volt a pónifogatnak és a
pónilovaglásnak.
Bedő Csaba polgármester
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II. Mosonszentmiklósi Kézműves- és
Termelői Vásár
2018. június 9-én szerveztük meg a II. Kézműves- és
termelői vásárt, családi napot a Csopak Bisztróban. A
rendezvényt Bedő Csaba polgármester Úr nyitotta meg,
aki a termelői vásárok fontosságára hívta fel a figyelmet,
ugyanis itt olyan egyedi kézműves termékekhez, olyan
minőségi élelmiszerekhez juthat hozzá a vásárló, ami
a nagyobb áruházakban, bevásárlóközpontokban nem
található meg. Beszédét a Mosonszentmiklósi Néptánc
Egyesület bemutatója követte. Ezután következtek iskolánk énekes és citerás növendékei, majd a Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület előadása következett,
kiváló hangulatot teremtve ezen a szép délutánon. Köszönjük a színvonalas műsorokat!
Kiváló hangulatú, tartalmas vásárt és családi napot jelentett ez az esemény, mellyel reméljük, hogy sokaknak
örömet szereztünk! Ezúton köszönjük minden résztvevőnek, és persze a sok-sok kedves vendégnek, látogatónak a megjelenést!
Köszönjük az Mosonszentmiklósi Önkormányzat és a
Mosonszentmiklósi Polgárőrség segítő munkáját! Jövőre
folytatjuk, ha kell további termelői helyekkel bővülve.
Beszéljenek a képek……
Árvai Zita

Számos kistermelő és kézműves mutatta be ínycsiklandó és mesteri termékét. A termelők száma a tavalyinak
éppen duplája, szám szerint 21, ennyi különböző terméket tekinthettek /kóstolhattak/ és vásárolhattak meg a
vendégek. A gyerekek és felnőttek ismét korongozhattak, kipróbálhatták a fazekasság mesterségét és többféle
kézimunkát a Mosonszentmiklósi Alkotókör közreműködésével. A legkisebbek örömére ismét volt csillámtetoválás, pónilovaglás Bella Jenő bácsi „Bandijával”. Ferenczi
Sándor idén a csillogó veterán motorok mellett antik rádiókat is kiállított az érdeklődőknek. A rendezvény kíséretében Tilai Gergely fotókiállítását is megcsodálhatták
a vendégek.
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A településünkön átvezető 8501. sz. közút
(Fő út) felújítása
Még május 28-án vettem részt a Magyar Közút Zrt. által
szervezett a 8501. sz. közút felújításának megkezdése
miatt összehívott munkaterület átadáson. A beruházás
generálkivitelezője a Duna Aszfalt Kft. A tájékoztató óta
már eltelt jó pár nap, de az ott hallott információk még
most is aktuálisak, főleg úgy, hogy a falun belüli szakasz
felújítása csak később várható, mivel először az öttevényi autópálya felüljáró és a település közti szakasszal
kezdenek. Megtudtam, hogy a kivitelezés május végén
kezdődik el (a padka nyesésével, az árkok profilozásával
belterületen is, nem csak lakott területen kívül, továbbá
pár helyen az úttest szélesítésével), ezért is kerültek ki a
sebességkorlátozó táblák elég sok helyre.
A földmunkát követően a teljes felújítandó útszakasz (az
autópálya felüljárótól a falu Lébény felőli végéig) előreláthatólag 3 ütemben fog elkészülni, mivel 3 szakaszra osztják fel ezt a részt. Egy-egy szakasz felújításakor
jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon lehet majd közlekedni. Az útjavítás technológiáról annyit tudtam meg,
hogy a felmart 10-15 cm régi aszfaltréteget cementes
emulzióval dolgozzák vissza, majd a megszilárdulást követően 2 réteg aszfaltburkolatot kap az úttest. A cementtel kezelt és visszadolgozott réteg megszilárdulás ideje
alatt (1-2 nap) az adott útszakaszra nem lehet ráhajtani,
így az érintett útszakasz melletti ingatlanokra nem lehet
majd behajtani, ilyenkor az autóval érdemes lesz máshol
leparkolni! Önkormányzatunk vállalta, hogy az érintett
lakosokat erről időben ki fogja értesíteni.
A padka murvát kap, továbbá az itt található buszöblök

Útfelújítások
Idén is folytatódott önkormányzatunk útépítési programja, mely során évről-évre új aszfaltburkolatot kapnak az
önkormányzati tulajdonban lévő utak. Idén április végén
a Hársfa utca újult meg 750 m hosszban, majd május közepén folytatódott a munka mindhárom településrészen a
kátyúzással, Gyártelepen a Radnóti utca és a Vasút sor járdáinak a felújításával 210 m hosszban. Az útépítés 12,6
millió Ft-ba, a kátyúzás és a járdafelújítás 1,5 millió Ft-ba
került, melyet önerőből finanszírozott önkormányzatunk.
Bedő Csaba polgármester

burkolata is fel lesz újítva. Javasoltam, hogy a dohányboltnál lévő útkereszteződésben található felgyűrődések
miatt, a Művelődési ház irányába, egy kicsit hosszabb
szakaszon kapjon aszfaltburkolatot a Zrínyi utca ezen
része.
A felújítás várható időtartama 90 nap.
Bedő Csaba polgármester
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Tájékoztató elektronikus ügyintézésről
Tisztelt Ügyfeleink!

2. e-Papír szolgáltatás:

A 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsz törvény) alapján a helyi önkormányzatoknak 2018. január 1.
napjától biztosítaniuk kell az ügyek elektronikus intézésének a lehetőségét.

Amennyiben az 1. pontban leírt e-Ügyintézés keretein belül nem intézhető az adott ügy, akkor az adott ügyre alkalmas nyomtatvány az e-Papír üzenetküldő alkalmazáson
keresztül indítható el.
Az e-Papír szolgáltatás elindítható a www.mosonszentmiklos.
hu oldalról az
logóra kattintva, vagy közvetlenül a
https://epapir.gov.hu/ oldalon.

