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Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Nap Mosonszentmiklóson
Nagy megtiszteltetés érte a helyi polgárőr egyesületet,
ugyanis az eddigi munkájuk elismeréseként községünkben
rendezték meg 2015. szeptember 5-én a megyei polgárőr
napot. 46 polgárőr egyesület tagjai, hozzátartozói mellett
számos díszvendég érkezett erre a napra településünkre.
Köszönthettük dr. Nagy István államtitkár urat, országgyűlési képviselőnket, Széles Sándort, a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottját, Csizmadia Gábor rendőr dandártábornokot, Győr-Moson-Sopron
megye rendőrfőkapitányát,
Sallai Péter tűzoltó ezredest,
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, Zámbó
Pétert, az Országos Polgárőr
Szövetség szakmai igazgatóját, Csaplár Zoltánt, a GyőrMoson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, továbbá
a járási rendőrkapitányokat, a környező települések polgármestereit, Képviselő-testületünk tagjait és a megyei
polgárőr szövetség vezetőségét.
Bedő Csaba polgármester köszöntője után dr. Nagy István
nyitotta meg a rendezvényt, majd a többi díszvendég is

szólt a megjelentekhez. Csaplár Zoltán szakmai értékelése után dr. Nagy István államtitkár úr új polgárőr autókat
adott át Kóny, Lázi és Mecsér polgárőr egyesületeinek.
Ezt követően kitüntetések átadására került sor, melyet
miklósi polgárőrök is átvehettek. Hécz Tamás Kiváló Polgárőr Munkájáért kitüntetésben részesült, Bedő Csaba pedig a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát vehette át.
A program hivatalos része után egy kulturális műsor következett, melyben a
mosonszentmiklósi citerások,
néptáncosok és zeneiskolások mellett az Abdai Rábca
Dalkör, valamint az Obsitos
Dalárda szórakoztatta a közönséget. Párhuzamos programként tűzoltó bemutató,
sétakocsikázás, vércukor és
vérnyomásmérés is szerepelt. Az érdeklődők megtekinthették a helyi polgárőr
egyesület lovas tagozatának lovait és felszereléseit is.
Az összejövetel ízletes vacsorával, beszélgetéssel és
zenével zárult.
Bertalan Krisztina

Megnyitó

Nagy István - autóátadás

A megnyitó vendégei

Bedő Csaba - díjátadás

Stergerits József elnök

Hécz Tamás - díjátadás
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I. Mosonújhelyi Tanyanap
2015.08.22-én tartottuk meg hagyományteremtés céljából I. Mosonújhelyi Tanyanapunkat.
Nagy örömünkre sokan eljöttek.

Ezúton is köszönjük a rengeteg felajánlást, a süteményeket, a tombolatárgyakat és az önzetlen segítséget, amely
hozzájárult ahhoz, hogy felújításra kerüljön kultúrházunk.
Színes programokkal, légvárral, pónifogattal, Freestyle
labda bemutatóval, arcfestéssel,
finom ételekkel, italokkal vártuk
az ide látogató vendégeket. A
legnagyobb tetszést gyermekeink körében a motorosok váltották ki (Főnix Mosonmagyaróvári MC., Országutak Lordjai
Sopron, Lébényi Motorosok Baráti Kör), akik órákon keresztül
motoroztatták az arra vágyókat
kis településünkön. Focikupa
és szépségkirálynő díjat is átadhattunk. A családi versenyen
való részvételünket pedig oklevél formájában őrizzük. Akit
a túlélés rejtelmei érdekeltek,
annak a kívánsága is teljesült:

a Mosonszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója a háziasszonyok rémálmát illusztrálta. Kicsik
és nagyok egyaránt felülhettek a tűzoltó autóra. A focipályát birtokba vették a Barantások, akik remek műsort
adtak elő. A Mosonszentmiklósi
Fúvós Barátok Egyesület tagjai
ismét megörvendeztettek bennünket remek zenéjükkel. Este
tombolahúzás és karaoke, majd
hajnalig tartó mulatozás várta a
későig maradókat. Napközben a
pónifogat fáradhatatlanul vitte a
gyerekeket. Éhségünket remek
szakácsainknál főtt ételek csillapíthatták.
Még egyszer köszönjük a segítséget! Remélem mindenki jól
érezte magát. Jövőre tervezzük
a folytatást.
Zsugonics Jánosné
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120 éve történt, de még mindig aktuális. Avagy,
a történelem megismétli önmagát
Eszmefuttatás a cukor körül: alapvető élelmiszerünk,
de mára már az egyik legdrágább. Hogyan jutottunk el
idáig? Netán történelmünk során volt már ehhez hasonló
jelenség?
A rendszerváltás előtt tizenkettő cukorgyárunk ontotta
ezt az édes terméket. Ehhez tartozott egy nagyon komoly termelői háttér. Itt Mosonszentmiklóson sem volt
másként. A helyi Termelő Szövetkezet olyan nagy területen termelte a cukorrépát, hogy a betakarítást nem is
győzte egyedül. Az őszi időszakban gyerekzsivajtól volt
hangos a határ, mert a falu apraja nagyja répát szedett.
A rendszerváltást követően minden megváltozott.
Magyarországon, a tizenkettő cukorgyárból csak egy

maradt meg, a kaposvári. Ez a gyár a hazai szükségletünknek csak az egyharmadát tudja biztosítani. Szinte
eltűntek a hazai répaföldek. Az EU kvótájából ennyi jutott nekünk. A hiányzó részt importból pótoljuk kemény
valutáért, többszörös árért. A történethez még az is hozzátartozik, hogy a leállt privatizált cukorgyárakat gyorsan szétszedték.
Az ember önkéntelenül is elgondolkodik. Történelmünk
során voltak-e ehhez hasonló jelenségek?
Levéltári kutatásaim során, egy nagyon érdekes újságcikkre akadtam, a „MOSONYMEGYEI LAPOK” 1892-es évfolyamának 15. számában. A cikk azért érdekes, mert
falunkat érinti.

