Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Élni – húsvéti emberként
Oly sok meghatározást hallottunk már húsvét ünnepéről,
hogy lassan elveszünk a sok értelmezés közt: vajon melyiknek higgyünk? Feltámadás, újjászületés, megtisztulás,
megújulás, új élet, új lendület. Mindezek persze talán arra
is utalnak, hogy mire vágyunk, és hogy mennyire mélységes titok az ember a maga mindenre választ kereső kérdéseivel. Mert ott, valahol a mélyben érezzük: az életnek
súlya, értelme és célja, tétje van.
Gondoltunk-e már arra, hogy nem csak külső szemlélői
vagyunk a húsvéti eseménynek, de részesei is lehetünk
egészen komolyan? Persze ehhez az kell, hogy éljünk húsvéti emberekként. Mert ez megérteti velünk, hogy az élet

mily végtelenül emberi, és mily végtelenül isteni. Húsvéti emberként élni azt jelenti: kibékülni Istennel és önmagunkkal, megbékélni sorsunkkal. Azt jelenti, hogy elkezdjük megtanulni: igazán csak ott van húsvét, ahol előbb
volt bukás is. Hogy igazán csak ott van újjászületés, ahol
előbb volt halál is. Hogy eleséseink tanítanak meg járni.
Hogy bukásaink érlelnek meg a felemelkedésre. Hogy keresztjeink teszik lehetővé felfedezni a húsvéti fényt.
A „keresztény az, akinek van reménye” – írja Gisbert
Greshake. Ez a remény életet minket. Mert van jövőnk.
A jövőnk pedig Krisztus, aki feltámadottként lép közénk.
Juhos Imre plébános

Húsvét Hollókőn
…”örök éltet hirdet.
( 2020. HÚSVÉTRA )
Mária, - első földi emberként – kapta hírül
Úrangyaltól, - Földre, „Isten-Embert” - Ő szül.
Ez történt meg Betlehemben, - égi jel mutatta,
Itt jelentek meg hódolók, - hír így jutott tova.

„Isten-Ember” bizonyságára, - történt sok „csoda”,
„Urunk színe változása” , - Atya égi hangja,
Golgotai halál, majd - Jézus feltámadása,
Annak – tanítványok, s mások - megtapasztalása.

Jézus volt a kisded, ki - már gyermekként is - tudta,
Zsinagóga - valójában - Atyjának a háza,
Határozott tudásával, - ismertetve Tórát,
Magyarázta, értelmezte, - Atya igazságát.

Evangéliumokból is, - mindünk olvashatja,
Mind ezeknek ismerete, - hitünknek alapja,
Mely hit, - reménységgel, s szeretettel tölt el minket,
Ha igaz emberként élünk, - örök éltet hirdet.

Felnőttként, - a Genezáreti tóhoz érkezve,
Ott, - a halászok közül - tanítványokra lelve,
Eljött végső, - három évig tartó - Földi útja,
Atya akarata szerint, - Emberek javára.

Mosonszentmiklóson, 2020.március 09-én.
Dr. Benke Tamás

Miklósi Hírvarázs

2

Koronavírus-veszély,
elmaradnak a tavaszi önkormányzati rendezvények
Sajnos az élet egy olyan vészhelyzetet produkált, amit
nem sokan éltek át, talán csak a háborús viszonyokat tudom ehhez a mostani koronavírus-helyzethez hasonlítani. Szüleink, nagyszüleink élhettek át hasonló helyzetet,
amikor élelmiszert spejzolunk be, fertőtlenítőszer vagy
WC papír után vadászunk a boltokban. Naponta változnak az események, ezen cikk írásakor (március 19.) már
másodszor kellett módosítanom a cikk tartalmát. Nem
tudom, hogy mire az Ön kezébe kerül ez az újság T. olvasó, mennyire lesz még aktuális, de ha már nem, az
az élet számlájára írható. A koronavírus helyzet aktuális
híreit úgy is önkormányzatunk hirdetőtábláin, honlapján, facebook oldalán találják meg, melyet igyekeztem
naponta frissíteni, hogy a legfontosabb, a településünket
érintő információk eljussanak Önökhöz. Az időseknek
szóló tájékoztató anyagot küldtünk ki a szociális étkeztetést végző dolgozóinkkal az éthordóval együtt.
Önkormányzatunk meghozta időben a szükséges védekezési döntéseket, követtük a kormány által kiadott
rendeleteket és továbbítottuk azokat Önök felé. Bezártuk
az óvodát és a bölcsődét, lezártuk a játszótereket, fenntartottuk az időseknek naponta nyújtott szociális étkeztetést. Vitatkoztunk árusokkal, megszerveztük a hivatali
dolgozók részére az otthoni távmunkát, koordináltuk az
óvoda dolgozók foglalkoztatását. Még nem látjuk a munkánk végét, nem látjuk a vészhelyzet végét, de tesszük
a dolgunkat.
A mostani helyzet alapján arról kell Önöket tájékoztatnom, hogy az önkormányzat tavaszi rendezvényei a
vészhelyzet miatt elmaradnak. Így nem került megrendezésre a polgárőrökkel közös tavaszi szemétgyűjtésünk
sem, továbbá elmarad az április18-i bor és pálinkaverseny és lemondtuk a május 1-i majálisunkat is. Egyelőre
eddig tudunk előre látni időben, ha szükséges, ha az élet
úgy kívánja, akkor a tűzoltó 7-próba, a miklósi Falunap,
netán az augusztusi Magna Cum Laude koncert is el fog
maradni.
Most minden a vírusról, a vírus elleni védekezésről és a
megelőzésről szól. Legfontosabb az emberek egészsége
és élete, ezért is mondtuk le haladéktalanul az előbb említett eseményeket.
Újságunk ebben a vészterhes időben csak elektronikusan fog megjelenni, az csak a honlapunkon olvasható.
Figyelmükbe ajánlom ezúton is, az újságban olvasható
koronavírus elleni védekezésről szóló oldalainkat, mindig lehet és kell is belőle tanulnunk.
Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra! S
megemelem a kalapomat az egészségügyben dolgozók
előtt, akik kitartottak az egészségügy ismert nehézségei
ellenére is. Remélem a vírus ellen megnyert harcot követően lesz politikai és gazdasági akarat az egészségügy
rendbe tételéhez.
Bedő Csaba polgármester