Felhívom a figyelmet, hogy a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésre és cégkapu használatára kötelezettek!
Magánszemélyek saját döntésük alapján választhatják az elektronikus ügyintézés lehetőségét.
A fent leírtakkal kapcsolatban hivatalunkban az alábbi két
formában intézhetőek az elektronikus ügyek:
1. e-Ügyintézés:
Mosonszentmiklós község Önkormányzata az elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok
esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az
ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet a www.
mosonszentmiklós.hu honlapján létrehozott
logóval ellátott menüponton keresztül érhetnek el. A linkre
kattintva az ügyfelet az Önkormányzati Hivatali Portál
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) felületére navigálja, ahol elindítható hivatalunk irányába az adott ügyben
az elektronikus ügyintézés.

Amennyiben nem rendelkezik még ügyfélkapuval, az azzal kapcsolatos regisztráció menete: https://ugyfelkapu.
magyarorszag.hu/ oldalon található.
Az elektronikus ügyintézéshez további segítséget kaphatnak az Önkormányzati Hivatali Portál tájékoztató oldalán (https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato), továbbá az
e-Papír Szolgáltatásról a https://epapir.gov.hu/ oldalon,
valamint hivatalunkban személyesen (9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.), telefonon (06-96-360-023), vagy a hivatal@mosonszentmiklos.hu e-mail címen is.
Farkas Judit jegyző

Tájékoztatás ebösszeírásról
Tisztelt Lakosság!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése 2012. január
1-től a települési önkormányzat kötelezettségeként
írja elő, hogy három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végezzen.
Településünkön a soron következő ebösszeírás határideje 2018. december 31-e lesz.
Az önkormányzat az ebtartók által szolgáltatott adatokból elektronikus nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás

független a transzponder chippel megjelölt kutyák adatait tartalmazó országos adatbázistól.
Felhívjuk az ebtartók fegyelmét, hogy az erre rendszeresített nyomtatvány (kitöltési útmutatóval együtt) megtalálható a www.mosonszentmiklos.hu honlapon, illetve
személyesen a Polgármesteri Hivatalban is átvehető.
A nyomtatványt ebenként kell kitölteni, melyet az oltási
kiskönyv másolatával együtt kérjük, hogy hivatalunkhoz
visszajuttatni szíveskedjenek!
Farkas Judit
jegyző

Telekkialakítások a Csepete utcában
Mint ismeretes a Csepete utcában a Lébény felőli oldalon
8 db telket alakított ki önkormányzatunk, melyek értékesítését ez év elején kezdtük meg. A cikk írásáig már 4 db
telket értékesítettünk, ebből csak 1 vevő volt helybéli, a
többi a környező településekről érkezett. Úgy gondolom,
hogy ez pozitív visszajelzése annak, hogy településünk
egy élhető és aránylag nyugodt település, ahová érdemes ideköltözni. A közművek közül (a víz már ott volt)
a villanyt még kora tavasszal, a gázt májusban vezették

be az utcába, a szennyvíz gerinchálózat engedélyezése
a katasztrófavédelemnél most zajlik, a vízjogi engedély
megszerzését követően kezdődik meg annak kiépítése,
várhatóan nyáron.
A telkek kialakítását folytatni szeretnénk, tavasszal is vásároltunk még területet, de anyagi lehetőségünk függvényében további területvásárlás várható.
Bedő Csaba polgármester
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Tájékoztató az állattartás szabályairól
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (Ávt.) 5. § (1) bekezdése értelmében az
állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Sajnos számos esetben panasz érkezik hivatalunkhoz,
hogy több tulajdonos állattartása felelőtlen, és nem felel meg a hivatkozott jogszabályban foglalt előírásoknak
azzal, hogy az állat közterületre szökésének megakadályozásáról az eb tulajdonosa nem gondoskodott, veszélyeztetve ezzel a lakosok biztonságos közlekedését és
testi épségét.
Állatvédelmi hatóságként a településen a jegyző jár el, aki
• a jogszabály megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja
• kötelezheti az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint
• szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére.
(1) Kóbor kutyák esetében, amennyiben ismert a kutya
gazdája és a kutya a jegyzői nyilvántartás szerint be van
jelentve, oltva, chipelve, akkor a tulajdonos szabálysértést követ el. A jegyző a szabálysértés megállapítását követően állatvédelmi bírságot szab ki.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendelet 2. § alapján:
„ (1) A bírság alapösszege 15.000,- forint.
(2) A bírság mértékének megállapításához a bírság alapösszegét - a jogsértés körülményeitől függően - meg kell
szorozni az 1-4. melléklet szerinti szorzókkal.”
Kóbor kutya esetében az állatvédelmi bírság mértéke
90.000 forint.
(2) Abban az esetben, ha nem ismert a kóborló kutya
gazdája, akkor az önkormányzat feladata a kutya eltávolítása a község utcáiról, köztereiről az Ávtv. 48/A. § (3)–
(4) bekezdése szerint. Ez történhet a közeli város gyepmesteri szolgálatával kötött szerződés keretén belül. Ha
a kutya nem veszélyes vagy nem nagy testű és valaki
vállalkozik rá a községből, akkor a legkisebb költségráfordítással az jár, ha beviszik a legközelebbi menhelyre.
Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos
köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és
elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.
A fent leírtakat figyelembe véve kérek minden érintett
tulajdonost, hogy az állat megfelelő elzárásáról gondoskodni szíveskedjék, hogy az közterületre, más kertjébe
kijutni ne tudjon, elkerülve az esetleges bírság kiszabását!
Farkas Judit jegyző

Parkolás a járdán
Az utóbbi időben több utcában ismét felütötte magát az
a jelenség, hogy az autósok a járdán parkolnak, gátolva
a gyalogosokat, a babakocsival vagy a kerekesszékkel
közlekedőket. A KRESZ 40. § az alábbiakat mondja a járdán történő megállásról:
(8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak
akkor szabad megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.
Mind a négy feltétel együttes teljesülése esetén szabad
csak a járdára felállni!
Sőt mondhatjuk, hogy az összes közül az első feltétel a
legfontosabb, mert a KRESZ alapján a járműveké az úttest,
a járda a gyalogosoké. Ez alapján nemcsak közlekedni, de
parkolni is alapesetben az úttesten kell, méghozzá annak
a jobb szélén. A járda pedig tabu!!
Ugyanakkor, ha elegendő szélességű a járda, és ezt a
hozzáértő szakemberek is így látják, akkor egy egyszerű
közúti jelzéssel megengedhetik, hogy felálljunk. Ebben az
esetben kell mérlegelni azt, hogy zavarjuk-e a gyalogost.
Illetve pontosítva, a fenti utolsó három pontot betartani.