Íme az újsághír:
„Új ipartelep megyénkben:
Gróf W e n k h e i m Frigyes lébeny-szt – mmiklósi uradalmában, közvetlenül a miklósi állomás mellett terül
el egy hatalmas gyártelep, amely 1848/49-ben épült
és 1865-ig üzemben volt, de az időben részint mivel a
czukoradó oly mérvben emeltetett föl, hogy a magyarországi czukorgyárak nem versenyezhettek többé a külföldi gyárakkal, hazánkban kénytelenek voltak az üzemet
beszüntetni. Részben ez okból, részben pedig, mivel a
gyár nagymérvű üzeméhez elegendő répát a vidék termelni nem volt képes: az uradalom akkori felügyelősége

kénytelen volt a czukorgyártást abba hagyni. A gyárat
akkor kiürítették és gépezetét nagyobb részt eladták,
míg egyes részeit most is láthatni a kerületekben. A gyári
épület eddig mint magtár és raktár szolgált s egy érdemes gazdatiszt: H e u f f e l Sándor felügyelete alatt áll.
A volt czukorgyárat most az uradalom ezidőszerinti felügyelője: R i m l e r Lajos átalakítattja gőzmalommá, így
kívánvá kihasználni az idő rombolásának ellent álló építményeket. Az új felügyelő tanulmányozva az uradalom
viszonyait, tapasztalta, hogy a vidék malom viszonyai
nagyon kedvezőtlenek, mert a dunai malmok amellett,
hogy igen távol esnek a községektől, csak kevés és
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primitív munkát képesek elvégezni s azt is csak akkor,
ha van elegendő vizük.
A magyar-óvári gőzmalom pedig az uradalomtól is oly
messze van, hogy oda gabonát őrlés czéljából vinni nem
fizetné ki magát. Ily formán csakugyan hézagot pótló alkotás lesz a gőzmalom, mely úgy az uradalomra, mint
Lébeny-Szt-Miklós és vidékének lakóira könnyen felfogható előnynyel leend.
A tervezet szerint a malom 4 kővel, 1 koptató készülékkel és 2 szitával fog fölszereltetni s egy 30 lóerejű fekvő
gőzgép által fog mozgásban tartatni. Biztosra vehető,
hogy a malom nem csak kiállandja a versenyt a vidékbeli
malmokkal, hanem legtöbbjét felül is mulandja. A malom
villanyos ívlámpákkal lesz világítva.
A volt gyár és a vasúti állomás között van egy
korcsmaépület, mely az uradalomhoz tartozik.
A volt gyárral együtt ez a korcsmaépület is újjá lesz alakítva, és pedig olyan csinosan és kényelemmel berendezve, hogy úgy a magyar-óváriaknak és a mosonyiaknak,
mint pedig a győrieknek igen kellemes kiránduló és mulató helyül fog szolgálni.
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A gyár átalakítását már megkezdték: először került sor
a hatalmas kéményre, mely 45 méter magas volt, tetejében 6 métermázsa súlyu vaskalappal.
A kény lebontását E g g e n b e r g e r budapesti vállalkozó eszközli. Szép látvány volt, amint a kémény tetején
levő súlyos vasdarab két darabra válva zuhant le a kémény lábához.
Egyrészről a bontás másrészről pedig az építés gyorsan
halad, úgy, hogy a tervezet szerint júniusban már üzembe lesz helyezhető az új malom, hogy tanuságot tegyen
arról, hogy a mezei gazdálkodás kiegészítő részeként
csak áldást hozó lehet.
Az új iparvállalathoz kivánjuk a legszebb sikert! r. l”.
Hát ezért szűnt meg 147 éve a gyártelepi cukorgyár. A
történelem megismétli önmagát? A cukoradó felemelése nyomán nem volt gazdaságos a gyár üzemeltetése. A
körülöttünk élők ellehetetlenítenek bennünket? Akkor is,
most is? Elgondolkodtató…
Fülöp Viktor
(Megjegyzés: Az újságcikket változatlanul, eredeti helyesírással közöltem.)

Köszönet
Idén július 11-én rendeztük meg községünk Falunapját, melyre szépszámú érdeklődő volt kíváncsi a focipályán. A visszajelzések pozitívak voltak, még a környező településekről is jöttek gratulációk, ráadásul a
nagy kánikula is megkímélte a közönséget. A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is a széleskörű
összefogás eredményeként tudtunk ilyen színvonalas

műsorral és kiszolgálással kedveskedni Önöknek.
Köszönöm mindenkinek, aki támogatásával, felajánlásával, vagy munkájával hozzájárult a rendezvény
lebonyolításához, a falu nevében is!
Bedő Csaba
polgármester

20 éves a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete ebben az évben ünnepelte 20. születésnapját. A jubileum alkalmára tartott
ünnepi megemlékezésre a tagokon kívül az egyesület támogatóit, más községek nyugdíjas klubjainak képviselőit
is meghívták. A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület
nevében így köszöntöttük a lébényi nyugdíjasokat: „Száguldva vágtat, rohan az idő. Sorra váltják egymást föl a
hetek. Minden nyár gyorsabb, mint az előző, az időnek
nem mondhatsz „állj meg”-et! (Zsoldos Imre). Igen, mindannyian érezzük, hogy az idő nagyon szalad. Napok, hetek, hónapok, évek váltják egymást, és egy-kettőre 20.
születésnapjához érkezett a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete. Tevékenységük meghatározó a város életében,
minden rendezvényen ott vannak, amiben kell, abban segítenek. Színes programokkal elűzik az egyedüllétet, közösségükben kellemesen telik az idő. Tudják, hogyan kell
egymáson segíteni, hogyan tehetik jobbá időskori napjaikat. Rendezvényeik sokszínűsége példaértékű más települések nyugdíjasai számára, tanulni lehet tőlük azt, hogy
hogyan szervezik meg gazdag programjaikat. Mindig szívesen vendégeskedünk náluk, többször láttuk a tánccsoport fellépését, az énekes-verses műsoraikat, hallgattuk a
szólóénekeseket és versmondókat.

