Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

István király ünnepe
Augusztus 20-a István királyunk ünnepe, az államalapítás ünnepe és egyben az új kenyér ünnepe is, így az
aratás végén. Településünkön hagyomány, hogy Szent
István királyra az önkormányzat és az egyház közösen emlékezik templomunkban, egyúttal megáldjuk és
megszegjük az új kenyeret.

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.
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Juhos Imre atya bemutatkozása
Kedves Mosonszentmiklósiak!
1980. május 1-jén születtem Vágsellyén. Háromgyermekes családban nőttem fel. Általános iskolába szülőfalumban Nádszegen jártam. Dunaszerdahelyen
érettségiztem, és 1999-ben kezdetem meg teológiai tanulmányaimat a győri szemináriumban. 2005-ben szenteltek áldozópappá és azt követően három évig voltam
káplán Csornán a Jézus Szíve templomban.
A csornai évek után Rómában a Pápai Lateráni Egyetemen tanultam
ókeresztény irodalmat és dogmatörténetet. Tanulmányaim után
2010. augusztusában Peresznyére kaptam plébánosi kinevezést,
és mellette elláttam a répcevisi és
szakonyi plébániákat és Gyalóka
filíát. Szeptembertől pedig Győrben
a Hittudományi Főiskolán elkezdtem tanítani a dogmatikát. 2011ben megkaptam a zsirai egyházközséget is. Nagy feladat volt az öt
egyházközség lelkipásztori ellátása
két templom felújítása közepette, a
győri tanítás és a zsirai hittanórák
mellett, de hála Istennek a hívek részéről nagyon sok segítséget kaptam, - ezúton is köszönöm nekik.
Az emberekkel való kapcsolatban
plébánosként nagyon sokszor átéltem, hogy jó papnak lenni, hogy
a szeretet és kérés szava, amellyel
az emberek felé fordulunk válaszra
talál, és így az összefogásból megszületik a megvalósulás csodája,
amely nem kisebb bizonyíték Isten
jelenlétére a mai világban, mint az
Úr Jézus sok-sok csodája volt az
emberek között.
2013. februárjától új feladatkörbe kerültem. A Győri Papnevelő
Intézetben lettem elöljáró. Nagy
kihívás és felelősség volt, de igyekeztem ellátni ezt a szolgálatot is
annak tudatában, hogy nem mi vagyunk a fontosak, hanem az, akinek
a kezében mi mindannyian mindig
csak eszközök vagyunk. Fontosnak
tartottam ennek megértését a papságra készülők részéről is, mert ez
arra kell, hogy indítson bennünket,
hogy mindent megtegyünk annak
érdekében, hogy Isten szavának
befogadása és tettekre váltása által
Isten rajtunk keresztül sokakat el
tudjon érni, de azokat mindenképp,
akiknek pont ránk van szükségük.

Hat és fél évet töltöttem a papnevelésben és most ez év
július 1-jétől kaptam kinevezést a mosonszentmiklósi
egyházközség lelkipásztori ellátására. Köszönöm a
kedves fogadtatást és azt a sok segítséget, amit már
eddig is megtapasztalhattam!
Juhos Imre

Miklósi Hírvarázs

3

A Mosonszentmiklósi Néptánc Csoportok
nyári kalandjai
Június derekán, mint minden évben, idén is kitört a vakáció. Az iskolai kiürült, a hangszerek a polcokra, a rajzeszközök a dobozba, a stoplisok a zsákba kerültek. A népviseletek azonban nem költöztek vissza a raktárba, hogy
megérdemelt pihenőjüket töltsék az új tanév kezdetéig.
A színpad nyáron sem csöndes. Tánccsoportjaink szünet nélkül ropták a faluban, az országban és még határainkon túl is. De tartsuk be a kronológiai sorrendet!
Május utolsó napján került sor a Mosonszentmiklósi
Széchenyi István Általános Iskola és AMI néptánc tanszakos tanulóinak tanévzáró gálaműsorára. Ez már
a nyolcadik volt a sorban, amit Andor bácsi varázsolt
színpadra. Újdonság volt, hogy idén az egyes korcsoportok önálló koreográfiái mellett közös produkciók is
készültek. A Mosonszentmiklósi Néptáncosokér Egyesület felnőtt csoportjai is színpadra léptek, példát mutatva a fiataloknak. Számukra ez a fellépés egyben egy
új koreográfia premier előadása is volt.

Júniusban meghívást kaptunk a Montenegrói Nemzetközi Táncfesztiválra. Ez egy egész nyáron át tartó esemény, amelyen tizennégy ország táncosai vettek részt.
P.H.D. csoportunk az iskola felső tagozatos csoport
diákjai és a Döglött Rábca táncegyüttes néhány tagjával kiegészítve utazott Sutomoreba. A győrújbaráti

Két héttel később, a nyári szünet első napján a Döglött
Rábca és P.H.D. csoportjaink az iskolában nagy sikerrel
debütáló Györgyfalvi Táncok című koreográfiát a Tatai
sokadalom műsorában mutatta be. A bátrabbak a tatai
kempingben töltött éjszaka után várták a tánckar érkezését, hogy a régió senior csoportjainak gálaműsorában
szerepelhessenek.

Csobolyó Néptáncegyüttes ifjúsági csoportjával együtt
képviseltük hazánkat. Öt napot töltöttünk a tengerparti
városban, ahol megízlelhettük a tengeri ételeket, és a
helyi kultúrával is megismerkedhettünk. Ez idő alatt két
helyen léptünk fel bolgár, szerb, ukrán és montenegrói
tánccsoportokkal egy nagyon jó hangulatú fesztiválon.
A fellépések között részt vettünk egy hajókiránduláson,
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A Mosonszentmiklósi Néptánc Csoportok
nyári kalandjai
és több strandolásra is volt időnk, ami sokat segített
a két csapat összekovácsolódásában. Az együttesünk
első külföldi fellépése nagy sikert aratott, és rengeteg
új élménnyel gazdagodtunk.
A világjáró csapat egy álmos szombat hajnalon érkezett haza Mosonszentmiklósra. Nem sok idő maradt a
pihenésre, mert ez a szombat a falunap volt. Mosás,
vasalás, alvás és újból irány a színpad! Délután gyerekcsoportjaink, este a felnőttek szórakoztatták a község
lakosságát.

Két hét pihenő következett, amit egy dunaszegi vendégszereplés tett színesebbé. A miklósi kalendáriumban az áll, hogy július utolsó hetében néptánctábor szokott lenni Rábcakapin. Idén sem volt ez másképp.
A hét elején ötvenöt táborozóval kezdtünk neki a munkának, de végül több, mint hetvenen lettünk. A néptánc
foglalkozások két csoportban zajlottak, így jutott idő
játszani, kézműveskedni, rohammal bevenni a csornai
strandot. Pénteken meglátogatott minket Nagy József
nyugalmazott katonatiszt, aki a rovásírás rejtelmeibe
vezette be a táborozókat, kicsiket és nagyokat egyaránt. Szombat este megérkezett a zenekar és tánccal,
nótával búcsúztunk az idei tábortól.

Álljon itt egy korántsem teljes lista azokról, akik a tábort szervezték, vezették, életben tartották: Évi néni,
Anikó néni, Bea néni (pedagógusok); Erzsi, Kati, Zsuzsi,
Gabi, Ricsi (a DR táncosai), Andor bácsi (néptáncoktató)

és Zsolti bácsi (főszervező) és Mosonszentmiklós község Önkormányzata, akik a tábor költségeihez való
hozzájárulással támogattak minket.
Szépen rendbe raktuk a táborhelyet, majd egy hétig
alig-alig táncoltunk. Augusztus első hétvégéjén került
megrendezésre a Magyarok Országos Gyűlése Ópusztaszeren. Második alkalommal képviseltük a falut a jeles
eseményen, a régióból egyedüli csoportként. A három
napos programba két előadásunk volt tervezve, de a
viharos időjárás miatt végül szombat este álltunk színpadra több száz lelkes néző előtt nagy sikert aratva.
Az izgalmas nyári „vakáció” után ősszel sem lazítunk.
Szeptemberben Mosonszentmiklóson kétszer, Abdán
és Kónyban egyszer lépünk színpadra. Az új évad beköszöntével újra próbaterembe vonulnak csoportjaink.
Az első feladat, hogy felkészüljünk az ötödik, jubileumi „Röppenj Pulyka – avagy Ötödik Mosonszentmiklósi
Táncalkalom” gálaműsorára. Idén az ország legismertebb zenekara: Szalonna és Bandája kíséri a produkciókat. Bátran állíthatjuk, hogy a környéken eddig még
nem látott magas színvonalú táncelőadással és koncerttel várjuk a miklósiakat október 19-én. A függöny
legördülése után pedig a már megszokott hajnalig tartó
mulatság veszi kezdetét.
Nagy Andor, Novák Anett és Gaál Dominik
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Mosonszentmiklós képviselő jelöltjei
Samodai Imre

Tisztelettel köszöntöm Mosonszentmiklós minden lakóját!
Samodai Imre vagyok, helyi lakos, születésem óta itt élek
Mosonszentmiklóson. Úgy gondolom, nem kell nagyon
bemutatkoznom, hiszen 2006-tól (egy kis megszakítással) képviselőként tevékenykedtem, valamint elnöke voltam/vagyok a Mosonszentmiklósi Sportegyesületnek.
Azonban bizonyára vannak olyanok is, akik nem ismernek, így álljon itt pár mondat rólam.
A helyi általános iskola elvégzése után a Czuczor Gergely
Bencés Gimnáziumban érettségiztem. Történelem bölcsész-tanár és kommunikáció szakos diplomáimat a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem.
Történelemtanárként dolgoztam a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnáziumban, majd a kunszigeti általános
iskolában, ahol az igazgatói pozíciót is betöltöttem. A tanári pálya után a Széchenyi Programiroda regionális igazgatójaként tevékenykedtem éveken keresztül. Jelenleg
egy építőipari cég egyik ügyvezetője vagyok.
Céljaim között szerepel egy tiszta, élhető, fejlődő falu, valamint egy dinamikus faluközösség kialakítása, az elkezdett munkák, fejlesztések továbbvitele. Fontosnak tartom
a területfejlesztéseket, az újabb építési telkek kialakítását,
valamint a munkahelyteremtő lehetőségek és befektetések
megteremtését, illetve kulcsfontosságú, hogy ezekhez minél több pályázati pénzt szerezzünk. Lényegi pont, ha már
óvodát, bölcsődét építünk, fejlesztünk, hogy fiataljaink itthon maradjanak, itt meg tudják valósítani jövőjüket.
Mosonszentmiklóson élek, itt építkeztünk feleségemmel.
Helyi lakosként magam is érdekelt vagyok abban, hogy
falunk, környezetünk fejlődjön.
Bízom benne, hogy eddigi tevékenységeim és jelenlegi
célkitűzéseim alapján elnyerem az Önök bizalmát ismét
és folytathatjuk a tervek megvalósítását.
Köszönettel,
Samodai Imre