A fenti cikk megírását követően egy rendkívüli Képviselő-testületi ülést hívtam össze március 20-ra. Az ottani
döntésekről szól az alábbi cikk, mely az önkormányzat
honlapján és Facebook oldalán már március 21-én megjelent.
Tisztelt Lakosság!
A Képviselő-testület a kialakult helyzet miatt rendkívüli
testületi ülést tartott március 20-án péntek délután, melyen több fontos kérdésben is döntött. Erről szeretném
Önöket tájékoztatni.
- A Szent Miklós Ökocentrum további fejlesztésére elnyert pályázat utófinanszírozott, ezért az önkormányzatunk 750 ezer Ft-al támogatja a pályázat kivitelezését,
mely összeget a pályázat elszámolását követően a pályázó visszafizet az önkormányzat részére
- Elhalasztjuk az óvoda beíratását a legutolsó időpontra
(május 19. és 20.), de ezen időpont is felülvizsgálatra
kerül, ha az akkori vírushelyzet ezt megkívánja
- Eltöröljük az óvoda nyári leállást, mely július végétől
augusztus közepéig lett volna. Indoklás: ha lecseng a
koronavírus okozta vészhelyzet (reméljük, hogy nyárra
lecseng) és beindul a gazdasági élet, a gyárakban a termelés, akkor a lakosság zöme a most kiadott vagy kivett
szabadságok miatt dolgozni kényszerül nyáron is, így
szükséges a gyermekek óvodai és bölcsődei elhelyezése
- A TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013 azonosító számú, „Új
bölcsőde kialakítása Mosonszentmiklóson” elnevezésű
projekthez kapcsolódóan a beérkezett árajánlatok alapján kiválasztotta a közbeszerzést lefolytató közbeszerzési szakértőt, továbbá a műszaki ellenőrt is
- A Magyar Falu Program óvodai rámpa és kerékpártároló
építése projekthez kapcsolódóan a beérkezett árajánlatok alapján kiválasztotta a kivitelezőt, továbbá a műszaki ellenőrt is
- Elhalasztjuk az önkormányzati tulajdonban lévő utak
felújítását és a kátyúzást őszre vagy ha a helyzet úgy
kívánja 2021-re. Indoklás: a koronavírus okozta helyzet miatt bezárásra kerültek intézményeink (óvoda,
bölcsőde), távmunkában dolgozik a pm. hivatal. A dolgozók bérére a fedezet az állami normatíva volt, mely
gyermeklétszám függő. A jelenlegi helyzet alapján, ha
nincs gyermek, nincs állami normatíva (reméljük az állam ez ügyben is lépni fog). A dolgozóink egzisztenciális
biztonságát viszont szeretnénk megőrizni és szabadságolásokkal, távmunka biztosításával áthidalni ezt az
vészterhes időszakot. Továbbá a gazdasági élet leállása
miatt nagyfokú munkanélküliség is várható (ne legyen
igazunk), ekkor pedig kötelessége önkormányzatunknak az érintett és megszorult családok anyagi segítése.
Ehhez viszont pénzügyi forrás kell. A Képviselő-testület
úgy döntött, hogy a fenti okok elhalasztja az útfelújítást,
az ehhez rendelt 9 millió Ft-ot pedig tartalékba helyezi. A döntés nem érinti a Csepete utcai telkek (2. ütem)
előtti út útalapjának az elkészítését, murvázását, mivel
itt várható az építkezések elindulása. A mostani földút
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Koronavírus-veszély,
elmaradnak a tavaszi önkormányzati rendezvények
viszont esős időben alkalmatlan az építkezés miatt forgalom lenbonyolítására.
- a testület tudomásul vette, hogy májusig bezárólag
lemondtuk az összes önkormányzati rendezvényt (szemétgyűjtés, bor és pálinkaverseny, majális, gyermeknap), továbbá a nyári rendezvények megtartása (tűzoltó
7-próba, falunap, nyári koncert) is az akkori vírushelyzet
függvényében lehetséges csak, erről később döntünk.
- továbbra is üzemel konyhánk, továbbra is biztosítjuk
a mindennapi ebédet időseinknek, akiket külön is tájékoztattunk az őket érintő veszélyekről és a védekezési
módokról
- faluújságunk tavaszi száma csak elektronikusan fog
megjelenni a személyi kontaktusok csökkentése miatt