Köszönjük, hogy a 20 évből pár éve már mi is részesei
lehettünk életüknek. Kívánjuk, hogy a jövőben is legyen
alkalmunk a közös együttlétre. Jusson időnk továbbra is
egymásra, jusson időnk találkozásokra, néhány kedves
szóra, mert ezekkel a percekkel, ezekkel az emlékekkel
tehetjük szebbé időskori napjainkat.
Fülöp Anna
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Az alkotás öröm és gyönyörűség!
Júniusban alig ért véget a tanév, Ildikó néni és Ili néni
újra alkotni hívott bennünket. A képzőművész és kézműves tábor már hagyomány iskolánkban, így most
sem maradhatott el. Fantasztikusan éreztük magunkat
az eltöltött három napban. Minden percet kihasználtunk, hiszen olyan technikákat alkalmaztunk, amelyekre év közben nincs nagyon lehetőségünk. A látványtól,
a tanulmányrajzoktól eljutottunk a dekoratív művészet
világába. Készítettünk magunknak kerámia festékkel
és egyedi mintákkal bögrét. Nagyon élveztük a selyemfestést, a batikolást. Büszkén viseltük az utolsó napon
a csomózással készített pólóinkat. Feszített vászonra

akril festékkel igazi képet festettünk, ami ma már szobáink falát díszíti, hiszen minden munkát hazavihettünk. Elkészítettük mozaik technikával az iskola aulájában a negyedik oszlop díszítését. Ma már gyönyörű
élénk színekben pompázik! Büszkék vagyunk rá, hogy
ezt mi valósítottuk meg! Nagyon örülünk, hogy jelentkeztünk a táborba, mert remekül éreztük magunkat és
sok izgalmas dolgot is kipróbálhattunk a három nap
alatt. Köszönjük a lehetőséget, a sok-sok élményt és
szeretnénk, ha nyáron folytatódna tovább a munka.
az ALKOT-ÁSZ táborozó diákok
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„Rétre-hívó” Mosonszolnokon
A Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület minden évben szervez egy olyan programot,
ahol a tagok kint a szabadban találkoznak és a réten piknikeznek. Idén a Mosonszolnoki Őszirózsa
Nyugdíjas Klub volt a házigazda. 250 főnél is többen
gyűltek össze a kistérség klubjaiból, hogy közösen

töltsenek el egy vidám délutánt. 3 féle ételből lehetett választani. Volt őzpörkölt, babgulyás és sertéspörkölt. A finom ételek és italok elfogyasztása után
énekkel, harmonikaszóval és tánccal folytatódott a
közös együttlét.
Fülöp Anna

Rétre-hívón a mosonszentmiklósiak
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Neves vendégek voltak templomunkban
Júliusban két csoport is meglátogatta templomunkat.
A hónap elején a Váci Egyházmegyéből, Vácról kerestek
meg bennünket érdeklődők. Az interneten láttak ismertetőt a templomról, ezért döntöttek úgy, hogy szeretnék
megnézni. A megbeszélt időben kb. 50 fős busz állt meg
a Zichy téren. A csoport fogadásakor derült ki, hogy dr.
Varga Lajos váci segédpüspök hozta el a híveit, akik nagy
érdeklődéssel jöttek a templomhoz. Az épület történetének ismertetése után sok kérdés hangzott el, főleg Zichy
püspökkel, a kriptával, a templomba járók számával, a két
kápolnával, a térrel és községünk életével kapcsolatban.
Örültek, mikor meghallották, hogy hittanosaink Zsolt atya
vezetésével azon a héten táboroztak a Börzsönyben, és a
gyerekek talán éppen akkor voltak kirándulni Vácon és a
püspökségen, amikor ők a mi templomunkat nézték meg.
Bár sok közös téma volt, menniük kellett, mert Tibor atya
már várta őket Lébényben.

A másik csoport kisebb létszámmal, kb. 20 fővel érkezett.
A Rómában végzett Collegium Germanicum et Hungaricum
volt magyar diákjai látogattak el hozzánk, köztük Havassy
Bálint atya is. Ők minden évben összejönnek a Kárpátmedence valamennyi régiójából. Idén Győr volt a találkozójuk helyszíne, de Bálint atya invitálására eljöttek szülőfalujába is, hogy megismerjék Mosonszentmiklós szép
templomegyüttesét. A találkozón minden évben részt
vesz dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek is, így őt
szintén köszönthettük falunkban. Két Havassy – Bálint
atya és édesapja, a sekrestyés – mutatta be a templomot.
A látottak és hallottak nagyon jó benyomást tettek a vendégekre. A „Boldogasszony anyánk…” eléneklése után
búcsúzóul közös fénykép készült a templom bejárati lépcsőjénél.
Havassy László

Fördős Jánosné verse:
Uram adj erőt!
Uram adj erőt,

Hogy soká éljek
És tiszta fejjel
A versnek éljek,
Hogy gondolataim
Leírjam és messzeMessze hadd szárnyaljon
Mint a dal,
Ahogy a szél fúj.
Hegyen-völgyön, a
Réteken át
Szóljon a versem.
A bérceken át
Hallja mindenki
A versemet.
Tudja a világ,
Mit üzenek.
Mindig mosolygós
Üzenetek.
Azóta, hogy olvasták
A versemet, másképp
Mosolyognak rám az
Emberek, árad
Belőlük a szeretet.
Ennél nagyobb
Elismerést nem
Ismerek.
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Hittantábor a Csattogó-völgyben
„Mint szarvas a forrás vizéhez…”
Ismét elérkezett július első hete, a hittantábor ideje.
Ebben az évben a Börzsönyben található Csattogó-völgyi
tábor volt a helyszín.
Július 6-án indultunk az öttevényi templomtól autóbusszal. Első megállónk Budapest volt. Először a Gellért-hegy tetején gyönyörködtünk a szép panorámában,
megnéztük a Szabadság-szobrot és a Citadellát, majd a
Szent István Bazilikába mentünk. Idegenvezetőnk részletesen bemutatta a templomot, még oda is bemehettünk,
ahova a turisták nem. Megnéztük a Szent Jobbot, majd
utána felmásztunk a toronyba és ismét megcsodáltuk a
várost.
Délután érkeztünk meg a szálláshelyünkre. Az elhelyezkedés után jólesett egy kis fürdés a medencében. A tábornyitó szentmise utáni esti programunk a csapatalakítás és a bemelegítő játék volt.
Másnap túrázni indultunk a Börzsönybe. Erdei kisvasúttal jutottunk el Királyrétig, ahol tábori misével kezdtük
a programot. Ezt követően a kilenc állomásból álló erdei tanösvényen mérték össze tudásukat a csapatok. A
feladatok során megismerték a környék növény- és állatvilágát. Délután ismét fürdés volt, majd este szalonnasütés. Izgatottan várta mindenki az éjszakai „kincskeresést”.
Szerdán megint vonatra szálltunk és Vácra utaztunk.
Megnéztük az Egyházmegyei Kincstárat, majd sétát tettünk a Püspöki Palotában, ahol dr. Beer Miklós püspök
atya is köszöntött bennünket. Délután sikerült a nagy
vihar előtt visszaérni a táborba. Az estét ügyességi vetélkedő zárta.