Tisztelt Mosonszentmiklósi Polgárok!
Ezúton köszönöm meg, hogy aláírásukkal ismételten támogatták az önkormányzati választáson, képviselőként
való indulásomat.
Varga Tivadar vagyok, 56 éves, vállalkozó, nős és két
felnőtt gyermek édesapja, de ami még fontos, hogy tősgyökeres mosonszentmiklósi lakos. Több éves képviselői és alpolgármesteri ciklusom alatt mindig a lehetőségeimhez képest a falu érdekeit képviseltem. Ezúton
is megígérhetem, hogy a képviselőtestület tagjaként a
döntések alkalmával mindig úgy szavazok majd, hogy a
falu töretlen és lendületes fejlődését segítsem elő.
Célomnak tekintem, hogy a helyi lakosok örömmel, és
büszkén mondhassák, hogy Mosonszentmiklóson élnek!
Nem ígérgetni szeretnék, hanem a képviselőtestület tagjaként tovább dolgozni azon, hogy egységes összefogással a falu előrehaladását segítsük!
Köszönöm eddigi támogatásukat, kérem, tiszteljenek
meg a választásokon való szavazataikkal!
Tisztelettel:
Varga Tivadar

Varga Tivadar
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Mosonszentmiklós képviselő jelöltjei
Molnár Gábor

Kedves Mosonszentmiklósiak!
Molnár Gábor vagyok 1982.02.23-án Mosonmagyaróváron születtem. Születésem óta Mosonszentmiklóson élek
feleségemmel és két gyermekünkkel. 2006-ban végeztem
főiskolai tanulmányaimat Győrben, majd tanítóként a helyi általános iskolában kezdtem el a történelem oktatását.
Osztályfőnöki munkám során számos alkalommal részt
vettem a gyerekekkel a falu életében, műsorok, illetve
a közösségi élet szervezésében. 2013-ban mestertanári
diplomát szereztem Pécsett, történelem – pedagógia szakon. 2018-ban pedagógia - közoktatásvezetői szakvizsgát tettem.
Munkám során mindig a közösség, a közérdek szerepe,
és annak támogatása volt fontos számomra. Úgy gondolom, hogy független képviselőként az Önök bizalmából
segíthetném az önkormányzat, a falu fejlődését, a pénzügyi lehetőségek maximális és ésszerű felhasználását. A
következő területeket tartanám fontosnak: iskola – óvoda,
munkalehetőségek bővítésének lehetősége, kultúra, környezet, idősek szociális helyzete. Arra kérem Önt, hogy
legyen részese a falu jövőjének alakításában azzal, hogy
október 13-án az önkormányzati választások napján leadja szavazatát az Ön által alkalmasnak ítélt jelöltre.
Üdvözlettel: Molnár Gábor

Simonné Szabó Erzsébet vagyok, férjemmel Simon Péterrel és három gyermekünkkel Mosonújhelyen élünk. Fiúnk, Álmos szakácsként dolgozik,
Csenge Mosonmagyaróváron a Kossuth Lajos Gimnázium tanulója, míg Gellért a helyi iskola 8. osztályába jár.
Én jelenleg is Mosonszentmiklós postát irányítom.
2014.-ben az Önök segítségével sikerült elegendő szavazathoz jutnom és képviselői mandátumot szereznem.
Bevallom őszintén, ez az 5 év nem volt egyszerű számomra. Voltak nehéz pillanatok, csalódottságok és hál
Istennek sikerélmények is szép számmal. Legfontosabb
volt és a mai napig is az, hogy a falu bármely szegletében lakók ugyanolyan fontos emberek legyenek, kéréseik, kérdéseik, problémáik, közös problémánk legyen,
és a megoldást is közösen találjuk meg rá! Elindult egy
folyamat, sikeres pályázatok révén sokat, és látványosan
fejlődött Mosonszentmiklós mindhárom településrésze.
Új telkeket alakítottunk ki, és értékesítettünk, sok idő
elteltével végre Gyártelepen és Mosonújhelyen is. Útfelújítások mindenütt történtek, a fejlesztések, fejlődés
mindenhol látható. Persze, tudom rengeteg még a tennivaló és minden lehetőséget meg kell ragadnunk a sikeres
folytatáshoz. Örömmel tapasztalom, hogy egyre többen
látogatnak el hozzánk a faluból és támogatnak minket.
Az Önkormányzat és Önök segítségével közösségi teret
hoztunk létre, hozzájárultunk a mosonújhelyi kultúrház
felújításához, rendezvényeket tartunk(pl: Kocsonyafőző verseny, Jótékonysági bál, Tanyanap), folyamatosan
bekapcsolódunk a falu rendezvényeibe is, lehet az tánc,
zene vagy foci. Ha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja nekem, hogy ezek megvalósulnak és ennyi, boldogan megelégedtem volna. De, most nem! Tudom, hogy ez egy
irány, egy jó irány és ezért kérem az Önök segítségét!

Október 13.-án a folytatásért szavazzanak rám! Köszönöm!
Simonné Szabó Erzsébet

Simonné Szabó Erzsébet
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Mosonszentmiklós képviselő jelöltjei
Tilai László vagyok, régi-új lakó a faluban. 20 éves koromig itt éltem, feleségemmel és 12 éves fiammal egy
hónapja költöztünk vissza Miklósra, a Festő utcába. Édesanyámat és testvéreimet biztosan sokan ismerik Önök közül és bízom benne, hogy édesapámra is szeretettel emlékeznek. Szüleim azt tanították nekem, hogy a jó embert
a becsületes munka, a család szeretete és az adott szó
megtartása teszi azzá. Ezt rakták induláskor a batyumba
és a mai napig ezek alapján próbálok meg élni.
A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem,
majd Szegeden diplomáztam: „terület és településfejlesztő geográfus” a végzettségem. Diplomamunkámat Mosonszentmiklós jelenéről és fejlesztési lehetőségeiről írtam.
Több mint 10 éve dolgozom a mosonmagyaróvári Városházán, jelenleg a Projekt Iroda vezetője vagyok. Ismerem
a közigazgatást, tisztában vagyok a lehetőségekkel és a
buktatókkal egyaránt. Pályázatírással és projektmenedzsmenttel foglalkozom, milliárdos nagyságrendű fejlesztéseket kezelünk évente a csapatommal. Tisztességes és
megbízható embernek ismernek.
Az elmúlt években örömmel láttam, hogy a falu egyre szépül, fejlődik és most nagyon jó úton jár. Azért indulok el
képviselő-jelöltként, hogy a pályázati és egyéb szaktudásommal, valamint az évek alatt kialakított kapcsolatrendszeremmel segítsem a közös munkát.

Szeretném kiérdemelni a bizalmat és szeretnék jó és hasznos dolgokat letenni az asztalra, hogy mindenki találhasson valamit – ami miatt jó Miklósinak lenni. Bízom a támogatásukban.
Üdvözlettel: Tilai László

Kedves Mosonszentmiklósiak!
Köszöntök mindenkit, függetlenül, attól hogy választópolgár-e vagy sem, hogy szavazni fog-e október 13-án,
avagy nem. Nem kampányolni szeretnék, hanem bemutatkozni, egy kicsit arról írni milyen érzés volt az elmúlt 5
évben önkormányzati képviselőnek lenni és miért próbálom meg újra, hogy a magam módján még 5 évig segítsem falunk gyarapodását.
51 éves vagyok, házas, egy gyermek édesapja. Építészmérnökként dolgozom 27 éve, ebből saját vállalkozásban
1997 óta. Korábban, míg nem voltam önkormányzati képviselő, polgármesterünk kérésére, több pályázatban segítettem kisebb, nagyobb mértékben (iskolaépítési pályázat
előkészítése, a régi iskola épületének felújítása, játszóterek, buszforduló, sportpálya…stb). 5 évvel ezelőtt nem
készültem arra, hogy képviselőjelölt legyek, amíg Bedő
Csaba nem bíztatott erre. Megpróbáltam, és sikerült.
Visszatekintve az elmúlt 5 évre nem bántam meg döntésemet. Úgy gondolom, hogy nagyon jó „csapatban”
dolgozhattam. A döntéseket 7 ember hozza a testületi
üléseken, mindenkinek egy szavazata van. Az összes fontos és kevésbé fontos döntés előtt kulturáltan meg tudtuk beszélni a problémákat, tiszteletben tartva a másik
véleményét. Voltak viták, de nem voltak személyeskedések, széthúzások. Végig, az 5 év alatt együtt toltuk a falu
„szekerét”. Mindenki tapasztalhatja, hogy jó irányba, amit
szerintem az is mutat, hogy fontos kérdésekben szinte
mindig egyhangúlag döntött a testület. Szerencsére az
elmúlt 5 évben is voltak beruházások (önkormányzati
épületek felújítása, „mini bölcsi” kialakítás, tovább gyarapodott sportpálya és környéke…stb). Ezeknél úgy érzem
helyzeti előnyben volt az Önkormányzat, mert szakmai

tudásommal azonnal tudtam segíteni akár a pályázatok
előkészítésében akár a nyertes pályázatok lebonyolításban és végül a pályázatok zárásánál. Az elmúlt években
elkészült településünk új rendezési terve, Helyi Építési
Szabályzata, településképi rendelete, arculati kézikönyve,
ahol önkormányzati oldalról átvállaltam a szakmai egyeztetetések jelentős részét. Ezúton megköszönöm képviselőtársaimnak és Bedő Csabának a közös munka lehetőségét. Megköszönöm a falu lakosságának a bizalmat. Végül
csak annyit mondanék: szeretném folytatni a munkát. Ez
már, nem csak rajtam múlik….
Kettinger Attila

Tilai László

Kettinger Attila
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Mosonszentmiklós képviselő jelöltjei
Tisztelettel köszöntöm Mosonszentmiklós lakosságát és
ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
jelölésemet támogatták.
Vecsei Ferenc vagyok, itt születtem Mosonszentmiklóson.
Két lányom és öt unokám van. A Mediraab Kft Röntgen
szervizének vagyok az ügyvezető igazgatója. Vállalkozásunk a Nyugat-Magyarországi egészségügyi intézmények
röntgenberendezéseinek javításával foglalkozik.
Az előző 5 ciklusban, mint képviselő sikerült megtapasztalnom, hogy milyen nehéz a település rendelkezésére
álló pénzösszeget, ami kevesebb mint a szükséges igény,
igazságosan elosztani.
Ez után is fontosnak tartom:
az intézmények működésének biztosítását, az utcák,
utak rendbetételének folytatását, új munkalehetőségek
megteremtését, induló vállalkozások segítését.
Továbbra is ösztönözni fogom a falu fejlődését elősegítő
pályázatokat. Arra törekszem, hogy a mosonszentmiklósi
emberek jól éreznék magukat a falujukban.
Kívánok mindenkinek jó egészséget, és a helyi önkormányzati választáshoz a falu további fejlődési útját befolyásoló megfontolt bölcs szavazást.
Vecsei Ferenc