Tisztelt Lakosság!
Immár 13 évi polgármesterkedésem legnehezebb időszakában vagyunk. Nehéz döntéseket hoztunk már régebben
is, de a mostani helyzet semmihez sem hasonlítható, hiszen az egészségünkről, sőt az életünkről van szó. Ezért
is hívtam össze ezt a rendkívüli testületi ülést és ezért
hoztuk meg a fenti döntéseket. Hozzáteszem teljes összhangban, magyarán 7 igen szavazattal,0 tartózkodás és 0
ellenszavazat mellett. Ez is sokat jelent most.
Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok másokra is.
Bedő Csaba
polgármester

Hivatali tájékoztató
Tisztelt Lakosság, Kedves Mosonszentmiklósiak!
A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a koronavírus-fertőzés megelőzése és terjedésének lassítása
érdekében a Mosonszentmiklósi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásában az alábbi változások lépnek életbe:
» a hivatal, továbbá a Mosonújhelyre kihelyezett személyes ügyfélfogadás is 2020. március 17-től, vis�szavonásig szünetel
» ezen időszakban telefonon, a 06-20-500-6968-as számon, illetve e-mailben a hivatal@mosonszentmiklos.hu
lesznek elérhetők az ügyintézők
» elektronikus ügyintézés a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, továbbá a https://epapir.gov.hu oldalakról
indítható, melyben a honlapon található kisfilmek nyújtanak segítséget
» amennyiben a személyes megjelenés indokolt, abban az esetben hívják a 06-20-500-6968-as telefonszámot
és egyeztessenek az ügyintézővel
» az esküvők tekintetében a járványhelyzet ideje alatt a szertartásokat csak maximum 10 fő résztvevővel
tartjuk meg, ennél nagyobb számú rendezvény megtartását bizonytalan ideig el kell halasztani, erre
jelenleg nem tudunk lehetőséget biztosítani
» aki az elmúlt időszakban külföldön volt, számukra esküvőt ebben az időszakban visszavonásig nem tartunk
Az óvoda- és önkormányzati intézmények átmeneti nyitva tartásának szüneteléséről is tájékoztattuk a lakosságot
egy közleményben.
Ez az időszak minden család számára nehéz lesz, de látva a környező országok helyzetét nálunk is mielőbb szükséges ezen intézkedések meghozása annak érdekében, hogy az esetleges járványhelyzeten enyhítsünk, terjedésének kockázatát csökkentsük.
Felhívom a figyelmet, hogy a járványhelyzettel kapcsolatban csak hivatalos forrásból (www.koronavirus.gov.hu,
www.mosonszentmiklos.hu, és az önkormányzat facebook oldala) tájékozódjanak!
Kérek mindenkit az együttműködésre, a felsőbb szervek utasításainak szigorú betartására, a fegyelmezett, jogkövető magatartásra, vigyázva magunkra és egymásra!
Tisztelettel:
Farkas Judit jegyző sk.
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Közlemény
A 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján Mosonszentmiklós község Önkormányzata úgy döntött, hogy 2020. március 17-től, a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
intézményében a koronavírus-fertőzés megelőzése és további terjedésének lassítása érdekében visszavonásig
rendkívüli szünetet rendel el!
GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK:
» ezen idő alatt a gyermekek étkeztetése biztosított marad, ami ezt követően csak elvitellel oldható
meg 11:00-től 13:00 óráig
» helyben étkezésre nem lesz lehetőség!
» a konyhára a belépés nem engedélyezett, kérjük, mindenki kint várakozzon!
» az éthordók higiéniai állapotára mindenki fordítson fokozott figyelmet!
» a szociális étkezőknek történő szállítás változatlan marad
» ha valaki nem tart igényt az étkezésre, úgy kérjük, jelentsék az óvoda 06-20-500-44-99-es, vagy a konyha
06-20-500-44-86-os telefonszámain
Amennyiben valamely családnál nem megoldható a gyermek/ek otthoni felügyelete, akkor azoknak a gyermekeknek
csak nagyon indokolt esetben kis csoportos felügyeletet biztosítunk (4*7 fő) az óvoda nyitvatartási idejében.
Ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtalálható az önkormányzat honlapján, vagy személyesen kérhető az óvodában.
Kérjük, aki GYES-en GYED-en van, illetve az elmúlt időszakban a családból valaki külföldön tartózkodott a
gyermekét NE HOZZA óvodába!
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy visszavonásig az önkormányzat alábbi intézményei is zárva tartanak:
» Művelődési Ház (Mosonszentmiklós és Mosonújhely)
» Civilek Háza (Könyvtár és Falumúzeum)
A VÉDŐNŐI SZOLGÁLATNÁL a védőnővel a 06-20-500-70-55-ös telefonszámon tartsák a kapcsolatot. A védőnő a
családlátogatást ezen idő alatt visszavonásig szünetelteti.
A fenti közlemény visszavonásig érvényes.
Tisztelettel:
Bedő Csaba polgármester sk.