A következő nap is
kirándulással telt.
„Bevettük” a Nógrádi várat, majd sorversenyeken mérték
össze erejüket a csapatok. Délután egy
családi vadasparkba
mentünk, ahol traktoron jártuk végig a
130 hektáros területet. Etettünk dámvadat, szarvasokat és vaddisznókat.
Esti programunk az elmaradhatatlan Ki mit tud volt,
ahol a csapatok a tábor témájához kapcsolódó jelenetüket mutatták be.
Az utolsó napunk csomagolással kezdődött, majd a
táborzáró szentmise végén volt az eredményhirdetés.
Ezzel még nem ért véget a program, mert ismét Budapestre indultunk. Felkerestük a Liszt Ferenc nemzetközi
repülőtéren található Aeroparkot. Három órás bemutató
keretében autóbusszal végigjártuk a repteret. Láttunk
közelről fel- és leszálló gépeket, repülőgép indítást és
fogadást, majd megnéztük a speciális tűzoltóállomást
is. A tervezettnél jóval később, élményekben gazdagon
érkeztünk haza.
Köszönjük mindazoknak a támogatást, akik anyagilag,
élelmiszerrel vagy más módon segítették a táborozást!
Frank Györgyné

Köszönetnyilvánítás
Ebben az évben településünk adott otthont a GyőrMoson-Sopron Megyei Polgárőr Napnak. Egyesületünk
részére nem csak elismerés, hanem nagy felelősség is
volt egy ilyen esemény megrendezése. Nagyon sok segítőkész ember segített a rendezvény színvonalas lebonyolításában. Legnagyobb támogatónk: Megyei Polgárőr
Szövetség
További támogatóink: Szalánczi Ernő, Dr. Benke Tamás,
Portik György, Ludikár Ildikó, Ludikár Károly és neje,
Matsek István, Takács Sándor, Gyergyói Zoltán, Füttyné
Kottász Gabriella, Varga Imre, Szigetközi Vadásztársaság, Fehér Zoltán, Ferenczi Sándor, Hegedűs József,
Szalánczi József, Tóth Gyula, Molnár Józsefné, Szabó
Viktor, Csáfordi Ernő és Mosonszentmiklós község Önkormányzata.
Köszönöm a Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület
nevében:
- a színvonalas előadást a mosonszentmiklósi néptáncosoknak és zeneiskolásoknak, a Miklósi Énekes Pacsirtáknak, az Obsitos Dalárdának, az Abdai Rábca Dalkörnek;

- a vöröskeresztes lányok bemutatóját;
- a Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesületnek a
remek muzsikáit;
- Horváth Róbertnek a hangosítást és a jó hangulatot;
- Csáfordi Ernőnek és Németh Gábornak azt, hogy
szép fogataikkal bemutatták településünket vendégeinknek;
- a tűzoltók sátrát és látványos bemutatójukat;
- szakácsaink és segítőik munkáját, a sok finom ételt,
a rengeteg palacsintát és a két „kitelepült” vendéglős
remek helytállását;
- polgármesterünk és a falugondnokok segítségét;
- polgárőreink kitartó munkáját;
- az önzetlen segítséget.

Tisztelettel:
Stergerits József
az egyesület elnöke

Miklósi Hírvarázs
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Balkán Fanatik koncert

Balkán Fanatik
Még az év elején, az idei költségvetés tárgyalásakor vetettem fel a Képviselő-testület tagjainak, hogy bővítsük
tovább a falu kulturális életét egy-két színvonalas, nagyszabású rendezvénnyel. Ehhez a falu költségvetésében
sikerült forrást találni, ráadásul a tavaly felújított Művelődési Ház ideális helyszínnek tűnt.
Így került megrendezésre áprilisban háziorvosunk dr.
Benke Tamás koncertmester segítségével a Farmosi Kovács Pál Zenekar teltházas koncertje, melyet vastaps kísért végig, kellemes emlékeket szerezve mindenkinek.
Augusztus elején pedig a sportegyesülettel karöltve egy
nagyszabású rendezvénysorozatra invitáltuk Önöket. A
két szervezet megegyezett abban, hogy a nyári labdarúgótornát és az önkormányzat által szervezett Balkán

Fanatik koncertet egy napra teszi. Úgy gondolom, az ötlet bevált, bár a koncert előtt egy kicsit féltem, ugyanis
sokan kérdezték tőlem, hogy ki is ez az együttes. Zenéjüket meghallva, a közönség ütemre mozgó kezeit és
lábait elnézve aztán már mosolyogtam, „bejött” az ötlet.
Sok-sok gratuláció érkezett hozzám, remélem tetszettek
Önöknek a zeneszámok, és talán most már tudni fogja
mindenki, ki is az a Balkán Fanatik. Mivel ez volt az első
ilyen közös szervezésű program a sportegyesülettel, a
tapasztalatok alapján finomítások a jövőben elképzelhetők, de alapjában véve az ötlet jónak tűnik.
Remélem, hogy lesz folytatás 2016-ban!
Bedő Csaba
polgármester

Nézők a koncerten

Előzenekar a Koktél együttes

Miklósi Hírvarázs
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Eseménynaptár 2015. október-december
Október 2.
Október 3.
Október 10.
		
Október 11.
		
		
Október 17.
		
Október 22.
Október 23.
Október 28.
		

Idősek Napja a Művelődési Házban
Őszi hittanos kirándulás Pápára
Sörfesztivál és süteménysütő
verseny, Csopak Bisztró
Márton napi liba buli –
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas
Egyesület
Röppenj Pulyka! - Első
Mosonszentmiklósi Táncalkalom
Előadás Gulyás Lajosról
Október 23-i ünnepség
Kézműves foglalkozás
hittanosoknak

November 24.
November 28.
		
December 4.
December 6-7.
December 6.
		