Vecsei Ferenc

Zsugonics Jánosné

Köszöntök mindenkit!
Zsugonics Jánosné Helgának hívnak. 2000. júniusában
költöztünk Mosonújhelyre első kislányunkkal. Kettő év
múlva követte második kislányunk is majd hosszú idő
után kisfiúnk zárta a sort! Többen ismerhetnek hiszen
lányaim általános iskolai éveiket a helyi iskolában töltötték, kis csibész fiam jelenleg is Mosonszentmiklóson jár
óvodába, ahol a szülői munkaközösséget erősítem! Nem
utolsó sorban egyik egyesület oszlopos tagja, és a néptánc lelkes tanonca is vagyok! Ez alatt a röpke 19 év alatt
végigkövettem polgármestereink munkásságát! Ezért idén
arra az elhatározásra jutottam, hogy én is megpróbálkozok bekerülni eme körforgásba! Miért is? Mert sokszor
úgy gondoltam, hogy ezt az „egyszerű dolgot” amit a
képviselők is véghez visznek ÉN is kipróbálnám! Köszönöm szépen!
Zsugonics Jánosné

Tisztelt Mosonszentmiklósiak-Mosonújhelyiek!
Lőrincz Szilárd vagyok, Mosonszentmiklóson nőttem fel,
majd közel 20 évig Mosonmagyaróváron éltem. 2014-ben
költöztem vissza feleségemmel és két gyermekemmel
szülőfalumba.
1997-ben alapítottam meg első cégemet, családi vállalkozásként 2010 óta működtetünk több sikeres üzletet községünkben és Lébényben, melyekben jelenleg több mint
30 munkavállaló kollégával dolgozunk együtt.
Úgy gondolom, hogy a képviselő testület tagjaként az eddig megszerzett tudásommal és tapasztalataimmal nagyban hozzájárulhatnék a település további sikeres működtetéséhez, irányításához.
Kérem, szavazatukkal támogassanak október 13-án!
Köszönettel: Lőrincz Szilárd

Lőrincz Szilárd
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Mosonszentmiklós polgármester jelöltje
Tisztelt Mosonszentmiklósi Választópolgárok!
Bedő Csaba polgármesterjelöltként tisztelettel köszöntöm Önöket. Mivel születésem óta itt élek és már 13
éve Mosonszentmiklós polgármestere vagyok, úgy gondolom, hogy nem kell különösebben bemutatkoznom.
Munkámat szeretném tovább folytatni, ezért az októberi önkormányzati választáson ismét független jelöltként
indulok.
Lezárult egy önkormányzati ciklus és október 13-án
egy újabb kezdődik. Új feladatokkal, új kihívásokkal.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt 13 év alatt megmutattam, hogy munkával, lelkesedéssel és összefogással,
továbbá egy jól működő képviselő-testülettel lehet
eredményeket elérni. Az eltelt évek alatt sikerült Mosonszentmiklósnak egy élhető településsé válnia és elmondhatjuk azt is, hogy vannak olyan sikereink, melyre
talán irigykednek is más települések.
Nagyon fontos kiemelni azt, hogy egy falunak nem csak
jó polgármesterre van szüksége, hanem egy jól együttműködő és közös hullámhosszon gondolkodó képviselő testületre is. Az eddig elért eredményeink érdeme
mindenkié, mind a 6 képviselőé és a polgármesteré. Mivel a testületi tagokról Önök döntenek október 13-án,
ezért fontos, hogy jól döntsenek. Olyan személyeket
válasszanak, akik együtt tudnak dolgozni, akik hasonlóan gondolkodnak a falu dolgairól, akikkel további sikereket lehet elérni.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a most leköszönő testületi tagoknak munkájukért, a polgármesteri munkámhoz nyújtott segítségükért. Úgy gondolom,
hogy korrekten, nagyobb viták nélkül tudtunk együtt
dolgozni.
Ejtsünk szót a jövőről is. Ötleteim, terveim még szép
számmal vannak, és úgy érzem ezek véghezviteléhez
rendelkezem kellő erővel és megfelelő tapasztalattal.
Az eltelt évek alatt kiépültek a kapcsolati rendszerek,
melyek segítségével előbbre mozdíthatók a település
ügyei. A terveim közül említenék párat, de ezek megvalósulása függ a mindenkori pályázati lehetőségektől és
az önkormányzat anyagi erejétől is:
- folytatni kell az útfelújításokat, el kell érni, hogy minden utca aszfaltburkolatot kapjon
- környezetünk védelme miatt is meg kell vizsgálni
naperőműpark létesítését, továbbá, ha az állam megengedi, szélerőművek felállítását
- idén nyáron beadtunk egy pályázatot 2 csoportos bölcsőde építésére, ennek sikere esetén lehetőség nyílna
20-24 gyermek bölcsődei elhelyezésére
- folytatni szeretném a sikeres közmunka programot,
amellyel sok embernek tudunk anyagi segítséget nyújtani, az általuk elvégzett munkával pedig szépíteni településünket
- közvilágításunk korszerűsítése energiatakarékos és
jóval megbízhatóbb LED világítótestekkel

- piactér kialakítása a hozzá kapcsolódó parkolókkal
együtt
- folytatni kell a helytörténeti múzeumunk kiállítási
anyagának a fejlesztését egy fedett szabadtéri kiállítóhely létrehozásával
- a település zöldterületeinek növelése, utcasorok, játszóterek fásítása, a környezettudatosság propagálása
az önkormányzati rendezvényeken
- tovább ápolni a jó kapcsolatot a civil szervezeteinkkel,
működésükhöz pedig biztosítani az anyagi hátteret
A fenti, illetve egyéb ötletek megvalósításában az a legfontosabb, hogy úgy, mint ahogy eddig is tettük, maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket. Ez,
továbbá a falu iránti szeretet és a kitartó munka a biztosítéka annak, hogy az elmúlt évek fejlődése tovább
folytatódjon.
Ehhez kérem az Önök segítségét és támogatását.
Tisztelettel:
Bedő Csaba
polgármesterjelölt

Bedő Csaba
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Tájékoztató
a 2019. október 13-i önkormányzati választásokkal kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy településünkön 1 (egy) polgármesterjelölt és 9 (kilenc) egyéni
listás települési képviselőjelöltek közül választhatnak a 2019. október 13-i választáson.
Polgármester jelölt: Bedő Csaba
A képviselő-jelöltek nyilvántartásba vételi sorrendjük alapján a következők:
Sorszám

Név

Jelölő szervezet/
független jelölés

1.

Kettinger Attila

független jelölt

2.

Samodai Imre

FIDESZ-KDNP

3.

Tilai László

független jelölt

4.

Varga Tivadar

független jelölt

5.

Vecsei Ferenc

független jelölt

6.

Molnár Gábor

független jelölt

7.

Lőrincz Szilárd

független jelölt

8.

Zsugonics Jánosné

független jelölt

9.

Simonné Szabó Erzsébet

független jelölt

Választás dátuma: 2019. október 13. (vasárnap) 06:00-19:00 óráig
Szaváshoz szükséges dokumentumok:
érvényes személyi igazolvány,
vagy érvényes jogosítvány,
vagy érvényes útlevél
és érvényes lakcímkártya
Érvényes a szavazat akkor, ha:
maximum 6 (hat) képviselőt jelölnek be, de érvényes a szavazat akkor is,
ha csak 1 (egy) jelöltre voksolnak
			
Farkas Judit
Helyi Választási Iroda Vezető

Miklósi Hírvarázs
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Születések:
Kovács Balázs László			
2019.06.08.
Török Szofia				2019.06.22.
Modrovich Mila				
2019.06.25.
Varga Benedek				2019.07.03.
Hegedüs Botond			2019.07.07.
Laki-Nagy Ábel				
2019.07.15.
Finta Márton				2019.07.19.
Németh Kristóf				
2019.07.28.
Novits Norbert				
2019.08.05.
Frank Marcell Ádám			
2019.08.16.
Kaszás Zoé 				2019.08.17.
Fülöp Áron				
2019.08.20.
Kalmár Dóra 				
2019.09.08.

Halálesetek:
Molnár Lajos Loránt			
2019.06.25.
Horváth Antalné			2019.06.27.
Tilinger Antal				2019.07.02.
Kozma Lajosné				2019.07.09.
Szabó Pálné				2019.07.20.
Fehér Imre Péter			
2019.07.26.
Frank Györgyné			2019.08.10.
Bertalanné Fenyvesi Irén		
2019.08.21.
Závori Mihályné			2019.08.31.

Házasságkötés:
Horváth Virág – Buga András 			
Nagy Szimonetta- Kaszás Péter			
Varga Henrietta Magdolna – Szalai Patrik
Stipkovits Kitti – Göndör Zoltán János		
Bogdán Erzsébet – Németh József Krisztián
Csonka Krisztina – Ott Gergely 		
Szabó Ramóna – Csizmadia László		
Banyár Alexandra – Farkas Henrik 		

2019.06.12.
2019.06.15.
2019.06.22.
2019.07.08.
2019.07.10.
2019.08.03.
2019.08.08.
2019.08.16.

Eseménynaptár 2019.
okt 19.
okt 23.
nov 9.
nov 11.
nov 19.

Röppenj Pulyka - 5. Mosonszentmiklósi
Táncalakalom
Október 23-i ünnepség
Márton napi újbor kóstoló
Márton nap
Véradás

dec
dec
dec
dec
dec

1.
6.
7.
21.
21.

Mikulás nap a Zichy téren
Szent Miklós nap, adventi lelkinap
Adventi koncert
Karácsonyi koncert
Karácsonyi ünnepség

Impresszum:
Miklósi Hírvarázs • Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes lapja • Megjelenik 950 példányban.
E-mail: szervezes@mosonszentmiklos.hu; hivatal@mosonszentmikos.hu • Web: www.mosonszentmiklos.hu
Kiadó: Mosonszentmiklós község Önkormányzata (Székhely: 9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.)
Nyomdai előkészítés: Fenomédia Marketing • Nyomtatás: A.D. 2001 Kft.
ISSN 2416-1209
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Közösségi együttélésről
I. ÉGETÉSI SZABÁLYOK
Az őszi idő közeledtével ismételten megindulnak az
avarégetéssel kapcsolatos munkálatok. Erre vonatkozóan az alábbi égetési szabályok betartására szeretném
felhívni a figyelmet.
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!

lapotánál 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!
IV. INGATLAN ELŐTTI TERÜLET HASZNÁLATA,
ZÖLDTERÜLETEK, ZÁRT KERTEK TISZTÁN TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Az ingatlan és környezete tisztán- és rendben tartása a
tulajdonos feladata.