Új előtető a konyha épületén
Már régi igény volt, hogy a konyha elé előtető épüljön, mivel így a gyermekek esős időben is szárazon tudják megközelíteni az épület végén található mellékhelyiségeket, továbbá csapadékos időben jóval kisebb lesz a csúszásveszély
a bejárat előtti teraszon és a lépcsőn.
Az előtetőt Horváth Attila ács ev. készítette el. A tetejére bronz színű polikarbonátlemez került, a tető átadására még
2019. decemberében került sor.
Bedő Csaba polgármester
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Tájékoztató
településünk 2020. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület február 4-én tárgyalta első ütemben,
majd február 11-i ülésén fogadta el településünk ez évi
költségvetését. A költségvetés 346,12 millió Ft bevétellel
és ugyanennyi kiadással számol.
A bevételi oldal az alábbi fő tételekből áll össze:
működési célú állami támogatás :
189,63 mFt
közhatalmi bevételek: 			
53,20 mFt
működési bevételek:			
26,99 mFt
felhalmozási bevétel:			
10,45 mFt
állami támogatás megelőlegezés:
7,31 mFt
maradvány:				
58,54 mFt
Főbb kiadási tételek:
civil szervezetek támogatása:		
7,45 mFt
civil szerv. pályázati támogatása
(sport, tűzoltó, polgárőr):		
5,55 mFt
kistérségi és Leader hozzájárulás, tagdíj: 4,51 mFt
társulási tagdíjak:			
1,17 mFt
Bursa felsőoktatási támogatás:		
0,56 mFt
háziorvosi és fogorvosi ellátás:		
1,77 mFt
védőnői szolgálat és iskolai eü.:		
7,79 mFt
közfoglalkoztatás:			
2,39 mFt
közvilágítás:				
7,05 mFt
közművelődés, műv. ház, rendezvények: 1,31 mFt
temető:					
1,20 mFt
községüzemeltetés:			
19,24 mFt
zöldterület kezelés, falugondnokok:
13,77 mFt
út és járdaépítés, kátyúzás:		
12,69 mFt
könyvtár üzemeltetése, állományfejlesztés:1 ,08 mFt
szociális ellátások:			
3,50 mFt
önk. igazgatási tevékenység:		
20,80 mFt
gyermek és szociális étkeztetés (konyha): 50,20 mFt
óvoda üzemeltetése:			
64,94 mFt
mini bölcsőde:				
9,66 mFt
Polgármesteri hivatal: 			
40,59 mFt
Mielőtt rátérnék arra, hogy milyen fejlesztések, beruházások várhatóak ebben az évben, szeretném tájékoztatni
Önöket arról, hogy a képviselő-testület az ez évi költségvetés tárgyalásakor és elfogadásakor a legfontosabb célnak a leendő bölcsődénk felépítéséhez szükséges saját
forrás biztosítását jelölte meg. Köztudott, hogy 2019. év
végén írtuk alá az erről szóló támogatási szerződést és
kaptuk meg egy kétcsoportos bölcsőde építésére az így
elnyert 200 millió Ft-ot, melyből magára az épület kivitelezésére 172 millió Ft fordítható (a többi: eszköz és játékbeszerzés, tervezési díj, műszaki ellenőri díj, közbeszerzési
szakértő díja, pályázatírás, projektmenedzser díja). Azonban várhatóan ez az összeg, ez a 172 millió Ft nem lesz
elég a kivitelezésre, ezért úgy döntöttünk, hogy az idei
költségvetésben (és ha szükséges a jövő éviben is) egy
jelentős tartalékot képezünk ennek fedezésére. Ez 2020ban várhatóan 30 millió Ft lesz, ha nem jelentkezik valami
váratlan kiadás. Emiatt idén jóval kevesebb önkormányzati beruházás fog megvalósulni és a civil szervezeteknek
nyújtott támogatás is a tavalyi szinten várható. Ez van,

spórolnunk kell, hogy egy nagyobb cél, egy álom problémamentesen megvalósulhasson.
Idei fejlesztéseink:
Csepete utcai villany és gázhálózat kiépítése:
			