December 19.
		
		
December 19.
		
		

Véradás
Takács Roland koncert Művelődési Ház
Mikulás délután az iskolában
Egyházi Szent Miklós napok
Mikulás nap, ünnepi fények
felkapcsolása
Karácsonyi koncert –
Mosonszentmiklósi Fúvós
Barátok Egyesület
Karácsonyi ünnepváró –
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas
Egyesület

Szüreti napok 2015
Nyertesek
Paraszt Forma1: Csopak Bisztró csapata
Gumicsizma dobóverseny:
Férfi: Szabó Zoltán
		
Női: Héczné Molnár Diána
Lopózás:

Plangenauer László
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Önkormányzati hírek
Pár önkormányzati hírt, információt szeretnék Önökkel
megosztani:
1. Elkészült az orvosi rendelő előtti parkoló, a lakosság már
használja. Kihelyezésre került egy kerékpártároló és egy
pad is. Az épület homlokzatának javítását követően virágládákat helyezünk el a rendelő előtt és egy hirdetőtáblát
is felállítunk a parkoló oldalában. Ezeket a falugondnokok
készítik el.
2. Az Öreg-Rábca hídjának faszerkezete sajnos az idők során nagyon elhasználódott, több eleme elkorhadt. Az átkelés biztonsága miatt szükségessé vált a felújítása. Árajánlatokat kérünk be több helyről is a faanyag beszerzésére,
majd a falugondnokok, bevonva helyi szakembereket is,
felújítják a híd szerkezetét és a padozatát. A felújítás ideje
alatt elképzelhető, hogy 1-2 napig le lesz zárva a híd, melyről időben értesíteni fogjuk a lakosságot és a gazdákat.
3. Mint ahogy már korábbi cikkemben írtam, 3 pályázatot
adtunk be az elmúlt hónapokban: kisbusz beszerzésére,

4. Szeretnénk ebben az évben is megtartani a Szeretlek
Magyarország rendezvényünket (tábortűz, szalonnasütés,
zenei program) várhatóan szeptember 26-án (szombaton)
19 órakor a sportpályán.
5. A falunapi tombola eladásából származó 320.000 Ft-ot a
Fő úti kereszt felújítására fordítottuk (a felújítás összköltsége 1.3 millió Ft). Böcskei György enesei kőfaragó szeptember 7-én állította fel újból a keresztet, melyet pár nap helyszíni munka követett. A megújult kereszt átadó ünnepsége
és megáldása szeptember 26-án (szombaton) 17:45 órakor
lesz, melyet egy állófogadás követ.
Bedő Csaba
polgármester

konyha bővítésére, műfüves focipálya felújítására. Tájékoztatom Önöket, hogy a 3-ból 1 pályázatunk nyert, a kisbusz beszerzésére beadott pályázat volt sikeres. A másik
2 pályázat forráshiány miatt elutasításra került. Várhatóan
október közepén vehetjük át a 9 személyes Opel Vivaro
kisbuszt, amelynek egy új garázst is kialakítunk a Civilek
Házában, a polgárőr autó garázsa mellett.

Kereszt a felújítás előtt

Kereszt a felújítás után

Miklósi Hírvarázs
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Győri Járási Hivatal
A Győri Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 2015.
augusztus 6. napjával visszaköltözött korábbi telephelyére a Győr, Czuczor u. 36-40. szám alá.
A Kormányablak Osztály két telephelyen működik:
- Győr, Nagysándor J. u. 31. (ETO Park)
- Győr, Czuczor u. 36-40.
A Győr, Nagysándor J. u. 31. szám alatt az ügyintézők
elérhetősége változatlan.
Az ügyfélfogadási idő a két telephelyen a következők
szerint alakul:
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-18:00
A Győr, Czuczor u. 36-40. szám alatti telephelynek két
bejárata van, a Szent István úti bejárat (osztályvezető,
közlekedésigazgatási ügyek) valamint az Árpád úti bejárat (személyi okmányok, KAB, hatósági ügyek).

Telefonszámok:
Bejárat a Szent István u. felől (ahol korábban a személyi
okmányosok voltak):
Gépjármű ügyintézés:		
795-318
				
795-321
				
795-261
Osztályvezető:			
795-310
Vállalkozók :
(I. emelet régi helyükön)
795-309
Bejárat Árpád u. felől
Postapont:			
Logisztika:			
Népesség-nyilvántartás:
Személyi okmány:		
				
				
KAB ügyintézők:		
Hatósági ügyintézők:		
				
Információs pult:		

795-263
795-266
795-260
795-264
795-319
795-320
795-317
795-312
795-262
795-265

Közérdekű információ
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálatánál a családgondozó személyében változás történt.
Mosonszentmiklóson, a csütörtöki napokon Steineingerné Horváth Csilla helyett Tarczi Veronika látja el a családgondozói feladatokat. Telefonszáma: +36-20/498-20-96.
Változás történt a családsegítő szolgáltatás ügyfélfogadási idejében is:
Ludikár Béláné ezentúl péntekenként várja ügyfeleit. Telefonszáma: + 36-20/497-09-38.
Változott a járási ügysegéd fogadóórájának időpontja is: csütörtök 9:00 - 9:45

Születések:
Kormos Elina				
Varga Lóránt				
Jagadics Milán				
Kalmár Máté				
Schaub Izabella				
Simsek Zeynep				
Józsa Tamás Péter			
Pungor Benett				

2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.

06.
06.
07.
07.
07.
08.
08.
08.

20.
30.
11.
17.
29.
07.
10.
12.

Házasságkötés:
Szalai Beáta – Takáts László		
Csáki Alexandra – Szente Csaba
Ihász Nikolett – Németh Péter		
Tóka Gabriella – Köteles Sándor
Takács Klaudia – Hécz Zoltán		
Kálmán Titanilla – Visi Lajos		
Halálesetek:
Csendes Lászlóné			
Varga Gyula				
Takács Józsefné			
Schreiner László			

2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.

07.
08.
08.
08.
09.
09.

18.
15.
15.
22.
12.
12.

2015.
2015.
2015.
2015.

07.
06.
07.
08.