Nem égethető kerti hulladék:
- szeles, ködös vagy erősen párás időben,
- ünnepnapokon,
- közterületen

Műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát, vagy
ezek maradékait égetni TILOS!
A fent leírt szabályokba ütköző magatartás miatt eljárás
hivatalból, továbbá bármely lakos bejelentése alapján
indítható, mely közigazgatási bírság kiszabását vonja
maga után.
II. 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!
III. 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 ál-

A járdától az úttestig terjedő zöldterület nyírásáról, sarokház esetén az ingatlan mindkét oldalán a hulladék és
gyom- és parlagfű mentesítésről az árok tisztántartásról,
az ingatlanról az úttest vagy járda terébe benyúló, valamint a gépjárművel történő biztonságos kihajtást akadályozó ágak, cserjék nyeséséről 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!
A ház előtti közterületre, zöldterületre, valamint a kapubejáró elé, közlekedést korlátozó, akadályozó tárgyakat
(kövek, raklap, tégla) kitenni SZIGORÚAN TILOS!
Az ingatlanon belül lévő növényzet a szomszédok felőli épület közvetlen tövében nem húzódhat, a növényzet
ritkításáról, karbantartásáról, esetleges kivágásáról gondoskodni kell, hogy az ne rongálja a szomszéd épületek
állagát!
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Közösségi együttélésről
V. KÖZTERÜLET BONTÁSI ENGEDÉLY

VI. EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS RÁGCSÁLÓK

Az alábbi esetekben közterület bontási engedélyt kell
kérni 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
Felhívom a figyelmet, hogy közterület bontás kapcsán az
útburkolat és a járda felbontásához nem járulunk hozzá!
Amennyiben ez elkerülhetetlen úgy az érintett tulajdonos köteles a közterület tekintetében az eredeti állapotot
visszaállítani! (A bontás során megrongálódott út, vagy
járda helyreállítása az érintett tulajdonos feladata!)

A rágcsálók, egerek, nyestek, patkányok, stb. elszaporodásának megakadályozása a lakosság kötelessége.
Az elhanyagolt, háztartási hulladékkal szennyezett területek, illetve a nem megfelelő állattartás a legfőbb okozói a rágcsálók megjelenésének.
A rágcsálók nagymérvű elszaporodását, vagy tömeges
elhullását az ingatlan használója (tulajdonosa) ill. az
ilyen körülményt észlelő lakosok a Polgármesteri Hivatalnak kötelesek bejelenteni.
A Hivatal helyszíni szemlét követően a bejelentést kivizsgálja és amennyiben szükséges fentebbi hatóság bevonásával megteszi a szükséges intézkedéseket.
A fenti szabályokba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható, közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után. A bejelentést írásban bárki
megteheti.

A közterület-bontási engedély kérelem kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a
www.mosonszentmiklos.hu/igazgatasi-ugyek/kérelemközterület bontási engedély menüpont alatt.

Kedves Mosonszentmiklósiak!
A fent leírtakat 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!

A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor
3.000,- Ft-os illetéket kell fizetni.
A kérelemről a jegyző határozatot hoz.

Rezsicsökkentés
Nyilvántartásunk szerint a rezsicsökkentés keretén belül
igényelt 12.000 Ft értékű (szén, tűzifa, gáz ) utalványát
még 62 mosonszentmiklósi lakos nem váltotta be a helyi
tüzép telepen.
Kérjük az érintetteket, hogy ezt minél előbb tegye meg,
mivel az utalványért kapott tüzelő mennyisége a köztes
áremelkedések miatt egyre kevesebb lesz.
Az utalvány végső beváltási határideje 2019. december
1., ezt követően az utalvány érvényét veszti!
A Zsé-Té Bt. telefonszáma: 96-360-021.
Polgármesteri hivatal

Farkas Judit jegyző
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Katasztrófavédelmi tájékoztató
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a kéményseprő-ipari szolgáltatással
kapcsolatos tudnivalókról.
Az elmúlt 3 évben több változás zajlott a kéményseprőiparban, mint az ezt megelőző ötvenben. Immár harmadik éve vannak életben a most hatályos szabályozók, melyekkel kapcsolatban az alábbi tudnivalókra kell
kiemelt figyelmet fordítani az élet- és vagyonbiztonságunk megóvása érdekében:
I. A kéményseprést igénybe vevők csoportosítása
A kéményseprés szempontjából az ügyfeleket két nagy
csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két
másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet
és ahol van.
Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően,
hogy melyik kategóriába tartozik.
II. A családi házakra vonatkozó szabályok és a
munka megrendelése
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés
önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már
nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket két évente megnézetni szakemberre.
Aki az online ügyintézést választja, előre megadhat két
három, kéményellenőrzésre megfelelő napot-ebben az
esetben a kéményseprő telefonon felveszi az ügyféllel
a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés
pontos dátumáról és idejéről.
Az alábbi linken lehet időpontot egyeztetni az ingyenes
kéményellenőrzésre:
http://kemenysepres.katasztoravedelem.hu/ugyfelszolgalat

Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó
nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják.
Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es
1-es majd ismét az egyes gombokkal az időpont foglalás menüt, ahol a bejelentő ügyintéző a hívó adatainak
felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési
folyamatát.

A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják körbe a településeket. Ilyenkor
lehetőség van az ellenőrzés azonnali elvégeztetésére
is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező.
Amennyiben családiháznál- ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet- a kéményseprő hivatlanul jelenik
meg, úgy nem vagyunk őket kötelesek beengedni a
munka elvégzésére.
III. A családi házakra bejegyzett gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok és a munka megrendelése
Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be ( egyéni vállalkozás, kft., zrt., bt.),
akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció,
hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy - , vagy kétévente kell ellenőriztetni.
Aki gazdálkodó szervezet székelyének, telephelyének
tulajdonosa – akár családiházról, akár társasházi ingatlanról van szó – kötelezett a kéményseprés elvégzésére
és a munkadíj kifizetésére. Ezekben az ingatlanokban
a katasztrófavédelem kéményseprői kizárólag a társasházakban dolgozhatnak, az úgynevezett egylakásos ingatlan tulajdonosának az egymással piaci versenyben
álló kéményseprő ipari szolgáltató egyikétől, írásban
kell megrendelnie az égéstermék-elvezető ellenőrzését,
szilárd fűtőberendezések esetén évente, gázüzemi berendezéseknél kétévente.
Az alábbi linken: kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat az irányítószám megadásával elérhetővé válik azon kéményseprő cégek listája, amelyek
egyikétől meg kell rendelni a munkát. A gazdálkodó
szervezetek a nekik leginkább megfelelő időpontra
maguk kezdeményezik égéstermék-elvezető (kémény)
rendszeres biztonsági felülvizsgálatát. Az ellenőrzés
iránti igényt időpontfoglalással jelenthetik be az általuk
választott szolgáltatónál.
A gazdálkodó szervezetek figyelmét az alábbi jó tanácsokkal szeretnénk felhívni az esetleges veszélyekre:
• Amennyiben megrendelés nélkül jelennek meg a kéményseprők – társasházak, lakásszövetkezetek kivételével – úgy nem vagyunk kötelesek őket beengedni a
munka elvégzésére.
• A nem társasházi vagy lakásszövetkezeti lakásba bejegyzett gazdálkodó szervezetnél a Katasztrófavédelem kéményseprői nem végezhetnek tevékenységet,
így a Katasztrófavédelem feliratú pólóban megjelenő
kéményseprők akár csalók is lehetnek. Ne dőljünk be
annak, hogy a kéményseprő bármit is „bezárathat” az
általa felkínált munka elutasítása miatt.
• A felkínált szolgáltatás igénybevétele előtt mindenképpen tájékozódjunk arról, hogy a szolgáltató ténylegesen elvégzi-e a tevékenységet ( és nemcsak a munka
elvégzését igazoló matricát ragasztja fel) illetve, hogy
milyen munkadíj ellenében teszi azt.
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Katasztrófavédelmi tájékoztató
IV. A társasházi lakásszövetkezeti lakásokra vonatkozó szabályok
Társasházi, lakásszövetkezeti lakások esetében, ha oda
nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sor munkát.

de a munkadíját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész összeget, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a
munka rá eső részét kell megtéríteni.

V. A társasházi, lakásszövetkezeti lakásokba bejegyzett gazdálkodó szervezetekre vonatkozó
szabályok
Azokba a társasházi lakásokba, ahová gazdálkodó szervezet van bejegyezve, a kéményseprő magától érkezik,

A kémények felülvizsgálatát az Ön biztonsága érdekében kell elvégeztetni, ezért arra kiemelt figyelmet kell
fordítani. Amennyiben azonban a kéményseprés megrendelésére van szükség azt kellő körültekintéssel kell
megtenni.

VI. Javaslat

Kutyabaj...
Számos esetben panasz érkezik hivatalunkhoz, hogy
több tulajdonos állattartása felelőtlen, mivel az kutya
közterületre szökésének megakadályozásáról a gazda nem gondoskodik, veszélyeztetve ezzel a lakosok,
több esetben gyermekek biztonságos közlekedését és
testi épségét.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az érintett eb tulajdonosa chipleolvasást követően beazonosítható, így
az állattartó felszólítása és bírság kiszabása a polgármesteri hivatalnak nem okoz akadályt!
A bírság mértéke 5.000,- Ft-tól 90.000,- Ft-ig terjedhet.
Amennyiben a bírságot az érintett tulajdonos a határozatban megjelölt határidőig nem fizeti be, az adók
módjára behajtható, tehát munkabérből letiltható!

Viszont próbáljuk a helyzetet a lehetőségeinkhez mérten enyhíteni és megoldani. Ebben segítséget az állatvédők és általuk a gyepmesteri szolgálattól kapok. A
befogást csak munkaidőben 8:00-16:00 óra között végzik és csak akkor, ha a kutya holléte tudott. Mint tudjuk,
egy kóbor kutya pedig egyik pillanatban az egyik utcában, a másik pillanatban pedig a másik utcában van.
A kutya kóborlás nyílván adódhat abból is, hogy az eb
véletlenül az ajtó mellett kiszökik, de ekkor legalább az
érintett tulajdonos veszi a fáradságot és addig keresi,
amíg haza nem viszi.
Egy alkalommal el szoktam tekinteni a bírságtól, csak
felszólító levelet küldök ki. Sajnos vannak notórius kiszökők, akiket még bírsággal sem lehet arra kényszeríteni, hogy a kutyatartás megfelelő körülményeit megteremtse, hogy az elszökni ne tudjon.
A fentiekre megoldásként tervben van egy központi
gyűjtőhely (kennel) kialakítása, ahova pár napos megőrzésre beterelhető lesz a kutya mindaddig, amíg a tulajdonos nem jön érte. Ha nem beazonosítható a kutya
és a gazda nem keresi a kutyát, akkor vitetjük el az
érintett gyepmesteri szolgálattal, vagy menhellyel.
Akinek esetleg ésszerű és kivitelezhető megoldása van
a kóbor kutya helyzet megoldására vonatkozóan szívesen fogadom az ötleteket.
Kérek minden érintett tulajdonost az együttműködésre
annak érdekében, hogy az állat közterületre, más kertjébe kijutni ne tudjon!

Több esetben az önkormányzatot támadják a tekintetben, hogy nem tesz semmit kóbor kutya ügyében.
Ez a téma nem csak nálunk, hanem országos probléma.
Erre a helyzetre központi szabályozás kell, hogy teljesen megszűnjön. Amíg sok a felelőtlen, nem törődöm
és nem együttműködő állattartó, addig nehéz rendet
tenni! Kóbor kutya mentes falu nincs, ezt sajnos el kell
fogadni!