2019-ben kifizetésre került
óvoda rámpa építése: 		
2,3 mFt
útépítés, kátyúzás, járdaépítés:
12,69 mFt
sport, tűzoltók és polgárőrök:
pályázati önrész biztosítása:
5,55 mFt
művelődési házba székek vásárlása:
0,25 mFt
temetői urnafal építése:			
0,60 mFt
A képviselő-testület ebben az évben a Petőfi Két civil szervezet fejlesztését is támogatjuk pályázati támogatás formájában. A sportegyesületnél pályafelújítás, térkövezés
és fűnyírótraktor beszerzését támogatjuk, az önkéntes
tűzoltóink szertárfelújításához járulunk hozzá nagyobb
összeggel.
Önkormányzatunk ebben az évben a Petőfi utca és a József Attila utca közötti kavicsos közöket (3 db) és a Szabadság téren található kavicsos utat kívánja leaszfaltoztatni, továbbá a Csepete utcában a II. ütemben eladott
telkek előtti útszakasz murvázását tartotta fontosnak.
(megj. az útfelújításokban változás történt a koronavírus
veszély miatt, erről a 2. oldalon olvashatnak bővebben.)
Pályázati lehetőségek
A tavalyi év sikeres pályázatait követően ebben az évben
ismét tervezzük pályázatokon történő indulást. A Magyar
Falu Programban várhatóak további pályázati kiírások,
melyek tavasszal jelennek meg. Ezek a pályázatok előfinanszírozottak, ezért is érdemes rajtuk elindulni, így az
önkormányzatnak nem kell anyagi forrást lekötni ezen
pályázatokra.
Civil szervezeteink támogatása 2020-ban:
Polgárőr Egyesület: 		
300 ezer Ft
Alkotókör: 			
80 ezer Ft
Fúvósbarátok Egyesülete:
1.000 ezer Ft
Nyugdíjas Egyesület: 		
450 ezer Ft
sportegyesület: 3.100 ezer Ft+ 2.000 ezer Ft pályázati támogatás
egyház: 300 ezer Ft + 300 ezer Ft Szent Miklós Ökocentrum
néptánccsoport: 		
520 ezer Ft
tűzoltók: 700 ezer Ft + 3.300 ezer Ft pályázati támogatás
Protektor alapítvány: 		
400 ezer Ft
M-ért Egyesület: 		
250 ezer Ft
Benedek Nikli Noémi: 		
50 ezer Ft
Önkormányzatunk ugyancsak biztosít forrást ebben az
évben is 3 ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatra (2 nőgyógyászati és 1 urológiai), melyet a háziorvosi szolgálat
bonyolít majd le , továbbá idén is vendégül látja véradóinkat a véradást követően.
Bedő Csaba
polgármester
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Közösségi együttélés alapvető szabályai
I. Hulladékégetés:
A jó idő közeledtével ismételten megindulnak az kertrendezéssel, így az égetéssel 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!
Nem égethető kerti hulladék:
• szeles, ködös vagy erősen párás időben,
• ünnepnapokon,
• közterületen
Műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát, vagy
ezek maradékait égetni TILOS!
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:
Több esetben érkezik panasz a hivatalunkhoz azzal kapcsolatban, hogy a gépjárművekkel történő parkolás akadályozza a gyalogos (többnyire a postás, hivatali kézbesítő) forgalmat a szabálytalan parkolás miatt!
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.)
rendelet 40. § (8) bekezdése rendelkezik a gépjárművel
történő megállás szabályairól.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a gépjárművekkel történő parkolás úgy történjen a kapubeállóban, hogy az a
gyalogos ne akadályozza! A járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 métert szabadon kell hagyni!
Gépjárművek közterületen lévő javítása, szerelése – kivéve az azonnali hibaelhárítást – és mosása TILOS!
Rendszám nélküli gépjárművet közterületen, ingatlan
előtti bejárón tárolni TILOS!
Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva üzemképtelen jármű (különösen a sérült,
hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) közterületen és az ingatlan kapubejárójában NEM
TÁROLHATÓ!
IV. Ingatlan előtti területek, zöldterületek tisztán
tartása:
Az ingatlan és környezete tisztán- és rendben tartása a
tulajdonos feladata.
A járdától az úttestig terjedő zöldterület nyírásáról, sarokház esetén az ingatlan mindkét oldalán a hulladék,
gyom- és parlagfű mentesítésről az árok tisztántartásról
az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
Az ingatlanról az úttest vagy járda terébe benyúló, valamint a gépjárművel történő biztonságos kihajtást akadályozó ágak, cserjék nyesése az ingatlan-, illetve a keres-