De ez csak akkor van így, ha ott a tábla. Mivel Mosonszentmiklóson nincs kihelyezve ilyen tábla, így nem állhatunk fel a járdára az egész faluban! Jó lenne, ha ez
tudatosulna minden sofőrben.
A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt
szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár
és a kétkerekű motorkerékpár a fenti bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem
engedi meg.
Bedő Csaba
polgármester
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Közösségi együttélés, közterület használat
Tisztelt Lakosság!
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotta a 7/2016. (IV.11.) számú önkormányzati rendeletét a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről, továbbá a 8/2016. (V.25.) számú
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről, valamint a 7/2015. (IV.8.) önkormányzati
rendeletét a helyi környezet védelméről, a köztisztaság
fenntartásáról. Mindhárom rendelet teljes szövege megtalálható a www.mosonszentmiklos.hu oldalon a hatályos rendeletek menü alatt.
Mivel számos esetben a rendeletek egyes pontjai megszegésre kerülnek, ezért a fenti szabályozásokkal kapcsolatban az alábbiak betartására hívom fel a figyelmet:
1. HANGOS ZAJJAL JÁRÓ MUNKÁLATOK VÉGZÉSE:
Fűnyírást, fafűrészelést, belterületi ingatlanon hangos
zajjal járó építési, bontási tevékenységet végezni vasárnap nemzeti, állami és államilag elismert munkaszüneti
napon, 12 óra után TILOS!
2. INGATLAN ELŐTTI TERÜLET HASZNÁLATA, ZÖLDTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA:
• A járdától az úttestig terjedő zöldterület nyírásáról, sarokház esetén az ingatlan mindkét oldalán a hulladék és
gyommentesítésről az árok tisztántartásról, az ingatlanról
az úttest vagy járda terébe benyúló, valamint a gépjárművel történő biztonságos kihajtást akadályozó ágak, cserjék és egyéb növényzet nyeséséről, az ingatlan előtti járda
hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről az ingatlan-, illetve a kereskedelmi, vendéglátóipari egység tulajdonosa,
vagy üzemeltetője KÖTELES GONDOSKODNI!
• Ingatlan előtti közterületen lévő árok betemetése, a
csatorna nyílásának eltömítése, a csapadékvíz lefolyásának megakadályozása TILOS!
• Utcai árusként a kijelölt terület és környezetének tisztántartásáról, a keletkezett hulladék gyűjtéséről az árus
KÖTELES GONDOSKODNI!
• Az ingatlan előtti közterület, zöldterület, kapubejáró
elé a közlekedést korlátozó, akadályozó tárgyakat (kövek, raklap, tégla) kitenni SZIGORÚAN TILOS!
3. KÖZTERÜLETEN LÉVŐ FÁK KIVÁGÁSA:
Közterületen, ingatlan előtt fát kivágni csak engedély birtokában lehet (kérelmezés folyamata lentebb olvasható),
a pótlásról ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
4. ÉGETÉSI SZABÁLYOK:
• Kerti hulladékot kizárólag az alábbi időpontokban lehet égetni:
hétfőn 8 és 20 óra között,
csütörtökön 8 és 20 óra között,
pénteken 8 és 20 óra között.
• A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz kerti hulladék égethető.

• Nem égethető kerti hulladék:
szeles, ködös vagy erősen párás időben,
ünnepnapokon,
közterületen.
• Kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított helyen, a környezetet nem veszélyeztető módon lehet.
• Műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát, vagy
ezek maradékait égetni TILOS!
• Az égetés során a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad.
Az égetés végén parázslás, izzás megszüntetésről gondoskodni kell.
5. HULLADÉK ÉS SZEMÉTGYŰJTÉS SZABÁLYAI:
• Szemetet, hulladékot csak az utcai szemétgyűjtőbe
szabad dobni!
• A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények,
konténerek körül a hulladék zsákban történő lerakása,
továbbá a veszélyes hulladék és egyéb lomok elhelyezése szigorúan TILOS!
• Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, az
egészséget veszélyeztetheti, sem közterületen, sem magánterületen, sem a hulladékgyűjtő edények, konténerek
körül elhelyezni szigorúan TILOS!
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden hulladékgyűjtő sziget kamerával ellátott. A kamera segítségével minden
esetben az illegális szemétlerakót tetten értük a helyi
körzeti megbízott közbenjárásával!
Amennyiben a szemétgyűjtő edények telítve vannak,
kérjük, tárcsázzák a konténeren feltűntetett ingyenesen
hívható 06-80-911-026-os számot, bediktálva a gyűjtősziget azonosító számát is!
6. EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS RÁGCSÁLÓK:
• A rágcsálók, egerek, nyestek, patkányok, stb. elszaporodásának megakadályozása a lakosság kötelessége.
• A rágcsálók nagymérvű elszaporodását, vagy tömeges elhullását az ingatlan használója (tulajdonosa) ill. az
ilyen körülményt észlelő lakosok a Polgármesteri Hivatalnak kötelesek bejelenteni.
7. JÁRMŰVEK KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ TÁROLÁSÁNAK
SZABÁLYAI:
• Gépjárművek közterületen lévő javítása, szerelése – kivéve az azonnali hibaelhárítást – és mosása TILOS!
• Rendszám nélküli gépjárművet közterületen, ingatlan
előtti bejárón tárolni TILOS!
• Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki
állapotánál fogva üzemképtelen jármű (különösen a sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen
jármű) közterületen és az ingatlan kapubejárójában NEM
TÁROLHATÓ!
• Gépjárművekkel történő parkolás úgy történjen a kapubeállóban, hogy a gyalogos és a gépjármű forgalmat
ne akadályozza!
• Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselőtestülete az 525/17 hrsz-ú (Rábca utcai parkoló) közte-
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Közösségi együttélés, közterület használat
rületet jelölte ki haszongépjárművek parkolásának biztosítására.
• A 3500 kg megengedett össztömeget meghaladó haszongépjármű (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, autóbusz (kivéve Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. járatai), mezőgazdasági vontató,
lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű, munkagép, valamint ezek vontatványai 2 órán túli parkolása tilos, kivéve az 525/17 hrsz-ú (Rábca utcai parkoló),
erre a célra kijelölt parkolóban, melyet kérelmezni kell a
polgármesteri hivatalban (kérelmezés folyamata lentebb
olvasható).
A fenti rendeletek értelmében az alábbi közterületen végzett tevékenységeket minden esetben
kérelmezni kell a polgármesteri hivatalban:
1) Közterület-használati engedélyt az alábbi esetekben
kell kérni a polgármestertől:
• építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési
törmelék (sitt), valamint építési törmelék gyűjtésére szolgáló konténer elhelyezésére,
• tüzelőanyag 3 napon túli tárolására,
• alkalmi árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű árusításra,
• kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá
mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára
• A közterület-használati engedély kérelem kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a
www.mosonszentmiklos.hu/igazgatasi-ugyek/közterület használati engedély menüpont alatt.
• A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor 3.000,- Ft-os illetéket kell fizetni.
• A használó a közterület használatáért a z 1. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni, mely Mosonszentmiklós község Önkormányzatát illeti meg. A díjtételek az alábbiak:

2) Közterület bontási engedélyt kell kérni az alábbi esetekben a jegyzőtől:
• az ingatlan előtti kapubeálló térkövezésére,
• közterület vízi közmű (ívóvíz, szennyvíz) bekötésével
kapcsolatos igénybevételéhez
• közterület gáz bekötésével kapcsolatos igénybevételéhez
• közterület villamos földkábel elhelyezéssel kapcsolatos igénybevételéhez
• A közterület-bontási engedély kérelem kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a
www.mosonszentmiklos.hu/igazgatasi-ugyek/kérelemközterület bontási engedély menüpont alatt.
• A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor 3.000,- Ft-os illetéket kell fizetni.
• A kérelemről a jegyző határozatot hoz.
3) Fakivágási engedély ügyintézése:
• A fakivágási engedély kérelem kérhető személyesen
a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.
mosonszentmiklos.hu/igazgatasi-ugyek/fakivágási engedélykérelem/bejelentés menüpont alatt.
• A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor 3.000,- Ft-os illetéket kell fizetni.
• A kérelemről a jegyző engedélyt ad ki.
A fenti szabályokba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható, közigazgatási bírság kiszabását vonthatja maga után. A bejelentést írásban bárki
megteheti.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a szabálysértést elkövető személy személyi adatait,
- az elkövetés helyének és idejének, a körülményeinek
leírását,
- a szabálysértés bizonyítását szolgáló eszközök megjelölését,
- a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez
Amennyiben a témákkal kapcsolatban kérdés merül fel,
kollégáimmal szívesen állunk a lakosság rendelkezésére.
Településünk szépen fejlődik, melyhez nagyban hozzájárul az, hogy az önkormányzat fokozott figyelmet fordít
a köztisztaságra, a közterületek gondozására.

Kedves Mosonszentmiklósiak!
A közösségi együttélés szabályait és a vonatkozó rendeleteket szem előtt tartva, tisztelve és ápolva a jószomszédi viszonyt kérek minden lakost, hogy próbáljunk
meg egy tiszta, rendezett, konfliktusoktól mentes környezetben élni, mely hosszú távon mindannyiunk közös
érdeke kell, hogy legyen!

Farkas Judit
jegyző
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Tájékoztató a GYMSMKH járási hivatalai által
működtetett ügysegédi szolgálatról
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai az ügysegédi rendszer keretében az adott járás
közigazgatási területéhez tartozó településein kihelyezett ügyfélfogadást tartanak.
A települési ügysegédi rendszer célja, hogy az ügysegéd
személyén keresztül – egyfajta „mini-kormányablakként”
– valamennyi állampolgár számára lakóhelyéhez közel
biztosított legyen az államigazgatási hatósági ügyekhez
és szolgáltatásokhoz való egyszerű és akadálymentes
hozzáférés, elkerülhetővé téve így az esetlegesen utazásra és várakozásra fordított időt, energiát.
Az ügysegédek képzett állami tisztviselők, akik kellő
szakmai ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek ahhoz,
hogy színvonalas segítséget nyújtsanak a hozzájuk forduló állampolgároknak. Munkájukat széleskörű informatikai
hálózat és háttérszoftver, mobiltelefonos elérhetőség támogatja, mely segíti a gyors és hatékony ügyintézést, a
megbízható és azonnali információszolgáltatást.
Általánosságban a települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyéhez közeli ügyfélfogadás során segít elsősorban a
járási hivatal (beleértve a kormányablakot) és a megyei
kormányhivatal hatáskörébe tartozó, másodsorban egyéb
államigazgatási hatósági ügyek elektronikus vagy papír alapú intézésében: közreműködik a hatósági eljárás
megindításában, eljárási cselekmények lebonyolításában,
széleskörű tájékoztatást nyújt és formanyomtatványokat
biztosít, valamint gondoskodik azok továbbításáról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez.
Az ügysegédi szolgálat feladatát a kormányablakokról
szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet alapján végzi.
Az ügysegédi által leggyakrabban – nem kizárólagosan –
intézett ügyek köre:
• szociális ügyekben:
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
• ápolási díj
• aktív korúak ellátása
• időskorúak járadéka
• közgyógyellátás

Önkormányzatunk egy új nyomtatót
vásárolt a mosonújhelyi orvosi rendelőbe, így a háziorvos már helyben tudja felírni a pácienseknek a beutalókat,
vagy a recepteket.