Kérem, hogy az új ebtulajdonosok a kutyát jelentsék be felénk az arra rendszeresített formanyomtatványon, mely kérhető a hivatalban, vagy letölthető a
www.mosonszentmiklos.hu/hun/docs/igazgatasi-ugyek
menüpont alól. A bejelentő lapot ebenként kell kitölteni!
Farkas Judit
jegyző
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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

Szelektív hulladékgyűjtés
A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás újra gondolja a szelektív hulladékgyűjtést
és emiatt 6 településen (a 112 településből) újfajta szelektív hulladékgyűjtést fog bevezetni (pilot projekt).
Ebbe a 6 településbe sikerült Mosonszentmiklósnak
(Gyártelepnek és Mosonújhelynek is) belekerülni Abda,
Börcs, Ikrény, Kunsziget és Öttevény mellé.

Napjainkban egyre inkább terjed a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. A gyűjtő jármű házhoz jön, nem
kell a szelektíven gyűjtött hulladékot a gyűjtőszigetre
elvinni, elég azt a gyűjtési napon az ingatlan előtt elhelyezni.
Az új módszer lényege, hogy minden lakás kapni fog
egy 240 literes edényt (természetesen a mostani edények megmaradnak) és ebbe kell gyűjteni vegyesen

a műanyag, a fém és a papír hulladékot. Ezen vegyes
hulladék szétválasztása a sashegyi üzemben történik
majd a most megvásárolt gépek segítségével. Az üvegek gyűjtése technikai okok miatt megmarad a mostani hulladékgyűjtő szigeteken (csak erre lesz kitéve ott
konténer) illetve a hulladékudvaron a vasútállomás felé
vezető úton.
A kartonpapírt összehajtogatva, a műanyag palackokat
és a tetra-pack (tejes és gyümölcsleves) dobozokat kimosva és lapítva kell elhelyezni az edényben, így foglalja el a legkevesebb helyet. Az újrahasznosítás alapfeltétele, hogy a vegyes háztartási hulladéktól külön,
szelektívan gyűjtött hulladék tiszta legyen. Ne helyezzenek az edénybe vegyszeres, zsíros, ételmaradékos
hulladékot!
Az új 240 literes edény ürítése a tervek szerint havonta egyszer történik, ennek nem lesz külön díja (a havi
díj nem változik!). A rendszer bevezetésére várhatóan
2020. év elején kerül sor.
További információval az ősszel fogunk szolgálni egy
lakossági fórum keretén belül, továbbá az önkormányzat honlapján és FB oldalán.
Bedő Csaba polgármester
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Ingyenes WI-FI Mosonszentmiklóson
Már korábban tájékoztattuk Önöket, hogy településünk
15 ezer eurót ( kb. 5 millió Ft) nyert el egy ingyenes
WI-FI hálózat kiépítésére. Ennek keretén belül számos
közösségi helyen, buszmegállóban és játszótéren nyílik
lehetőség ingyenes internetezésre a közeljövőben:
buszmegálló Fő út 3.
Művelődési ház előkert és az épületen belül
buszforduló
sportpálya környéke
buszmegálló Rábca utca sarok
parókia
játszótér Mosonújhely
játszótér József A. utca
Polgármesteri Hivatal
Civilek háza - könyvtár
orvosi rendelő és védőnő
óvoda - polgárőr iroda
Mosonújhely közösségi ház

Három helyszínen (József A. utcai játszótér, Vasút utcai buszforduló, Rábca utca) ahová az EON-tól villamos
áram vételezését kértük, az EON lasú ügyintézése miatt az ősszel várható a rendszer indulása. A gyártelepi
rendszer kiépítéséhez egy magas tornyot kell építeni,
ennek az engedélyezési eljárását követően tudjuk ott a
rendszert beüzemelni.
Bejelentkezés:
A WI-FI hálózatok keresésekor a telefonon a WIFI4EU elnevezésű hálózatot kell kiválasztani, majd a nyitóoldalon
be kell jelentkezni jelszó használata nélkül elfogadva a
felhasználási feltételeket.
Jó böngészést, netezést mindenkinek!
Bedő Csaba polgármester

A munkálatok elvégzésére a Kapulan Kft-vel kötöttünk
szerződést. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a
rendszer kiépítése augusztus hónapban elkezdődött,
így már fenti helyek többségén működik a rendszer.

Konyhai felújítás

Születésnap

Az idei nyáron az óvoda leállása alatt a konyhánk is bezárt
egy hétre. Ezen idő alatt több felújítást is vérehajtottunk
az épületben. Új gipszkarton álmennyezet került az étkezőre, ezt a falugondnokaink készítették el. Több helyiség
új festést kapott, így maga a konyha két része is, ahol a
festést megelőzően a konyhai dolgozók végeztek el egy
nagytakarítást. A festést részben önerőből oldottuk meg,
részben pedig Németh Zsolt végezte el. Az étkezőben a
festést követően energiatakarékos LED világítást került a
mennyezetre.

2019. aug. 12-én töltötte be 90. életévét a Vasút utca
17. szám alatt lakó Sági Ernőné. Jómagam és Farkas Judit
jegyző adtuk át neki Orbán Viktor miniszterelnök úr által
aláírt díszoklevelet, továbbá az önkormányzat virágcsokrát jókívánságaink mellett. Isten éltesse!
Bedő Csaba polgármester

Bedő Csaba polgármester
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Nyugdíjasok kirándulásai
Augusztus 21-én vonatos kiránduláson voltunk. Évente
egy alkalommal mindig elmegyünk a magyar tengerhez.
Idén a balatongyöröki strandot választottuk, ami a Győrből induló vonattal, átszállás nélkül elérhető. Búcsút intettünk a nyárnak, a viharos Balatonnak, csak a bátrak
mertek megfürödni a hullámzó tó vízében.
Augusztus 28-án Budapesten voltunk. A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége
egy nagyszerű programot szervezett a tagságnak, melyen 350 nyugdíjas vett részt. Idegenvezetővel bejártuk
a Pesti Vigadó csodálatos épületét, majd meghallgattuk
Soltész Rezső „Amíg csak élek énekelek én”- című műsorát és végül séta-hajókáztunk a Dunán.
Fülöp Anna

Séta a pesti Duna-parton

Megérkeztünk Balatongyörökre

Nyugdíjasok nyárbúcsúztatója
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület nyárbúcsúztató délutánján először meghallgattunk 3 szép őszi verset Gerics Zoltánné, Nátz Irén és Remete Gézáné előadásában. Ezt követően megnéztük Polgár Ferenc Erdélyről
készített videóját, majd megtekintettük a kiskertek termékeit. Vacsorára helyi alapanyagokból lecsót főztünk.
Fülöp Anna

Ízlett a lecsó mindenkinek

Kiskertünkben termett
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Páduai Szent Antalra emlékeztünk
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben egy meleg
nyári, liliomillatú délutánon Páduai Szent Antalra emlékeztünk. Ebben segített nekünk Balázs Lívia néprajzkutató, aki részletes, vetítettképes előadást tartott a hallgatóságnak. Először Szent Antal életének történetét mesélte
el, így végig követhettük sorsának főbb állomásait. A
szent 1195-ben előkelő, vallásos szülők gyermekeként
született Lisszabonban és a keresztségben a Fernando
nevet kapta. Gazdag életútja során ferences szerzetesként számtalan helyen hirdette a Szentírás tanításait a
téves tanokkal szemben. Biblia-ismerete rendkívüli volt,
mélységes vallásossága pedig sokakban csodálatot keltett. Hitvallása szerint „A prédikálónak le kell szállnia az
emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje.” Népszerűsége ellenére
egész életében alázatos és egyszerű maradt. Fiatalon, 36
évesen halt meg, s a sírjánál történt csodálatos gyógyulások és imameghallgatások hatására IX. Gergely pápa
már 1232-ben, tíz hónappal halála után szentté avatta.
Sokan imádkoztak, s imádkoznak napjainkban is hozzá,
segítségét kérve gondjaik megoldásához. Patrónusa pl.
a szegényeknek, az utasoknak, gyümölcskereskedőknek, porcelánkészítőknek, szobrászoknak, elnyomottaknak, meddő asszonyoknak, gyerekeknek, katonáknak.
Fohászkodtak hozzá a tengeri viharban, szülésnél, láz,
marhavész esetén. S a csaták előtt a győzelemért és az
elveszett tárgyak megtalálásáért is hozzá fordultak. Az
1898 óta a templomokban elhelyezett Szent Antal persely a szegények megsegítésére gyűjti az adományokat.
A világ szentjeként is emlegetett, népszerű ferences
szerzeteshez sok legenda fűződik. Pl. amikor az emberek
nem akarták meghallgatni, akkor a halaknak prédikált, a
hitetlen ember szamarát letérdeltette az Oltáriszentség
előtt, a gyermek Jézust a karján hordozta. Leggyakoribb

attribútumai: könyv, liliom, a karján ülő gyermek Jézus,
láng, búzakalász, kereszt. Általában fiatalon, szakáll nélküli ferences szerzetesként, vagy a gyermek-Jézussal a
karján ábrázolják. Az előadás második részében a megyénkben található, Szent Antal nevét viselő kápolnák,
szobrok, és a tétszentkúti templom képeit vetítette le
az előadó, elmesélve keletkezésük történetét, s a hozzájuk fűződő hagyományokat. Köszönjük Balázs Lívia
néprajzkutatónak, hogy felhívta figyelmünket arra, hogy
megyénkben milyen sok helyen őrzik Páduai Szent Antal
emlékét.
Fülöp Anna

Balázs Lívia néprajzkutató

Nyugdíjasok találkozója a Dunaparton
Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület
2019. szeptember 5-én a mosoni Duna parton tartotta
nyárbúcsúztató programját, ahol a Mosonszentmiklósi
Nyugdíjas Egyesület 35 tagja is részt vett. A környező
települések több száz nyugdíjasa töltött egy kellemes

napot a mosoni Bicónál. A nyugdíjas klubok különböző
ételeket főztek. Mi csülkös gulyáslevest készítettünk,
főszakácsunk Portikné Kinga volt, akinek munkáját sok
kukta segítette.
Fülöp Anna