kedelmi, vendéglátóipari egység tulajdonosának, vagy
üzemeltetőjének a feladata!
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!
V. Közterület bontási engedély:
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
A 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 közterület-bontási engedély kérelem kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a
www.mosonszentmiklos.hu/igazgatasi-ugyek/kérelemközterület bontási engedély menüpont alatt.
A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor
3.000,- Ft-os illetéket kell fizetni.
VI. Rágcsálók elleni védekezés, rágcsálók irtása:
A rágcsálók, egerek, nyestek, patkányok, stb. elszaporodásának megakadályozása magánterületen a terület
tulajdonosának/kezelőjének a kötelessége a 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet 36. §-a szerint.
Az elhanyagolt, háztartási hulladékkal szennyezett területek, illetve a nem megfelelő állattartás a legfőbb okozói
a rágcsálók megjelenésének.
Megelőzés:
Törekedni kell a környezet (kert, telek) rendezésére, a
feleslegessé vált lomok eltakarítására.
A szerves hulladék (élelmiszermaradék, takarmány,
komposzt stb.) táplálékul szolgál a rágcsálók részére.
Ezeket olyan módon kell tárolni, hogy a kártevők ne férhessenek hozzá.
Védekezés:
Rágcsálóirtás kihelyezett csapdákkal, illetve erre a célra
szolgáló irtószerekkel végezhető.
Ha a rágcsálók jelenléte 3-4 hét alatt nem szűnik meg,
mindenképp szükséges igénybe venni kártevőirtó szakember, vagy szakvállalkozás segítségét. Ennek költsége
az érintett ingatlantulajdonost terheli.
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Közösségi együttélés alapvető szabályai
VII.Hulladékszigetek használata:
A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények, konténerek körül a hulladék zsákban történő lerakása, továbbá a veszélyes hulladék és egyéb lomok elhelyezése
a sziget körül szigorúan TILOS!
Kedves Lakosság, Kedves Mosonszentmiklósiak!
Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk szép és rendezett településünkre. Ahhoz, hogy ez a helyzet fenn is
maradjon, az kell, hogy a fenti szabályokat betartva mindenki gondozza és ápolja környezetét, mert ez mindan�nyiunk közös érdeke!
Farkas Judit jegyző

A „kutyafáját” még mindig…
Ez a téma kimeríthetetlen, mindennapos mivel több tulajdonos állattartása felelőtlen a tekintetben, hogy a kutya
elszökéséről nem gondoskodik, veszélyeztetve ezzel a lakosok, több esetben gyermekek biztonságos közlekedését
és testi épségét.
A korábbi cikkhez képest a lényeg nem változott a tekintetben, hogy az érintett eb tulajdonosa chipleolvasást követően beazonosítható, így 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!
A helyzetet próbáljuk, a lehetőségeinkhez mérten nem mondom, hogy megoldani, de talán enyhíteni. Ebben segítséget
a helyi állatvédőktől és a környező menhelyektől, gyepmesteri szolgálattól kapok. Oda viszont csak akkor viszik be a
kóbor kutyát, ha annak holléte tudott, illetve van férőhely is.
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

Születések:
Mészáros Miró				
Samodai Rozina Anna			
Boros Irina				
Takács Donoven			
Sári Anna Szofi				
Csordás Lili				
Mocsár Mira				
Nagy Zalán				
Berényi Levente 			
Pungor Maja				

2019.11.22.
2019.12.13.
2019.12.25.
2019.12.31.
2020.01.06.
2020.01.18.
2020.01.22.
2020.02.14.
2020.02.22.
2020.02.23.

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

Házasságkötés:
Horváth Renáta - Szigeti Gábor Géza 2019.12.13.
Magyarosi Mónika - Szabó Alex2019.12.14.
Szeitner Gizella - Lakat Balázs 2019.12.19.
Halálesetek:
Fütty József				
2019.11.28.
Fütty Józsefné				
2019.12.02.
Leidenbach Béla			
2019.12.19.
Hegedüs Antalné			
2019.12.31.
Győrig Lajos 				
2020.01.09.
Kovács Ottóné				
2020.02.16.
Takács Ivánné				
2020.02.17.
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Tájékoztató a külterületi irányított égetés
bejelentéséről, szabályairól
A Magyar Közlöny 2019. július 26-án kihirdetett 129. számában megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amely
2020. január 22-én lépett hatályba.
A módosítás érinti a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait is, melyek alapján az állampolgároknak és
a gazdálkodó szervezeteknek nem kell beszerezniük a
tűzvédelmi hatóság engedélyét, ha külterületen, legfeljebb
10 hektár egybefüggő területen irányított égetést kívánnak
végezni, csupán bejelentési kötelezettségüknek kell eleget
tenniük és a tűzvédelmi szabályokat kell betartaniuk.
1. Természetes személyek - bejelentési kötelezettség
teljesítése
Amennyiben a természetes személy Győr-Moson-Sopron
megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt
annak megkezdése előtt 5 nappal a Győr-Moson-Sopron
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell
jelentenie.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét.
A bejelentést az alábbi e-mail címre kell megtenni:
gyor.titkarsag@katved.gov.hu
2. Gazdálkodó szervezetek - bejelentési kötelezettség
teljesítése
Amennyiben a gazdálkodó szervezet Győr-Moson-Sopron
megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt
annak megkezdése előtt 5 nappal a Győr-Moson-Sopron
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell
jelentenie.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és a
gazdálkodó szervezet megnevezését, az irányított égetés
végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét.
Tekintettel az elektronikus ügyintézésre való kötelezettségre (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény)
a gazdálkodó szervezetek bejelentési kötelezettségüknek
kizárólag cégkapun keresztül tehetnek eleget.
3. Az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi
szabályok
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet 2020. január 22-től hatályos szövegváltozatának 226. és 227. §-a szerint:
„226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen
az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét,
földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott
helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell
jelenteni.
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondo-

san át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az
alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell
szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást
kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi
adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági
vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben
kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék
irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.”
4. Elérhetőség felmerülő kérdés esetén
Amennyiben a külterületi irányított égetés bejelentésével,
szabályaival kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy azt felteheti a 96/529-533-as telefonszámon.