• gyámhatósági ügyekben:
• jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti
szolgáltatások)
• szülői ház elhagyása
• otthonteremtési támogatás
• gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele
• családtámogatási ügyekben:
• anyasági támogatás
• családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás)
• gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás
• nagycsaládosok gázár-kedvezménye
• fogyatékossági támogatás
• TAJ kártya igénylés
• szabálysértési feljelentés felvétele
• közoktatási hatósági ügyekben pl. iskolalátogatási igazolások, egyéb nyomtatványok átvétele
• hadigondozotti ellátások iránti kérelmek felvétele
• társadalombiztosítási nyugellátás (pl. öregségi, nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás) iránti kérelem felvétele
• ügyfélkapu létesítése
• általános ügyviteli tájékoztatás
• jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatás
• helyszíni szemlék, környezettanulmányok lebonyolítása
• hiánypótlási felhívásra benyújtandó dokumentumok
átvétele és továbbítása
• közérdekű kérelmek, panaszok felvétele
• hatósági eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok
felvétele
• információ szolgáltatás az elérhető nyilvántartásokból
• ellátások felülvizsgálatáról történő tájékoztatás
• kapcsolattartás a hatósági ügy intézőjével, egyeztetésben közreműködés.
Az ügysegédi szolgálat ügyfélfogadási időpontjai valamennyi településen a helyben szokásos módon kerültek
közzétételre, a www.kormanyhivatal.hu honlapon megtalálhatóak, továbbá a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhetők.
MOSONSZENTMIKLÓS
csütörtök 9.30-10.15

kéthetente (naptári páros hét)
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Defibrillátorral gazdagodunk
Önkormányzatunk egy az MLSZ által kiírt, és általam beadott sikeres pályázatot követően nyert egy újraélesztő
készüléket, defibrillátort, melyet május 29-én vettem át
Győrben az MLSZ-nél. A készülék a fociöltözőben lesz
elhelyezve, így mérkőzések, edzések alatt rendelkezésre áll, más esetben pedig az önkormányzatnál található
kulccsal lehet bejutni a defibrillátorért. A pályázat előírása volt, hogy 2 fő végezzen el egy minősített BLS+AED
tanfolyamot, ahol az újraélesztés elsajátítása mellett a

Konyhai fejlesztések
Új konyhai gépekkel gazdagodott tavasszal az önkormányzati konyha. A régi üst és a régi elektromos sütő
helyett vásárolt az önkormányzat új eszközöket összesen 1,9 millió Ft értékben. Az üst 150 literes gázos üst, a
sütő pedig 3 szintes, szintenként szabályozható elektromos sütő. Az új beruházásokkal a konyha már felkészült
az ősszel induló bölcsődei csoport élelmiszerigényeinek
a biztosítására.
Bedő Csaba
polgármester

defibrillátort kezelését is megtanítják. Ez a tanfolyam
május elején a Gyirmót FC stadionjában volt megtartva,
ahol Molnár Lajossal együtt hallgattam végig a több órás
tanfolyamot az újraélesztés szabályairól és a készülék
használatáról. A készülék megérkezett, adott esetben
bevethető, de reméljük használatára nem lesz szükség.
Bedő Csaba
polgármester
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Új hulladékgyűjtő sziget településünkön
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEHOP-3.2.1 projekt keretében 40 db új
hulladékgyűjtő szigetet létesít a társulás településein.
Ebből 1 sziget Mosonszentmiklóson fog megvalósulni.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel Gyártelepen nincs ilyen hulladéksziget, ezért ez az új gyűjtő ezen
a településrészen, a vasútállomás előtti betonozott területen kerüljön felállításra. A felállítás idejéről még nem
tájékoztatták önkormányzatunkat.
Bedő Csaba

Megszépült a mosonújhelyi buszforduló környéke
A mosonújhelyi buszfordulóban a római-kori útjelző kő
melletti virágágyás újult meg a napokban. Az önkormányzat új rózsatövekkel pótolta az öreg vagy elszáradt
töveket és beton szegélyköveket vásárolt a virágágyás
köré (eddig téglák voltak leásva). A szegélykövek pedig
a helyi lakosok munkája révén kerültek a helyére. Köszönöm a munkában részt vevők segítségét, név szerint:
Varga Zoltán, Varga Ferenc, Varga Ferencné, Vida József.
Bedő Csaba polgármester

Eseménynaptár 2018.
jún 24.		
Szent Iván napja
jún 30.		
egyházközségi nap a társ
		
egyházközségekkel
jún 30.		
tűzoltó 7-próba
júl 7.		
falunap
júl 21.		
6. miklósi sörfesztivál
júl 24.		
véradás
aug 3.		
30 éves a Tramini vendéglő
aug 4.		
810 éves községünk: Margaret
		Island koncert
aug 5.		
810 éves községünk: ünnepségek
aug 6.		
Urunk szineváltozása, búcsúi
		szentmise
aug 11-12.
búcsúi bálok
aug 17-18-19. Varga Rudolf teke emlékverseny
aug 18.		
tanyanap Mosonújhelyen
aug 20.		
Szent Isván király ünnepe és
		kenyéráldás
aug 25.		
Malom utcai szentmise
aug 27.		
lecsó parti
szept 2.
tanévkezdő szentmise

szept 8.
polgárőr nap
szept 15.
szüreti nap és bál
szept 20.
kártyaverseny
szept 29.
Szt Mihály napi tűzgyújtás
okt 5.		
Idősek napja a Művelődési Házban
okt 6.		
Idősek világnapja
okt 13.		
IV. Mosonszentmiklósi
		