Szakácsaink a mosoni Dunaparton
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Elindult a plébánia felújítása
Nagyon-nagy öröm, hogy a pályázat pozitív elbírálása
kapcsán elindulhat a plébánia felújítása és nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek az egyházközség által megbízott programszervező.
Szeretnék pár mondatban bemutatkozni, hogy akik eddig
nem tudták ki vagyok, megismerhessenek.
Vámosi Eszter vagyok, 44 éves. Kimlén nőttem fel, de
nagyon sok időt töltöttem gyerekként Mosonszentmiklóson szeretett nagyszüleimnél./Hécz Viktor és Früchwirt
Mária/ Aztán 2010-ben felújítva nagyszüleim házát ide is
költöztem és nagyon szeretek itt élni. Korábban nem volt
túl sok ismeretségem a faluban. Ez akkor változott meg,
mikor elkezdtem néptáncolni a helyi tánc csoportban.
Jelenleg a győrsövényházi waldorf iskolában tanítok, mint
kertésztanár. Itt órarendbe építve tartok kertművelés órákat 6-7-8. osztályosoknak.
Régi álmom volt, hogy legyen Mosonszentmiklóson egy
olyan közösségi tér, ahol különböző programokat lehet
tartani egybekötve egy kerttel, ahol a gyerekeket megtaníthatjuk, hogyan is kerül az étel az asztalra. Már tavasszal elkezdődtek a kertben a munkálatok. Ebben sok
segítséget kaptam mind az egyházközségtől, mind pedig
az önkormányzattól. Anyagilag és munkával is segítették

a kezdeti indulást. Az iskola vezetése is támogatja az ötletet és a plébánia felújításának befejezéséig felajánlották,
hogy az iskola technika termét is igénybe vehetjük, ha
szükséges.
Szeptembertől minden szombaton, 9-11-ig várjuk a gyerekeket különböző programokkal. Ezekről a Szent Miklós
Ökocentrum Facebook oldalán találhatnak tájékoztatást,
valamint a faluban lévő hirdető táblákra és a plébánia falára teszünk ki plakátokat.
Remélem, hogy egyre többen eljönnek majd ezekre a
programokra, amelyeket igyekszünk úgy összeállítani,
hogy minél több réteg igényét kielégítsük.
Az első programunk, amely egy szüreti mulatság volt,
nagy sikert aratott. Havassy László segítségével megismertettük a gyerekeket azzal, hogyan készül a must. Lehetőségük volt darálni, préselni a szőlőt, és persze meginni a finom mustot. Ezen kívül Lakatos Mercédesz citera
kíséretére szüreti dalokat énekeltünk, majd meséltünk és
játszottunk a gyerekekkel.
Köszönöm még egyszer mindenkinek a sok segítséget!
Szeretettel:
Vámosi Eszter
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Fenyvesi Irén búcsúztatója
„Tán igaz a közhely:
hogy lent már
nem fájhat semmi…
Miért, hogy mégis
Úgy félünk, félünk…elmenni!

Tisztelt gyászolók, kedves Fenyvesi Család!
Június 15-én, a ballagás utáni szombaton találkoztam
utoljára Csirivel. Virágot vittünk neki Évikével, s egyben
köszöntöttünk pedagógusnap alkalmából. Vidám volt,
kedves, mint mindig, s nagyon örült a látogatásunknak.
Most ismét virágot hoztunk, de szemünkben könny csillog, s szeretet csokrainkat nem tudjuk átadni, az a sötét
sírhalomra kerül majd.
Búcsúzni jöttünk tanártól, munkatárstól, igazgatónktól,
közéleti személyiségtől.
Mint az iskola jelenlegi igazgatója, utódja, s a
mosonszentmiklósi képviselő testület tagja idézem fel
emlékét.
Irénke életében 3 nagyon fontos dolog játszott szerepet: a család, az iskola és a falunk.
A vasutas család, ahonnan elindult, mindig fontos volt
számára. Szeretetben töltötte gyermekkorát 6 testvérével és szüleivel együtt. Laci, Katica, Eti, Mariska,
Annuska, és a legfiatalabb Jóska. Féltve szerette őket,
férjeiket, sógornőit, gyermekeiket, unokáikat. Mindig,
mindent tudott róluk, számon tartotta a nagy család
apraját-nagyját. Segítette őket gyermeik nevelésében, a
nyári szünetek alatt, s akkor is, amikor betegek lettek.
Mellettük volt jóban, rosszban. Mindezért Ő is nagyon
sok szeretet kapott.
A győri tanítóképző évei után Kimlén kezdett el tanítani. Majd hazakerült szülőfalujába, s 1963-1995-ig nem
volt olyan tanuló, aki ne ismerte volna Őt. Miklósi pályafutása kezdetén 358 gyerek járt iskolánkba, így gyerekek százait oktatta a tudományokra. Közben tanult,
képezte magát, s Szombathelyen elvégezte a történelem-rajz szakot.
1967-1988-ig az úttörőcsapat vezetője volt. Ahogy Ő
írta iskolatörténeti munkájában: „Az úttörőcsapat sok
sikert aratott. Az úttörő elnökség összesített eredményei alapján évekig az élvonalban voltunk. 8 alkalommal
első, 2 alkalommal 2. helyezést értünk el. Futballcsapatunk több éven át nyert járási, megyei bajnokságot.
Úttörővezetői munkájáért több kitüntetést is kapott.
Mindemellett a történelem, és a művészetek szépségeit
igyekezett átadni tanítványainak. 1988-1995-ig, nyugdíjba vonulásáig vezette iskolánkat.
Legfontosabb feladata ekkor a kisiskola bővítése volt,
melynek folyamán elkészült két tanterem, szociális létesítmények, tágas aula, galéria és a tornaszoba. Szervezte
a társadalmi munkát, felügyelte az építkezést. Közben
átalakult a nagyiskola is: a szertárból igazgatói iroda lett,
megújult a kerítés, a külső tatarozás is sorra került. A
fenntartótól kapott pénzekből javította a felszereltséget,
gondot fordított a bútorok cseréjére is. Megteremtette

az orosz után a német és az angol nyelv oktatásának
feltételeit. Bevezette a nyolcadikosok év végi záróvizsgáját is.
A tanulmányi versenyeken ismét előkelő helyet vívott ki
magának az intézmény. Nem szakadtak meg az iskolai
hagyományok sem. Karácsonyi műsorok, kulturális bemutatók, énekkari szereplések, mikulás ünnepély, október 6-i ünnepély, Kormos István megemlékezés színesítette az iskola életét. Szívügyének tekintette a művészeti
nevelést, így 1988-tól a győri zeneiskola kihelyezett tagozatán kezdődött újra a zeneiskolai tanítás.
1995-ben hatalmas siker volt a tavaszi hangverseny,
mely a Zenei Műhely keretében zajlott, Győr, Enese,
Mosonszentmiklós kultúrkapcsolata révén.
Az akkori szülői munkaközösséggel együtt 1992-ben
hozta létre a Protektor Alapítványt, mely ma is iskolánk
fő bevételi forrása. Ebből finanszírozhatjuk a 25, 50,
75, 100 ötösökért kapott jutalmakat, az év végi könyvajándékokat. Kollégái szerették és tisztelték, mert ő is
tisztelte munkatársait.
Csiri közéleti ember volt. Több éven át vezette a Hazafias Népfront munkáját. 1988 februárjában egyértelmű
volt már az óhaj, hogy megszűnjön falunk Lébénnyel
kötött kényszerházassága. Ennek lebonyolítására négytagú bizottságot hoztak létre, melynek meghatározó
személyisége volt Bertalanné Fenyvesi Irén. A falugyűlés után 1988. májusában az iskola is beadta kérelmét
az önállósodásra, így az 1988-89-es tanévet már, mint
önálló Mosonszentmiklósi Iskola kezdte meg.
Ezek az érdemek már lassan elhalványulnak, de ahogy
Babits is írta: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a
jövőbe.”
Kedves Csiri! Köszönöm neked azt, hogy sokunkat,
gyerekeket, tanárokat, felnőtteket is tanítottál, neveltél annyi éven át! Köszönöm, hogy jó példával jártál
elöl, választott hivatásunk, a pedagógia terén. Köszönöm, hogy láttunk keményen dolgozni, erőszakosan
vitatkozni, mindent bele módon versenyezni és mindig
győzni akarni.
Köszönöm a sok dicsőséget, amit iskolánknak szereztél.
És végül egy személyes köszönet: Hálás vagyok azért,
mert elindítottál a vezetői munka rejtelmeibe, szépségeibe, és fájdalmaiba vezető úton.
Vas István szavait idézve: „Nincs, ami többet érne, mint
az életünk, és amit belőle csinálni tudunk és merünk…”
Szenes Hanna soraival búcsúzom, melyek rólad is szólnak:
„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.”

Isten veled Csiri, pihenj békében!
Héczné Tóth Mária Magdolna intézményvezető
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Zeneiskolások nyári találkozója
2019. augusztus 10-én, szombati napon tartottuk az - immár hagyománnyá vált-mosonszentmiklósi és téti rézfúvós zeneiskolás tanítványaimból álló 2. teke bajnokságot.
A gyerekek egymással barátságosan versengve játszottak a győzelemért. A tanítványok mellett az utazásban
segítkező szülők is kivették részüket a játékos sportolásból. Az ügyes gurítások közben jutott idő egy finom
estebédre is. A két település diákjai vegyesen is csapatot
alkotva, vállvetve igyekeztek minél több tekebábut lesöpörni a pályákról.
A gyerekek nagyon élvezték a játékot, jövőre ismét a
mosonszentmiklósi Teke bár lesz a kiszemelt helyszín.
Ezúton is köszönöm az utazásban segítő Szülőknek, és a
gyerekeknek ezt a remek kikapcsolódást. Nagyon jól éreztük magunkat.
Jövőre folytatjuk.
Buborék Károly rézfúvós szaktanár

Kreatív játszóház
A tavalyi évhez hasonlóan idén augusztus közepén
megrendezésre került a II. Kreatív Játszóház napközis
tábor. Idén a nemzetközi tábor szintjére léptünk, hiszen
Erdélyből és Ausztriából is volt táborozónk. Nagyon jó
hangulatban zajlott le.
A kézműves foglalkozás mellett jutott idő társasjátékozásra és LEGO-zásra, valamint filmvetítésre. Idén Győrbe ment a csapat egy kis kirándulásra. Meglátogattuk
a győri TárSASsjátékKOS Klubot, ahol két élményekben
gazdag órát töltöttünk el.
Szeretnék köszönetet mondani (a teljesség igénye nélkül) először is a Csaba Bedő Polgármester Úrnak a sok
támogatásért, valamint a Mosonszentmiklós község
Önkormányzatának. Továbbá a finom ebédért és a sok
türelemért a Teke Bárnak és a frissítő szódáért Füttyné
Kotász Gabriellának.
És nem utolsó sorban a szülőknek a bizalmukért. Jövőre
folytatás. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a
fantasztikus hetet.
Benedek Noémi
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Ismét Amerikában jártunk
Ebben az évben is az a megtiszteltetés ért bennünket,
hogy felkérést kaptunk San Diegoból és Los Angelesből,
ahol felléphettünk és megismertethettük az ott élő magyarokkal a citerát. Négyen vállaltuk a szereplést Fertőszentmiklósról, Rábacsécsényből és Mosonszentmiklósról.
Nagy szeretettel vártak bennünket a magyar közösségek
mindenre segítségünkre voltak és remek hangulatú napokat töltöttünk el velük. Emellett rengeteg új látnivalót megnézhettünk, mint például Grand Canyon, ahová
helicopterrel is berepülhettünk, ami hihetetlenül gyönyörű látvány volt. Los Angeles két leghíresebb strandoló helyén is megfordultunk a Venice és Malibu beachen, ahol
utca zenével nagy sikert arattunk. A Hollywood feliratot
és a hírességek sétányát is megcsodálhattuk. Las Vegas
és San Diego belvárosában tölthettünk pár napot és bejárhattuk a környéket. Ismét egy örökre szóló élménnyel
gazdagodtunk. Reméljünk lesz még lehetősésünk jövőre
is eljutni koncertezni Amerikàba.
Horváth Krisztina