Urnafal a temetőben
Képviselő-testületünk urnafal felállításáról döntött a
mosonszentmiklósi temetőben. Talán egy régi igényt fogunk ezzel kielégíteni. Az urnafal bővíthető, így, ha további igény jelentkezik, a bővítése megoldott. Most 2 db
urnafalat rendeltünk meg a vállalkozótól, egy urnafalban
6 urnasírhely lesz kialakítva.
Bedő Csaba polgármester
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Tájékoztató a bölcsődei pályázatunkról
Mosonszentmiklós község Önkormányzata még 2019. nyár elején adott be egy pályázatot egy 2 csoportos bölcsőde
építésére.
A pályázat címe: Új bölcsőde építése Mosonszentmiklóson
Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013
A bölcsődét egy az önkormányzat tulajdonában lévő telekre, a konyha mögötti részen kívánjuk felépíteni (a régi salakos pálya helyén). Még 2019. év végén kaptuk a jó hírt, hogy nyert pályázatunk, az elnyert összeg: 199 800 000 Ft.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, legfeljebb 199 800 000 Ft. A támogatási
szerződést 2019. decemberében írtuk alá, a támogatási szerződés dokumentuma honlapunkon megtalálható.
A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése
- A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. év 12. hó 01. nap.
- A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 01. nap.
- A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 11. hó 30. nap
- A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022 év 02. hó 28. nap

A projekt költségvetése

Férőhelyek száma

24

Maximális költség

199 800 000 Ft
nettó

Kivitelezés

áfa

bruttó

%

max.

135 889 435 Ft

36 690 148 Ft

172 579 583 Ft

Műszaki ellenőr

1 573 228 Ft

424 772 Ft

1 998 000 Ft

1,00%

1,00%

Közbeszerzés

1 573 228 Ft

424 772 Ft

1 998 000 Ft

1,00%

1,00%

Tervezés

5 196 850 Ft

1 403 150 Ft

6 600 000 Ft

3,30%

7,00%

Projektmenedzsment

4 995 000 Ft

0 Ft

4 995 000 Ft

2,50%

2,50%

Eszközbeszerzés

7 149 935 Ft

1 930 482 Ft

9 080 417 Ft

Bölcsődei szakértő

590 551 Ft

159 449 Ft

750 000 Ft

Projekt előkészítés

314 961 Ft

85 039 Ft

400 000 Ft

Kötelező nyilvánosság

786 614 Ft

212 386 Ft

999 000 Ft

0,50%

0,50%

Energetikai szakértő zárás

157 480 Ft

42 520 Ft

200 000 Ft

Rehab. szakmérnök zárás

157 480 Ft

42 520 Ft

200 000 Ft

158 384 764 Ft

41 415 236 Ft

199 800 000 Ft

Összesen

Miklósi Hírvarázs
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Tájékoztató a bölcsődei pályázatunkról

Bölcsőde látványterv

Bölcsőde tábla kihelyezve

Bölcsőde helye a konyha mögött

Miklósi Hírvarázs
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Tájékoztató a bölcsődei pályázatunkról
A tervezett bölcsőde 2 db foglalkoztatóval, melegítőkonyhával, tejkonyhával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel
kerül kialakításra az alábbi paraméterek figyelembe vételével:
csoportszoba I.			
12 gyermek részére a jogszabályban rögzített alapterülettel
csoportszoba II.			
12 gyermek részére a jogszabályban rögzített alapterülettel
közös mosdó a két csoportszoba részére
melegítőkonyha			
min 11 nm
tejkonyha			
min 6 nm
zuhanyzó			
min 3,5 nm
babakocsitároló és szélfogó
min 8 nm
akadálymentesítés		
a pályázati kiírás alapján
megújuló energia		
napelem vill. energiatermelés céljából
parkolóhelyek			
6 db parkoló, 1 db mozgáskorlátozott parkoló már kiépítve
informatika			
csoportszobákban, nevelői irodákban vezetékes inf. hálózat
Az épület tervezésére, az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, továbbá a szükséges engedélyek beszerzésére
kértünk ez év januárjában árajánlatot 3 tervezőirodától.
Elkészítendő munkarészek:
engedélyezési terv dokumentáció
3 pld papír és 1 pld CD lemezen
kiviteli terv dokumentáció		
4 pld papír és 1 pld CD lemezen
műszaki leírás
szakági tervek műszaki leírásokkal:
árazott költségbecslés (közbeszerzési eljárás megindításához szükséges)
árazatlan költségvetés
építési engedély
szakhatóságokkal történő egyeztetés
a közbeszerzési eljárásban történő szakmai bírálat biztosítása
cég