Táncalkalom
okt 20.		
temetőtakarítás
okt 23.		
október 23-i ünnepség
nov 10.		
Márton-napi újbor kóstoló
nov 11.		
Márton-napi liba-buli
nov 20.		
véradás
dec 1.		
Mosonújhelyi Mikulás nap
dec 2.		
Mikulás nap a Zichy téren
dec 6.		
Szent Miklós nap, adventi
		lelkinap
dec 8.		
Adventi koncert
dec 15.		
karácsonyi koncert
dec 22.		
karácsonyi ünnepváró
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Műfüves pálya építése
Még tavaly az év végén kaptuk a jó hírt, hogy önkormányzatunknak a még 2017-ben beadott műfüves pálya építéséről szóló és általam megírt pályázata sikeres
volt. Nyertünk 20 millió Ft-ot, emellé önkormányzatunknak 7 millió Ft önrészt kellett biztosítani. A beérkezett
árajánlatok közül a képviselő-testület a székesfehérvári
Greenturf Sport Kft. ajánlatát fogadta el 26,97 millió Ft
értékben. Ennek a cégnek komoly referenciái is vannak,
ők építettek műfüves pályát Budapesten a Fradinak, az
Újpestnek, de Győrben is volt több munkájuk, a legközelebbi pedig Bősárkányban tekinthető meg. Az építés április 12-én kezdődött meg és június 4-én fejeződött be.

Születések:
Tilinger Korvin				
Farkas Léna				
Trimmel Vivien			
Csordás Hanna				
Kiss Patrik				
Lichthammer Zsolt			
Hegedüs Luca				

2018.03.22.
2018.03.25.
2018.04.06.
2018.04.11.
2018.05.02.
2018.05.10.
2018.06.02.

A földmunkát és az alagcsövezést követően 3 réteg különböző méretű kavicsréteg terítése következett, majd
pedig a kerítéselemek felállításával folytatódtak a munkálatok. Legvégül a fű fektetése és a reflektorok felállítása történt meg. A műfűre pár centiméter homokréteg és
gumigranulátum került. A pályára csak torna és teremcipőben lehet felmenni, stoplis cipő használata szigorúan
tilos! A műfüves pálya üzemeltetését a sportegyesület
kapta meg, használatát velük kell majd egyeztetni. A
műfüves pálya átadására június 16-án került sor.
Bedő Csaba polgármester

Házasságkötés:
Varga Nikolett - Takács Erik		
Baranyai Katalin - Németh Kristóf

2018.06.01.
2018.06.02.

Halálesetek:
Takács Ödön				
Stergerits Józsefné 			
Ladányi László Lajos			

2018.04.02
2018.04.16.
2018.04.20.
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Petrezsirom fesztivál
Június 2-án, szombaton rendezték meg Kunszigeten a VI.
Petrezsirom fesztivált, mely a kunszigeti petrezselyemnek
állít emléket nagyanyáink aranyló húsleves főző versenyével.
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesületünk 7 fős csapattal
vágott neki a kihívásnak. Reggel 6 órától egészen fél 12-ig
készült az ínycsiklandó, marhahúst és sertés orja csontot
tartalmazó levesünk. A készételt szakavatott zsűri bírálta
el. A tálaláskor levesünket természetesen a rendezvény
nevéhez hűen petrezselyemzölddel díszítettük. A zsűri a
csapatunk húslevesét második helyezéssel jutalmazta a
„Fesztivál lebonyolítását biztosító civil szervezetek” külön
kategóriájában.
Ezúton is köszönjük polgárőreinknek a részvételt, a kitartást. Egy remek hangulatú csapatépítő programként értékeljük az eseményt. Külön köszönet a helyszín biztosításában
részt vevő és a falu főbb közlekedési pontjain a forgalom
irányítását végző 3 x 4 fős csapatnak, akik délután 4 órától
egészen éjfélig voltak szolgálatban.
Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület

Ultrabalaton
Ultrabalaton. Az esemény, amire a világ szinte összes országából érkeznek ultrafutók, futók, lelkes versenyzők, kísérők,
hogy mielőbb megkerüljék a Balatont. Persze nem autóval,
vagy bicóval, hanem futva…
221 km futva? De minek? … mert ott van…
A verseny a regisztrációval vette kezdetét, tavaly októberben.
Bár elég nagy a Balaton, mégis véges azon futók száma, akik
részt vehetnek a megmérettetésen. Október 12.-én 12:12
perckor pontosan megnyitották a nevezési felületet. Rengeteg ember kattintott egyszerre… Közel 20 perc alatt betelt az
összesen 11 ezer hely. Mintha újra az egyetemen lettem volna. Vad kattintgatás, rendszer frissítés izzadó tenyérrel. Szerencsénk volt. Bekerültünk. Más nem volt hátra, „csak” körbe
futni a Balatont.
A falubeli amatőr, bár annál lelkesebb futókból verbuválódott
Mosonszentmiklós UB Team a nevezést követő hat hónapban
mind testiekben, mind lelkiekben becsületesen készült. Többször is összeverődött a banda, no nem csak egymás riogatása
és/vagy sörfogyasztás céljából, hanem a stratégia alapos kidolgozása miatt is.
Nem egyszerű kérem szépen, 221 km-re meghatározni a
futók és kísérő autók megfelelő sorrendjét. Figyelembe kell
venni ki, mikor, mennyit, hányszor bír futni, mely szakaszok
emelkednek, vagy lejtenek, ki szeret, és ki nem szeret reggel,
este vagy épp délben futni? Ki kivel lesz egy autóban, ki kivel
hol cserél stafétát és persze azt is meg kellett szervezni, hogy
a biciklis kísérők hol, mikor váltanak? Gondolni kell arra is, ki,
hol és mikor tud egy kicsit pihenni, és azon futókat is ki kell
választani, akiknek egyáltalán nem lesz lehetőségül aludni a
megmérettetés alatt.
Végül csak összeállt egy viszonylag jól kinéző terv.
No, de ahogy Murphy óta tudjuk, „Ami elromolhat, az el is
romlik”, a terveink is csak arra vannak, hogy amikor oda jutunk, elegendő információ birtokában tudjunk improvizálni.
Most sem volt másként. Volt futónk, ki lesérült, így csak bringázni tudott, volt bringás, ki felgyógyult és mégiscsak tudott

futni. Volt, aki a saját szakaszai után még érzett magában
annyi erőt, hogy még egyszer annyit fusson. Így megy ez.
Erről (is) szól az Ultrabalaton. A csapatszellemről, egymást
segítéséről.
Szombat reggel, egy hétre való csomaggal, 2kg lesütött csirkemellel, fasírttal és egy tepsi olajos kuglóffal felszerelkezve
gyülekeztünk a Kalmár Klán Rábca utcai rezidenciája előtt,
hogy birtokba vegyük az Önkormányzati kisbuszt és a három
személyautót.