Táborozás Doborgazon
Augusztusban ismét Doborgazra mentünk táborozni. Korán reggel indultunk biciklivel a 42 km-es túrára. Mikor
odaértünk, elfoglaltuk a felújított faházakat. A konyhás
nénik finom ebéddel vártak bennünket. Kedd a kihívás
napja volt. Délután fejesugró versenyt rendeztünk, este
pedig egy olasz vetélkedőn mérettük meg magunkat.
Szerda délelőtt az öko parkba kirándultunk, ahol sok új
ismeretet szerezhettünk a természetről, a Duna élővilágáról. Csütörtökön túravezető kíséretében kenutúrára indultunk. A táborozók többsége nem először evezett, így elég
magabiztosan szálltak vízre .Pénteken elkerekeztünk a

hallépcsőhöz is. Mivel egész héten gyönyörű napsütéses
idő volt, fő program a fürdés volt. A tábor területén kialakított mólóról hatalmas fejesekkel ugrottak a Duna vizébe
a fiúk. Esténként focival, számháborúval is múlatták az
időt, amelyben részt vettek a Budapestről érkezett tanulók is, akikkel nagyon jó barátságok kötődtek. Gyorsan
eltelt ez az 5 nap. A hazafele tartó utat igaz, hogy fáradtabban, de De Gábor bácsi vezetésével sokkal gyorsabban
tettük meg. Nagyon jól éreztük magunkat.
Mészáros Tifani
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Hej , óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda…
Nyári óvodai, bölcsődei élet után szeptember 2-val megkezdődött a következő nevelési évünk.
Az évet ismét változásokkal kezdhettük meg. Óvodába
felvehető gyermek létszám 120 főre módosult, amely a
tavaszi nagyobb létszámú beiratkozások miatt vált szükségessé. Jelenleg 100 fő kisgyermek jár az óvodába mely
még növekedni fog, a bölcsőde is teljes létszámmal üzemel 7 fő kis bölcsődéssel. Óvodapedagógusok személyében is történt változás. Egy óvodapedagógus SzabóHavasi Nikolett kismama lett, egy fő óvodapedagógussal
viszont gazdagabbak lettünk. A lébényi friss diplomás
Simon Vivien, a helyi önkormányzat ösztöndíjas óvodapedagógusa lett kollektívánk új tagja. Nyugdíjas óvodapedagógusok a győri Kis Béláné Csiszár Erzsébet és helyi
Ludikár Béláné továbbra is kisegítenek minket, őket a helyi
önkormányzat segítő támogatásával tudjuk alkalmazni.
Tárgyi feltétel rendszerünk ismét tovább fejlődött, nagy
köszönettel tartozunk ismét a helyi önkormányzat támogatásának:
- tönkrement fektető ágyak cserére szorultak, valamint
a megnövekedett gyermek létszám miatt is több fektető
ágy vált szükségessé. A 30 fős cica nagycsoport új ágyakat kaphatott, a többi csoportban is szükséges lesz jövőben a csere, és pótlás.
- Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” adaptált Pedagógiai Programunk elvárásának teljesítéséhez nagy örömünkre megvalósult az intézmény
hangszórókkal való felszerelése. Reggel a gyermekek intézménybe érkezésekor ez által biztosítani tudjuk - óvodaképünket tükröző, művészeti értékeket képviselő, tiszta forrásból, pedagógusaink által válogatott zenei ízlést
formáló - fogadó zenét. Itt szeretnénk megköszönni Fülöp
Roland szülőnek, hogy támogatta mind munkájával, mind
anyagilag intézményünket a rendszer kiépítésében.
- óvodapedagógusok munkáját segítő számítógép hálózat
is bővítve lett, mely még nem teljes. Fejlesztésére még
szükség lesz a jövőben a pedagógusokat érintő megnövekedett adminisztráció, minősítésekhez szükséges IT eszköz használattal kapcsolatos elvárások miatt.

Pályázaton is részt vettünk:
Az AUDI HUNGARIA Zrt. „Az Audi segít” pályázati felhívásra az „Esztétikus, egészséges, környezetben mozogni,
élni jó!” címmel májusban pályázatot nyújtottam be intézményünk nevében. Nagy örömmel értesültünk júliusban,
hogy intézményünk bekerült a nyertesek közé és közel
6 millió Ft-ot nyert. A pályázati projekt megvalósításra
kevés idő állt rendelkezésünkre, így a munkálatok java-

részt már nyáron elkezdődtek. Pályázat tartalmáról röviden: udvar poros részének megszűntetése, tereprendezés
udvaron, füvesítés, gyöngykavics pótlás, udvari játékok
karbantartó festése, kerítésfestés, mezítlábas, focipálya,
fa köré padok, pad, virágok, matató fal, ívó kutak, előtetők, udvari játékok bővítése, épület falának javítása, faház
otthonosabbá tétele, öltözőszekrény, vezetői iroda előtti
váró rész családiassá tétele, parkettázás.

Pályázatot kezdettől fogva koordinálta, végig kísérte
Audi részéről Szabó-Poczak Anita és Tóth Adrián Patrik.
Köszönjük lelkes segítő munkájukat. Pályázat következő
lépéseként, a pályázat kikötése szerint 2019. szeptember
13-án nevelés nélküli munkanapon, pénteken fogadtuk
napi az Audi dolgozói, 45 főt, akik a pályázat gyakorlati
megvalósításában vettek részt, segítve a mielőbbi megvalósítást. A vendégeinket óvodás gyermekeink Buga Lászlóné óvodapedagógus vezetésével verssel, dallal, furulya
szóval köszöntötték. Fenntartót képviselve Farkas Judit
jegyző asszony, valamint jómagam is szóltunk pár szót
faluról, intézményről, pályázatról. Adományt (labdákat,
játékokat stb.) is hoztak magukkal gyermekeinknek az
Audis dolgozók, melyet nagy örömmel vettünk át.
Bent és kint az udvaron nagy sürgés-forgás volt. A munkálatokat Audis koordinátoraink irányították.
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Hej , óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda…
Óvodánk, bölcsődénk dolgozói is helyt álltak, konyhánk
finom almás-túrós rétessel lepte meg az Audisokat. A
Szülői munkaközösség is kedveskedett sós-édes süteményekkel és a nagy örömet okozó palacsintával a lelkes önkénteseknek.

Pályázat megvalósításában, munkálatokban részt vettek,
segítettek:
Sári József, Kettinger Attila, Varga Tivadar, Rozsonszki
Ákos, Bencze Gábor, Kasznár László, Prémus Ferencnek
külön köszönettel tartozunk az ivó kutak társadalmi munkában történő beüzemeléséért, Hancz István és Novits
Norbert fenntartó, Bedő Csaba polgármester, az önkormányzat dolgozói, SZM.
Mivel a pályázatnak fő eleme az udvar rendbetétele volt,

ezért még kérem a szülők türelmét a továbbiakban, mivel az udvari játékok, mezítlábas, ívó kút, focikapu, rugós
játék telepítése után tudunk csak füvesíteni, melyre csak
a fű megerősödése után lehet kimenni. Őszi időre való
tekintettel előreláthatólag (a bölcsődések udvarának kivételével)az udvar tavasszal lesz használható állapotban.
Tavaszra viszont egy udvaravató, megnyitó napot tervezünk a családok, pályázatban részt vevők részére.
A megnyitóig a gyermekeink levegő és mozgás igényét
sétákkal, játszótérre látogatással fogjuk, pótoljuk. Előre is
köszönjük a türelmet, megértést, hisz mindez gyermekeink érdekében történik.
Gyurós Lilla intézményvezető
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Felvidéki kirándulás
A „Határtalanul” pályázat segítségével osztályunk négy felejthetetlen napot töltött Felvidéken.
Elsőként Komárnoban Klapka György és Jókai Mór szobrát néztük meg, és ellátogattunk az Európa-udvarba. Ezután a gútai vízimalom következett. Majd testvériskolánk
a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola fogadott minket
nagy szeretettel. Érdekes volt a szlovákiai magyar gyerekekkel beszélgetni, barátkozni, játszani. Másnap Selmecbányán egy régi ezüstbányában jártunk. A következő nap
Ótátrafüreden túráztunk a Tar-pataki vízeséseknél, majd
megnéztük az Európában egyedülálló Dobsinai-jégbarlangot. Az utolsó nap Lőcse híres városháza, a Szepesi vár és
a kassai Szent Erzsébet dóm következett. Itt az altemplomban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját és megnéztük rodostói házának felépített mását is.
Hazafelé pedig az együtt töltött napok élményeiről beszélgettünk.
Kettinger Bálint

Selmecbánya közös fotó

Komarno Európa udvar

Citeratábor
Idei évben is megrendeztük a szakmai táborainkat Rábacsécsényben és Balatonalmádiba.
Napközis tábor július második hetében volt hat gyerek
vett részt rajta a faluból. Citerázás mellett hennáztak, pólót festettek, énekeltek, hajtogattak stb.
Balatoni tábor augusztus első hetében volt, ez már a 10.
Jubileumi ottalvós citeratábor. A táborzáró buliban ezt a
tíz évet jól megünnepeltük. Ebben a táborban idén Lakatos Mercédesz, már mint segítő, oktató vett rész. A
legkisebb csoportot ő vezette.
Az ottalvós táborban 65 diák vett részt idén a tanítványaim közül. Egy életreszóló élményt kaphattak.
Horváth Krisztina

Felsőszeli közös kép
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Tanévnyitó az iskolában
2019.augusztus 30-án az iskolai tanévnyitó alkalmával,
még egy utolsó, óvodában tanult verseléssel és öleléssel
búcsúztunk Zsófi nénivel 19 fő gyermekünktől, akik az
első osztályba léptek. Sikeres iskolás éveket kívánunk
nekik.
Horváth Éva óvodapedagógus

Új bölcsődei létszám

Bölcsiből az oviba

Szeptember 2-án 4 bölcsődés gyermekünk mellé érkezett
3 kislány. Egy 16 hónapos, egy 19 hónapos és egy 26
hónapos. Így létszámunk a maximum megengedett 7 fő.
Ők könnyedén beilleszkedtek csoportunk napirendjébe és
életébe. Az itt maradt 4 kisgyermek a befogadási időszak
alatt érzékenyebb volt, de ennek ellenére végtelenül türelmesen közeledtek újonnan érkezett társaik felé.
Szabóné Takács Renáta-kisgyermeknevelő