22.
24.
22.
12.
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Felhívások
1. Idén került sor Mosonszentmiklós honlapjának megújítására. Áttekinthetőbb és a naponta frissített, naprakész információk révén folyamatos tájékoztatást nyújt
a lakosság számára. A felület szebb és modernebb lett.
A tartalmi oldalak bővítése révén pedig lehetősége van
községünk egyéni vállalkozóinak, vállalkozásainak az ingyenes hirdetésre: legyen szó szállásról,
vendéglátó egységről dohányboltról, fodrászról vagy
akár kozmetikusról.
További részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban Bertalan Krisztina kereshető fel.
2. Településünkön az ebösszeírás határideje 2015.
szeptember 30. Kérem, aki még az erre rendszeresített
nyomtatványt nem adta le a Polgármesteri Hivatalban,
kérem, pótolja a hiányosságot! A formanyomtatvány
megtalálható a www.mosonszentmiklos.hu honlapon a
„dokumentumok menüpont alatt az egyéb dokumentumok között”, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban is átvehető.
3. Mosonszentmiklós község Önkormányzata idén is
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása. A pályázatokat az EPER-Bursa
rendszerében kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A
pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Figyelem: a pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Bővebb információ a honlapon, illetve a Polgármesteri
Hivatal illetékes ügyintézőjénél kérhető.
4. Otthoni pálinkafőzés: a magánfőzőnek a tárgyévet
követő év január 15-éig a magánfőzött párlat utáni adóbevallási és fizetési kötelezettsége van a lakóhelye
szerint illetékes önkormányzat adóhatósága felé. Ezt a
kötelezettséget először 2016. január 15-ig kell teljesíteni, a 2015-ben előállított párlat után. A magánfőzésben
előállított párlat adója évi ezer forint. Ha a magánfőző
nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor
nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási
kötelezettsége. Abban az esetben, ha a tárgyévben főzött párlat mennyisége meghaladja az 50 litert, akkor a
magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul
bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. A nyomtatvány megtalálható a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.mosonszentmiklos.
hu honlapon a „dokumentumok menüpont alatt az adó
ügyek között”.
Bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása jogellenes, ellenőrzés esetén a vámhatóság a be nem jelentett
készüléket elkobozza jövedéki bírság kiszabása mellett.
Polgármesteri Hivatal

Polgárőrök az iskola előtt
Az iskola kezdetével a helyi polgárőrök is megjelentek az iskola melletti Vasút utcában, hogy segítsék a gyermekek
és a szülők biztonságos átkelését. Idén Gyergyói Zoltán, Makrai István és Kovacsics László polgárőr lát el reggelente
szolgálatot az iskola környékén.
Bedő Csaba
polgármester
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Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai ingyenes
gyermekétkeztetés szabályairól
2015. szeptember 1. napjától módosultak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei ellátásban
vagy az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha a gyermek:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át (2015-ben 89.408 Ft).
Egy nyilatkozat kitöltése után a szülő a bölcsődébe, óvodába járó gyermeke után az ingyenes étkezést igénybe
veheti. A szülőnek a nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy mely jogcímen kéri az ingyenes bölcsődei és óvodai
gyermekétkeztetést.
A nyilatkozat formanyomtatványa az élelmezésvezetőnél átvehető.
Polgármesteri Hivatal

Megszűnt a helyi kábel TV műsora
Békefi Ádámtól kapott információ alapján a képújságot
és a falu TV-t működtető Mosonszentmiklósi Faluvédő
Egyesület 2015. július 1-től nem működteti tovább a
helyi kábel TV csatornát. Ezért nem látható a VIDANET
kínálatában a szokott helyen a műsor.
A Médiatörvény kimondja, hogy ilyen csatornát önkormányzat, polgármesteri hivatal, a polgármester,
a Képviselő-testület tagjai és hozzátartozói nem működtethetnek. Várjuk civil személyek, egyesületek jelentkezését, akik kedvet éreznek a helyi képújság és/
vagy a helyi falu TV működtetésére, továbbá az ehhez
szükséges médiahatósági regisztráció és a feléjük küldendő rendszeres adatszolgáltatás elvégzésére!

Szeretettel köszöntjük Szitterné Novits Marikát 60. születésnapja alkalmából!
az iskola dolgozói

Természetesen az önkormányzat egy támogatási szerződés keretén belül hozzá tud járulni a működési költségek finanszírozásához. Érdeklődni, jelentkezni a
polgármesteri hivatalban lehet.
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az önkormányzat megújult internetes oldalán (www.
mosonszentmiklos.hu), továbbá Facebook oldalán
(Mosonszentmiklós község Önkormányzata) és a hirdetőtáblákon továbbra is széleskörűen tájékoztatjuk
Önöket!
Polgármesteri Hivatal
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Miklósi Hírvarázs
Mosonszentmiklós község
Önkormányzata ingyenes lapja.
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Kiadó: Mosonszentmiklós község Önkormányzata 		
(Székhely: 9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.)
Szerkesztő: Bertalan Krisztina
Nyomdai előkészítés: Fenomédia Marketing
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Megjelent a jeles pedagógusok Győr-MosonSopron megyében VI. kötete
Könyvbemutató a Kossuth Lajos Művelődési Házban - 2015. 08. 14.
„MAGVETŐK NYOMDOKAIN: JELES PEDAGÓGUSOK
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN” c. emlékkötet kiadója az „Emelj fel emlék!” Alapítvány. Az alapítvány elnöke: dr. Gönczöl Lászlóné, társelnök: Kallós Károlyné.
Ők álmodták meg a könyvsorozatot, segítőik a Megyei
Honismereti Munkacsoport tagjai. Az emlékkötetek célja: bemutatni a megyéhez kötődő hajdani jeles pedagógusok emlékét, napjainkban is példaként szolgáló teljesítményüket, helytállásukat, pályahűségüket, szellemi
hagyatékukat. A könyvsorozatban található minden
írás kulturális idő – és térbeli utazás is egyben, melynek
során felelevenednek – elsősorban a XX. század – meghatározó eseményei, sorsfordulói, nyomon követhetők
a pedagógus szakma fejlődésének jellemzői.