Természet anyánk kegyes volt hozzánk, igazán kellemes
időjárással kísért minket utunkon. Napsütésben érkeztünk
Balatonaligára a rajthoz és ugyanolyan kellemes kora nyári
melegben értünk célba.
Első futónk (Gabi) rögtön egy izmos, emelkedőkben sem szerénykedő 11 km-el kezdett. Kiváltságos, valahol mégis nehéz
kezdeni egy ilyen megmérettetést. A rajt után kis bizonytalanság, tétlenség még érezhető volt... most mi is van akkor?
Hova kell menni? Ki a váltás? Oda kell érni! Pánik, kapkodás,
de még az is belefér... aztán hamar úrrá lettünk a helyzeten és
belejöttünk a menetrendbe.
Kocsiba be, váltóhelyen várakoz, váltás, majd rohanás a következő váltópontra. Ráéreztünk, hogy tudunk egy kis időt
nyerni, melyik váltópontot lehet kihagyni, melyik az ahol mindenképp jelen kell lenni, hol tudunk kicsit pihenni. Rutinszerűvé vált a szakaszkalkulátor, térkép és GPS hármas használata.
Mentünk, tekertünk, futottunk, az órák pedig csak repültek...

Miklósi Hírvarázs

31

Ultrabalaton
Éjszaka kezdett begyorsulni a csapat, délután 5 kor még fél
óra késében voltunk a tervezetthez képest, hajnal kettőre már
majdnem előrébb voltunk pár perccel. Bár kezdtünk fáradni,
de élveztük. Élveztük az örömfutást, a csapatszellemet, a
pozitív energiákat, a váltópontok hangulatát, a boldogságot,
hogy már csak 100 kmt- kell futni és célba érünk!
Reggel hat, Balatonlelle... már csak pár óra... 8 óra, Siófok... és
végül... csak körbe futottuk azt a francos Balatont!
Köszi csapat. Jó volt. Nagyon. Köszi, hogy részese lehettem.
Mennék jövőre is! És köszi, hogy Csapatkapitány lehetettem.
Legjobb érzés, ever.
Aliga, Kenese, Fűzfő... Délután háromkor Almádinál ráfordultunk a Balaton északi részére... Alsóörs, Csopak, Füred... Az
útvonal itt egy kicsit eltávolodott a parttól, Tihanyt kihagytuk,
északnak vettük az irányt Pécsely fele, majd tovább a dimbesdombos Vászoly, Dörgicse felé. Akalinál visszatértünk kicsit a
Balaton partra, de csak Zánkáig... aztán lehetett visszafutni a
hegyre... Köveskál, Kővágóörs, Salföld... Jesszus, hu de nem
futottam volna ezeket a szakaszokat. Emelkedő, napsütés,
centi árnyék se... a lemenő napban... oké, szép szép, romi,
meg minden, de a rosseb fussa ezt a szakaszt! Jah nem, a
Krisztián meg a Gábor! Ők futották a szörnyű szakaszokat! A
csajoknak meghagyták a kellemes, lankás, egyenes, árnyékos
jól futható szakaszokat! Köszi még egyszer!
Este 9-10 fele besötétedett, mi pedig Badacsonynál újra a Balcsi
parton találtuk magunkat. Hajnal fél kettőkor pedig volt szerencsém a Kesztely-Fenékpusztai szakaszt futni, ami épp a Balaton
fordulópontja, már csak a déli partot kell végig futni...
Szeretem az éjszakai szakaszok futását. Persze nehéz. Ébren
maradni, kötelezően enni, inni, pótolni az energiát, hogy elég
legyen reggelig. Viselni a körülményeket, azt hogy izzadt és
koszos vagy, nincs egy hely ahol nyugalomban lefekhetnél.
És még futni is kell. Lehetőleg gyorsan. De megteszed, mert
a többiek számítanak rád. Várnak a váltóponton, izgulnak érted. Nem lehet cserben hagyni őket.
Aztán persze futás közben kezded élvezni… a friss levegőt,
az éjszaka hangjait a Balaton illatát… Bátorító szavakat kapsz
idegenektől, futótársaktól, kísérőktől. A lábad csak visz előre
egyre gyorsabban és gyorsabban. Már mosolyogsz közben. A
fáradság nem létezik többé számodra…

221 km, 20 óra 54 perc.
579 induló 10-12 fős csapatból, 181. helyezés Mosonszentmiklós UB Team.
Futók: Farkas Judit, Bider Krisztián, Varga Fanni, Frank Edus,
Badics Judit, Lakatos Gabi, Lakatos Jani, Vida Szilvi, Németh
Gábor, Varga Robi, Gyergyói Réka, Gyergyói Edit
Kísérő bringások: Horváth Kristóf, Bider Barni, Lakatos Brúnó,
Gyergyói Eszter
És akik nélkül nem jutottunk volna sehova, a sofőrök: Kalmár
Ádám, Horváth Attila, Lakatos Jani, Németh Gábor
Ez úton is köszönjük szépen az Önkormányzat támogatását!
								