Szeptember 2-án 4 bölcsődés gyermekünk mellé érkezett
3 kislány. Egy 16 hónapos, egy 19 hónapos és egy 26
hónapos. Így létszámunk a maximum megengedett 7 fő.
Ők könnyedén beilleszkedtek csoportunk napirendjébe és
életébe. Az itt maradt 4 kisgyermek a befogadási időszak
alatt érzékenyebb volt, de ennek ellenére végtelenül türelmesen közeledtek újonnan érkezett társaik felé.
Szabóné Takács Renáta-kisgyermeknevelő
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Beszoktatás a nyulacska csoportban
A 2019-2020-as tanév az első napjait a nyulacska csoport
beszoktatásával kezdtük.
Csoportunkban barátságos és családias légkör kialakítása
után fogadtuk a várakozással teli szülőket és gyermekeiket. A folyamatos beszoktatás lépéseit alaposan megterveztük és a gyermekek igényeihez igazítottuk. Az eltelt
egy hétben szorosan együttműködve próbáltuk minél
zökkenő mentesebbé tenni az otthontól való elszakadást.
Köszönjük az együttműködést, segítséget a kollégáktól és
szülőktől.
Horváth Éva óvodapedagógus

Új óvodapedagógus az óvodában
Szeretnék röviden bemutatkozni, Simon Viviennek hívnak, lébényi lakos vagyok.
A Mosonszentmiklósi Önkormányzat támogatásával ösztöndíjas hallgatóként végezhettem a Selye János Egyetem
Tanárképző karán, mint óvodapedagógus, 2019 júniusában. Köszönöm a bizalmat és lehetőséget mind az önkormányzat, mind az óvodavezető részéről, hogy diplomám
megszerzése után nyáron nagy örömmel munkába is állhattam a helyi Kormos István Óvodában. A mókus kiscsoportban lettem óvónő Kolnhofer- Palkovits Zsófia mellett.
Gyermekekkel, szülőkkel jó kapcsolat kialakítására törekszem, és munkámmal szeretnék hozzájárulni boldog óvodai nevelésükhöz.
Simon Vivien óvodapedagógus
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Nyári élet az óvodában
Szinte az egész napot a szabadban töltöttük, a fák árnyékában. Megkértük a szülőket, hozzanak a gyerekeknek
fényvédő krémet. Ezzel naponta többször is bekentük
őket. A nagy nyári melegben a folyadék folyamatos pótlása nagyon fontos, ezért gyakran kínáltuk a gyerekeket
friss vízzel.
Biztosítottuk a szabad játék örömét: a gyerekek kedvük
szerint játszhattak, homokozhattak, focizhattak, kipróbálhatták ügyességüket az udvari játékokon.
Emellett a nyári időszakban is fontos volt számunkra,
hogy az óvodai élet színes, változatos és élményekkel teli
legyen. Minden nap más tevékenységet kínáltunk a gyere-

keknek. Csak néhány példát említenék meg: Rajzoláshoz
ceruzát, zsírkrétát vittünk ki. Készítettünk só-liszt gyurmát, amit kavicsokkal, terményekkel díszítettek a gyerekek. Festettünk gombfestékkel. Az elkészült alkotásokat
a nap végén örömmel vitték haza a gyerekek. Játszottunk
buborékfújókkal: ki tud többet elkapni, vagy nagyobb
buborékot csinálni. Műanyag palackokat töltöttünk meg
vízzel, ezzel locsoltak, festettek a kőre a gyerekek. Nem
maradhatott el egy nap se a mesehallgatás. Játszottunk
énekes játékokat, olyat, amit mindenki ismert. A gyerekek
jól érezték magukat, ez fényképeken is látható.
Takács Attiláné intézményvezető helyettes

Nyári pillanatképek a bölcsőde életéből
Jártunk, állatnézőben, a Tóth húsüzemben, Templom téren, de ezeken kívül még sok-sok élményben volt részünk.
Szabóné Takács Renáta-kisgyermekevelő
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Elhunyt társaikra emlékeztek a
mosonszentmiklósi polgárőrök
Minden év augusztusának végén a mosonszentmiklósi
polgárőrök megemlékeznek elhunyt társaikról a temetőben, idén sajnos már 9 polgárőrről: Behon Péter Pál, Zimonyi Béla, id. Benkő Béla, Varga Jenő, ifj. Csendes László,
Stergerits József, Bári Csaba, Tóth Imre.
Dr. Benke Tamás háziorvos, polgárőr társunk mondott
el egy tisztelgő megemlékezést és egy verset Behon Péter Pál alapító elnökünk sírjánál. Mondandójában kitért
elhunyt társaink érdemeire, illetve a polgárőrélet fontosságára és jelentőségére. Ezt követően a megjelent tagok
egyesével felkeresték a többi sírt is egy csokor virágot elhelyezve azon.
Horváth László polgárőr alelnök
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Új lelátó átadása Mosonszentmiklóson
Ismét fejlődött a mosonszentmiklósi sportpálya. 20 milliós TAO forrásból és az önkormányzat által nyújtott 4,8
milliós támogatásból új lelátók épültek a pálya mellett,
továbbá sportfelszerelések vásárlása történt meg az utánpótláscsapatok részére.
Az átadó ünnepségen megjelent Dr. Nagy István agrárminiszter, országgyűlési képviselő és Horváth László a megyei labdarúgó szövetség elnöke is. Samodai Imre egyesületi elnök köszöntő szavai után Bedő Csaba polgármester
beszélt az eddigi évek sport fejlesztéseiről (öltöző felújítása, büfé és előtető építése, eredményjelző tábla, automata
öntözőberendezés, fűnyíró traktor és egy új világítással
ellátott műfüves pálya), melynek összege közel 100 millió
Ft volt. Dr. Nagy István a fejlesztések nyújtotta előnyökről, hozadékairól tett említést. Az átadást követő bajnoki
mérkőzés kezdőrúgását Horváth László végezte el.

Álomból átadás
Köszönet Mindenkinek a segítségért, a támogatásért.
Köszönet a Magyar Labdarúgó Szövetségnek.
Köszönet Mosonszentmiklós község Önkormányzatának a kiemelt támogatásért. Köszönet Bedő Csaba polgármester Úrnak és a Képviselő-testület tagjainak.
Köszönet a TAÓ felajánlásért a Transdanubia Logisztikai Kft-nek, az Adria Kft-nek (Keresztély László és Varga-Keresztély Kinga családja) és a Bonus Bt-nek (Molnár
Lajos).
Köszönet Winkler Péternek a pályázat lebonyolításában
végzett munkájáért.
Köszönet Horváth Miklósnak és a FORE Kft-nek a kivitelezésért.
Köszönet Bernáth Ervinnek és a Bemalen-Bau Kft-nek a
precíz munkáért.
Köszönet Varga Tivadarnénak, Varga Tivadarnak és a Zsé-Té Bt-nek.

Köszönet Hencz Józsefnek és Mészáros Krisztiánnak,
illetve a Mosonszentmiklósi Agrár Kft-nek az azonnali
segítségekért.
Köszönet szurkolóinknak, segítőinknek, játékosainknak
minden segítségért, támogatásért, munkájukért.
Sok ember hozzájárulása, sok ember segítsége kellett
ahhoz, hogy sporttelepünket megkoronázhattuk.
Folytatjuk!
Sok ötletünk van még…
Hajrá MESE!
Mosonszentmiklós SE vezetősége
Finta Bence, Fördős Lajos, Kovács László,
Samodai Imre, Varga Imre

Mi kell egy

jó koncerthez

? ? ???

??

(az alábbi cikk az aug. 10-i Republic koncert előtt íródott és került fel egy közösségi oldalra)
Röviden:
Sok minden.
Bővebben:
Ha egy kicsit visszamegyünk az időben, akkor legelőször is egy jó ötlet, arról, hogy mit is akarunk. Ez meg
is volt részemről úgy 5-6 éve, hogy tartsunk nyári
koncerteket a faluban. Aztán kell egy támogató, egy
szponzor. Ez volt a képviselő-testület, aki azt mondta, hogy jó az ötlet, legyen koncert. Ámen.
Kell egy jó fellépő is, akire kíváncsiak az emberek.
No itt megint képbe kerül a polgármester meg a testület. S ha megvan a kiválasztott fellépő, akkor jöhet
az egyeztetés, hogy ki, mikor ér rá és mennyiért. Ha
minden OK, akkor jöhet a több oldalas szerződés, a
műszaki kívánalmak (hang és fénytechnika, a színpad
adottságai) és a catering (milyen ellátást kér a fellépő
a koncert előtt és után).
No ezek a dolgok zajlanak le a koncert előtt úgy 8 - 9
hónappal! Aztán pihenés helyett további szervezés,
hogy ki hozza a színpadot, ki legyen a hangosító, milyen és mennyi fény kell a koncerthez, mennyi áramot vesz fel a cucc, kell-e aggregátor vagy sem, kell-e
LED fal, azon mi fusson, milyen hosszú kordont kell
felépíteni, mennyi polgárőr kell, mivel ezek nélkül
nincs fellépés. Ezt megint a polgi dolga megszervezni
- hozzá teszem, ez érdekel is, tehát nem probléma.
Aztán a koncert előtti hetekben jön a sűrűje:
- polgárőrség, ki mit csinál, kit engedünk be és kit
nem, mikortól kell őrizni éjjel-nappal a színpadot és
környékét, ki lesz a koncert alatt szolgálatban, hol
álljanak meg az autók és hol nem

- egyeztetés a vendéglátást biztosító céggel, a
catering alapján mi legyen bekészítve az öltözőbe, mi
legyen hideg és mi legyen meleg
- bevásárlás, most pl. 3 db nagyméretű törölközőt
kellett vennem, mivel ezt kértek az öltözőbe
- a focipálya rendbetétele, fűkaszálás, szemétszedés
- székek, asztalok, hűtők az öltözőbe, természetesen
megterítve az asztal cukira, az elvárások szerint
- sátorállítás tűzoltóinkkal, hova és mekkora sátor legyen, milyen világítás legyen benne
- a szemét elszállításához konténer rendelése a GyőrSzol-tól
- egyeztetés a rendőrséggel, kérni, hogy itt teljesítsenek szolgálatot rendőreink
- padok, asztalok, szemetesek kihelyezése a koncert
előtt a nézőtéren
- színpadállításkor ott lenni a helyszínen, hogy hova
és hány méter
- technikai beálláskor segíteni, elmondani a kívánalmakat
- az öltöző és a mellékhelyiségek kitakarítása
- és még pár most kimaradt dolog
- majd szombaton fogadni a zenekart, elkísérni őket
az öltözőbe, extra kívánságok teljesítése
- köszönteni a nézőket a színpadon. Nagyon jó, ha
ilyenkor sok embert látok a nézőtéren
- majd meginni pár rosé fröccsöt és élvezni a bulit
- ja és vasárnap reggel elkezdődik a bontás, a szemétszedés, a technika elszállítása, lustálkodásnak helye
nincs!
De ez így mind nagyon jó, szeretem!
Bedő Csaba