2010-ben Fülöp Viktornéval együtt csatlakoztam a honismereti csoport munkájához. Tavaly óta KÖZÉRDEKŰ
ÖNKÉNTES-ként dolgozom. A címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztálya határozata
alapján az „Emelj fel emlék!” Alapítvány adományozta.
Úgy gondoltuk, hogy Mosonszentmiklós is adott az országnak, a helyi közösségnek jeles pedagógust, akiknek helye van az emlékkötetben. Az eddig elkészült
miklósi életutak:
A II. kötet 2011-ben jelent meg „TÖRETLEN HITTEL”
Dr. Vargha Damján (1873-1956) paptanár, akadémikus
életútját Fülöp Viktorné írta.
Bíró Lajos (1913-1990) tanító, iskolaigazgató (Jánosháza
puszta) Tuba László egykori tanítvány írása.
Sárosi Lajos (1921-1994) tanító, iskolaigazgató munkásságát Mód Lászlóné mutatta be.
A III. kötet 2012 „SZELLEMI KINCSEK ŐRZŐI”
Elbert Margit óvónő (1900-1980) munkásságát Fülöp
Viktorné dolgozta fel.
A IV. kötet 2013 „A HIVATÁS BŰVÖLETÉBEN”
Horváth László (1905-1981) tanító életrajzának írója
Mód Lászlóné.
A VI. kötet 2015 „MAGVETŐK NYOMDOKAIN”
Fülöp Viktorné (1945-2014) tanár, szaktanácsadó munkásságát összegezte Mód Lászlóné.

Az életutak megírása mellett a könyvbemutatók irodalmi műsoraiban, a kötetek népszerűsítésében is részt
vettünk. Az V. kötet „HŰSÉGGEL A KATEDRÁN” megjelenését Fülöp Viktorné, a munkacsoport oszlopos tagja már nem érhette meg. Kallós Károlyné az alapítvány
nevében méltatta munkásságát a lébényi könyvbemutatón. 2014. október 27-én az „Emelj fel emlék!” Alapítvány keretében végzett több éves kimagasló aktivitása
alapján posztumusz KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES címét férje
vette át Győrben.
A VI. kötet előkészületei közben kért meg az alapítvány
elnöke, hogy írjam meg Fülöp Viktorné tanárnő életútját. Évekig erősítette a honismereti munkacsoportot, rá
mindig lehetett számítani. Sohasem lehet tudni, hogy
a könyvsorozat meddig folytatódik, lesznek-e önkéntes
munkatársak, az ő pályája méltó arra, hogy megörökítsük. A VI. kötet biztos megjelenik, a kézirat leadási
határideje 2015. február utolsó napja. Sikerült elkészülnöm határidőre, s a könyv 2015. augusztus 10-én jött
ki a nyomdából. A megyében az első könyvbemutató
Mosonszentmiklóson volt, melynek szervezésében az
Önkormányzat és a Fülöp család vett részt. A hagyományoktól eltérően emlékműsor volt „CSAK AZ EMLÉK
MARAD MEG A SZÍVBEN” címmel. A Művelődési Ház
majdnem megtelt.

A műsor narrátora: Lőrincz Márta
Bedő Csaba Polgármester Úr nyitotta meg a rendezvényt. Felelevenítette általános iskolás emlékeit, s az
önkormányzatban végzett közös munkát.
Váci Mihály: Még nem elég c. verse Takács Dóra tolmácsolásában hangzott el.
Kallós Károlyné a kötetben szereplő 25 pedagógust mutatta be, dr. Gönczöl Lászlóné a vetített- képes prezentációt készítette.

Miklósi Hírvarázs
Az irodalmi műsort Mód Lászlóné szerkesztette. Közreműködött: Czeglédi Lajosné és Füsi Andrásné tanár,
Gyergyói Edit volt tanítvány. A közös emlékeket felelevenítette: Takács Bernadett tanítvány, Wöller Lászlóné,
Pőheim Judit, Szilágyiné Polgár Éva fizikaszakos tanárok, Baksa Péterné a távollévő fizikatanárok gondolatait
tolmácsolta.
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A megemlékezés állófogadással, beszélgetéssel, könyvvásárlással ért véget.
Aki eljött, az bepillantást nyerhetett egy elkötelezett
pedagógus, közéleti ember életébe.
Fülöp Viktorné emléke – bízom benne – szívünkben
örökké él.
Mód Lászlóné

Stergerits József elnök úr megemlékező beszéde
Tisztelt Polgárőr Társaim!
Emlékezni és tisztelegni jöttünk ma ide. Olyan egykori polgárőrökre emlékezünk ma, akik nem csak alapító
tagjai, hanem meghatározó személyiségei voltak egyesületünknek.
Sajnos, az elmúlt évhez képest nem három, hanem négy
egykori társunk fejfájánál hajtunk fejet. Benkő Béla,
Behon Péter Pál és Zimonyi Béla után Varga Jenő is itt
hagyott bennünket. Mind a négyen példásan végezték
az önként vállalt feladataikat egyesületünkben településünk biztonsága és nyugalma érdekében.

Én, mint minden évben, most is, a fejfátoknál megígérem, megteszünk mindent azért, hogy becsülettel és
tisztelettel haladjunk tovább azon az úton, amelyen
már több mint tíz éve veletek közösen elindultunk. Remélem onnan fentről figyeltek bennünket és büszkén
tekintetek le ránk, hogy nem volt hiábavaló az a munka,
amit földi életetekben veletek együtt közösen elkezdtünk. Ennek egyik bizonyítéka az is, hogy tavaly megyénkben az év legjobb polgárőr egyesületének ismertek el bennünket. Az egyesület nevében még egyszer
megköszönöm a munkátokat.
Nyugodjatok békében!