Dr. Gyergyói Edit csapatkapitány
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Bajnok lett teke csapatunk
A tavalyi NB 3-as bajnoki címmel jogot szerzett a teke
csapatunk a magasabb osztálybeli indulásra.
Az önkormányzat és a Teke bár tulajdonosainak jóvoltából adott lett az anyagi
lehetőség az NB 2-es indulásra és egy új pálya felépítésére. Úgy gondoltuk, hogy a magasabb osztályhoz szükségünk lesz meghatározó tapasztalt játékosok igazolására.
Sikerült két remek embert és játékost a MESE csapatához
csábítani. Varga László és Erdős Roland is bizonyította,
jó döntés volt leigazolni őket.
A városi bajnokságban is elindítottunk egy csapatot,
hogy mindenki játéklehetőséget kapjon.
A biztos bennmaradás, egy jó középcsapat céljával vágtunk neki az NB 2-es bajnokságnak.
Az első bajnokin idegenben talán az izgalom számlájára
írhatóan vereséget szenvedtünk.
Aztán beindult a remek ősz…. Bravúros győzelmek kovácsolták össze a csapatot. A 8. fordulóban már az élre
állt a tabellán az újonc MESE a Sopron elleni bravúros
győzelemmel és a téli szünetre őszi bajnokként mentünk.
Akkor már tudtuk, hogy csoda lesz Miklóson. Itt még
messze nem a bajnokság végére gondoltunk…
(mivel a Teke bár a tavaszi szezonra egy teljesen új, világszínvonalú tekepályát készíttetett!)
A számunkra is szokatlan pálya nem vetette vissza a csapat teljesítményét! Bravúros
idegenbeli győzelemmel kezdtük a tavaszt, majd az új
pályán szintén győzelem itthon.
Egy kisebb hullámvölgy (2 vereség) után összekapta magát a csapat és ennek meg is lett az eredménye,
ugyanis magabiztos teljesítményt nyújtva 2 fordulóval a
vége előtt már NB 2-es bajnokcsapata volt a kis falunknak!!!
Varga Rudi is bizonyára örült győzelmünknek odafönt.

Eredményünk: kiegyensúlyozott őszi és tavaszi szezonnal 20 mérkőzésből 15 győzelem 5 vereség és ezzel a
bajnoki címmel jogot szereztünk az NB 1-ben való indulásra. Mivel az NB 1-ben már alapfeltétel a 4 sávos pálya,
így ez az álom egyenlőre még távolinak tűnik…. de nem
tudni. Azt hiszem a CSAPAT megmutatta mire képes. A
jó közösség, a remek egység, a biztos anyagi háttér és a
MESE szív csodákra képes.
Szeretném még megemlíteni Frank Györgyöt, aki a senior
kategóriában az országos döntőig menetelt és az előkelő 15.helyen végzett. Ifj. Modrovits Istvánt, aki ifi megyei
bajnoki címet nyert, területi döntő 2. helyét zsebelte be,
de sajnos egy pici szerencse hiányzott az országos döntőbe jutáshoz. Viszont Szalánczi Kitty az országos női
egyéni döntőben egy 9-sel a dobogóról lemaradva a remek 5. helyen végzett. Ősztől már a szuperligában folytatja a pályafutását!
Azt hiszem e csodás év után csak köszönettel tartozunk
a támogatóinknak ( önkormányzat, Teke bár, Ferenczi
pékség, sportegyesület, Fehér Zoltán, Szalánczi Ernő,
Hegedűs József, Lovas Tibor), a családjainknak, akik
megértők voltak a sok távollét miatt. Örök élmény marad ez az év.
Köszönet a szurkolóknak, akik remek hangulatot varázsoltak a hazai mérkőzéseinken.
Bajnokcsapatunk tagjai:
Modrovits István, ifj. Modrovits István, Molnár Csaba, Takács László, Varga László, Erdős Roland, Szalánczi Péter,
Visi Lajos, Frank György, Frank László, Horváth Ákos és
Horváth Kristóf

Már bajnokként győzelem otthon

Győzelem Sopronban és élen az újonc MESE!

Első bajnoki az új pályán

Bajnoki cím Nyergesújfalun

Frank László
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Miklósi kolbásztöltő verseny
Április 14-én szombaton rendezte meg önkormányzatunk a Tramini vendéglőben az 5. Miklósi kolbásztöltő
versenyt, melyre 11 csapat nevezett be. Az alapanyagot
Csáfordi Ernő biztosította, aki a szakszerű bontás követően egyenlő húsadagokat mért ki a csapatoknak. Fél 4
körül kezdődött a verseny és természetesen mindenki
titkos receptből dolgozott. A 5 fős zsűrinek nehéz dolga
volt, mivel ízletes kolbászok közül kellett kiválasztani a
legjobbat. Idén a tűzoltók csapata lett a nyertes, gratulálok nekik! Természetesen köszönöm az összes csapatnak, hogy eljöttek erre a jó hangulatú versenyre, ahonnét
nem kellett éhes gyomorral távozni senkinek sem, mivel
más finomságok is készültek a sült kolbász mellett.
Bedő Csaba
polgármester
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Miklósi kolbásztöltő verseny
Eredmények:
1. Tűzoltók
2. Kolbászbűvölők
3. Pimpa csapata
4. Horváthék
5. Piroska
6. Kopasz és bandája
7. Kis - Pimpa
8. Polgárőrök
9. Zöld sasok
10. Idegenek
11. Lacika és a Transdanubia
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Néptáncoktatás
minden
mennyiségben
────
Sport-jellegű népi
játékok
────
Kézműves
foglalkozások
────
Kirándulás,
strand
────
Retro-disco,
táncház

NÉPTÁNCTÁBOR
2018.07.23-2018.07.29
RÁBCAKAPI

Ideális nyári program minden korosztály számára!
Szállás 4-8 ágyas szobákban, napi 3x étkezés (+ ami belénk fér).
Felügyelő tanárok: Évi néni, Anikó néni, Bea néni.
Szakmai programok: Dani Zsolt, Nagy Andor.
Közreműködik a Mosonszentmiklósi Döglött Rábca Táncegyüttes.

A tábor díja: 22 500 Ft/fő
Jelentkezési határidő 2018.05.31.

Mindenkit szeretettel várunk!

MOSONSZENTMIKLÓSI
NÉPTÁNCOSOKÉRT
EGYESÜLET
20/4641-302
esvagy@yahoo.com
www.facebook.com/miklosineptanc

Táborzáró táncház:
2018.07.28-án 19 órától Sipi
pajtájában
Muzsikál: Radák Márton és
zenekara