18 Miklósi pályázati információk

Megújult a Szeszfőzde
Szentesi Endre 1999-ben vásárolta meg az épületet. A
terület megvásárlásakor még a LUMEN-VILL KFT-nél villamoshálózat tervezésével és kivitelezésével foglalkozott,
így bérbe adta a Szeszfőzde üzemeltetését. Egy ideig
azon gondolkodott, hogy bezárja, de Mosonszentmiklós
és a környező falvak lakosainak igénye miatt úgy döntött, mégis tovább működteti a szeszfőzdét. Az ingatlan vásárlásakor csak kisebb munkálatok voltak, azóta
szükségessé vált egy külső-belső renoválás, valamint a
berendezés felújítása. A behozott anyag higiénikusabb
körülmények között kerül feldolgozásra. Gázfűtést építettek ki, mely szintén a tisztább körülmények megteremtéséhez járul hozzá. Mivel a környéken nincs vezetékes
gáz, PB tartályt telepítettek a területre. Automatizálják a
főzést, hogy megfelelő hőfokon, az előírásoknak megfelelően lehessen a párlatokat elkészíteni. Ez biztonságosabb, mivel nem szemrevételezés alapján főzik ki a
gyümölcsöt és az alszeszt, hanem az automatika ügyel
a megfelelő kifőzésre. Újítás még, hogy az alszeszből kinyert pálinka nem a töltő- és tüzelőtérben folyik le, hanem egy külön helyiségben lesz tárolva, így tisztábban
tudják tartani a pálinkát. Felújításra került a vízvezetékés hűtővízrendszer is. A gyümölcsöt nem kézzel, hanem
egy csigával teszik be az üstbe, amely megkönnyíti a
helyiség tisztán tartását. Várható a főző-és finomító üst,
valamint a párlat hűtőcsöveinek cseréje is.
Szentesi Endre a tavalyi főzési díjon csökkenteni fog, így
minél szélesebb körben, elérhető áron tudja mindenki az
otthon összegyűjtött gyümölcsét kifőzetni. Jó minőségű
pálinkát előállítani csak egészséges, frissen mosott, magozott gyümölcsből lehet.
Kifőzetésre jelentkezni a +36 30/ 939 26 08- as telefonszámon lehet, az összegyűjtött gyümölcs pedig hétköznap
reggel 7-től délután 17 óráig szállítható a szeszfőzdébe.
Bertalan Krisztina

Miklósi Hírvarázs

Miklósi Hírvarázs
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Sárosi Lajos emléktorna
Több év szünet után, augusztus elsején ismételten
megrendeztük a Sárosi Lajos Labdarúgó Emléktornát.
A torna egy egész napos programsorozat volt. Délelőtt
a temetőben Sárosi Lajos és Gyergyói Zoltán sírhelyénél tartottunk koszorúzást és emlékeztünk meg róluk.
Délután rendeztük meg négy csapat részvételével a
labdarúgó emléktornát. Markotabödöge, Mecsér, MESE
és Pannonhalma volt a négy résztvevő csapat, akik
egy villámtorna keretében egy félidős mérkőzéseket
játszva döntöttek a helyezésekről. A mérkőzések pörgő és élvezetes iramot hoztak a szép számú közönség
megelégedésére. A tornát nekünk sikerült megnyerni.
A legjobb játékos is MESE játékos lett, Finta Bence.

Az eredményhirdetést követően kezdődtek a kulturális programok, amelynek keretében előbb egy szalonzenekar lépett fel, majd az estét a Balkán Fanatik
zenekar fellépése koronázta meg, amit hajnalig tartó
disco követett. Kora délutántól több üstben jobbnál
jobb ételekkel és desszertekkel kínáltuk vendégeinket, melyeket helyi civil szervezetek és magánszemélyek adományoztak, szolgáltak fel. Ezúton köszönöm
meg mindazoknak a segítségét, akik az ételek elkészítésével, felszolgálásával, tombolatárgyak adományozásával, a rendezvény lebonyolításával támogattak
bennünket és rendezvényünket. Külön köszönöm az
önkormányzatnak, a tűzoltó egyesületnek és a polgárőrségnek az együttműködést és a támogatást.
Molnár Lajos
a sportegyesület elnöke

Elkezdődött a bajnokság
Augusztus közepén elkezdődött a 2015-2016 évi őszi
labdarúgó bajnoki szezon. Felnőtt csapatunk továbbra
is a megyei másodosztályban szerepel az ifivel együtt,
míg az Old Boys együttese a megyei háromban. Emellett
a három csapat mellett úgy döntöttünk, hogy jelentős
mértékben megerősítjük az utánpótlás vonalunkat is.
Finta Bence által indított, napjainkban Boczor Krisztián
által irányított 7-9-11 éves labdarúgó palántáinkat beneveztük a megyei Bozsik programba. Ez számukra azt
jelenti, hogy már nem csak heti két alkalommal edzenek a pályán. Ősszel és tavasszal is 4-4 tornán vesznek részt és a környező falvak hasonló korú focistáival mérik össze tudásukat. Ehhez a csoporthoz nagyon
sok segítséget kapunk a szülőktől, hiszen a velük való
foglalkozás jóval nagyobb figyelmet, türelmet és odafigyelést igényel.

Beneveztük 13-14-15 éves focistáinkat is az U16-os bajnokságba, ami már nagypályás bajnokság, hetente rendezett bajnoki fordulókkal. Edzőjük Salamon Zsolt. Ők
egy nagyon kemény nyári felkészülés után szeptember
elején kezdték meg a bajnokságot.
Ifjúsági csapatunknak továbbra is Nusser Zoltán az edzője. A bajnoki szezont nagyon jól kezdte a csapat, mert
az első 4 forduló összes mérkőzését megnyerték, csak
rosszabb gólkülönbséggel vannak a második helyen.
A felnőtt csapatunktól nem távozott senki. Nagy Baláz�zsal megegyeztünk, így már az első mérkőzéstől kiváló
kapussal kezdhettünk. Régóta „terítéken volt” Varga Imre
visszaigazolása egyesületünkhöz. Ő 2004-ben távozott a
csapatból és több mint 10 év után jött újra haza. Vele egy
érett és gólveszélyes játékost igazoltunk, ami már az első
4 fordulóban meg is mutatkozott. Csapatunk jól kezdte a
bajnokságot, 4 mérkőzésből 3 győzelmet és egy döntetlent értünk el, ami a várakozásoknak megfelel. A Szabó
Péter vezette csapat elé a korábbinál magasabb követelményeket támasztottunk, hiszen fontos posztokon erősítettünk és a sok fiatal játékosunk is szerzett már annyi
rutint az elmúlt évben, hogy emeljük a mércét.
Az idei évtől kezdődően plakáton közöljük a heti sportprogramot, amiben nem csak a felsorolt labdarúgó
csapatok, hanem a tekecsapat is szerepelni fog. Ezzel
tovább akarjuk népszerűsíteni egyesületünk csapatait
és tájékoztatni Önöket az eseményekről.
Molnár Lajos
a sportegyesület elnöke