Pannonplan

Kőberterv

Talent Plan

Ft bruttó

Ft bruttó

Ft bruttó

engedélyes terv + kiviteli terv + árazatlan költségvetés

7.874.000

7.975.600

7.239.000

engedélyes terv

70 nap

70 nap

65 nap

kiviteli terv

130 nap

130 nap

120 nap

A beérkezett árajánlatok kiértékelése és a nyertes kiválasztása a 2020. február 4-i testületi ülésen zajlott le. Önkormányzatunk a legolcsóbb ajánlatot tevő céggel, a Talent-Plan Kft-vel kötött szerződést.

Jelenleg a műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő
kiválasztásához szükséges árajánlatok bekérése zajlik.
Az építést végző kivitelező közbeszerzési eljáráson történő kiválasztása a nyár folyamán várható és remélhetőleg
szeptemberben megköthető vele a vállalkozási szerződés, ezt követően kezdődhet el az építkezés.
A bölcsőde tervezett megnyitása a 2021. nevelési évre
várható.
Bedő Csaba
polgármester

Miklósi Hírvarázs
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Új ételszállító autót vásárolt önkormányzatunk
A szociális étkeztetés (idősek ellátása meleg étellel) egyre
népszerűbb községünkben. Jelenleg 64 ellátottnak szállítjuk ki naponta az ételt Miklósra, Gyártelepre és Mosonújhelyre. A feladat ellátásához egy új autót vásárolt önkormányzatunk a régi ételszállító autó helyett a konyhára.
Március 3-án délelőtt vettük át az Opel Combót a mosonmagyaróvári Opel Autentik márkakereskedésben az óvoda vezetőjével Gyurós Lillával közösen.
Az új autó 110 LE-s 1.2 turbó benzines motorral, 6 sebességes, tolatóradarral, tempomattal, klímával, ülés és
kormányfűtéssel rendelkezik. Az autó vételára 5,4 millió
Ft volt, mely összegből lejött a régi kocsi beszámítási ára.
Bedő Csaba polgármester

Vízelvezetés az állomás előtti parkolóban
Régi gondot orvosolt önkormányzatunk pár héttel ezelőtt. A Pannon-Víz Zrt. nagynyomású mosójával átmosattuk az állomás épülete előtti nagy parkoló vízelvezető
rendszerét. Az évek során eltömődött a csatorna, de a
nagynyomású vízsugárral át lehetett törni a dugókat. Ezt
követően a víz szikkasztását kellett még megoldani, ami
az árokrendszer kimélyítésével kulé kavics feltöltésével,
geotextília elterítését követően pedig az árok részleges
visszatemetésével orvosoltak dolgozóink. A környék
zöld területét is rendbe tettük, hogy az új fűnyírókkal is
lehessen a területet majd ápolni.
Bedő Csaba polgármester

Miklósi Hírvarázs
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Jelen dokumentumot készítette: a Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága
Lezárás dátuma: 2020. 03. 11.

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban
Általános óvintézkedések
- Új koronavírus fertőzéssel kapcsolatban BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések
betartása szükséges:
•

Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és
folyóvízzel, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel!
o hazaérkezés után
o ételkészítés előtt és közben
o étkezés előtt
o WC használatot követően
o tüsszentés, köhögés, orrfújás után
o beteggel érintkezés előtt és után
o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után

•

Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!

•

Szellőztessen rendszeresen!

•

Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például:
asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok,
mosogatók és mobiltelefonok)!

•

Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket!

•

Kerülje az érintkezés betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – legyen bármilyen okból
a betegsége (influenza, bakterális fertőzés, egyéb)!

•

Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után
azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne kezébe köhögjön illetve
tüsszentsen, hanem behajlított kar könyökhajlatába!

•

Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól!
o tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől
o lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót
o használjon külön étkészletet
o használjon külön törülközőt

•

Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés,
tüsszentés), ezzel védje a környezetében lévőket!

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves
rendelkezésére:
• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
• emailcím: koronavirus@bm.gov.hu
• honlap: https://koronavirus.gov.hu/
• facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/

14

Miklósi Hírvarázs

Miklósi Hírvarázs

15

Jelen dokumentumot készítette: a Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága
Lezárás dátuma: 2020. 03. 12.

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban
Elkülönítés, járványügyi megfigyelés és önmegfigyelés
- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban TARTALOM:
•
•
•
•
•

Elkülönítés, járványügyi megfigyelés és önmegfigyelés jellemzői
Elkülönítés
Járványügyi megfigyelés
Egyéni óvatosság
Gyakran ismételt kérdések

Az elkülönítés és járványügyi megfigyelés védi az egészségeseket attól, hogy fertőző
betegségben szenvedő vagy potenciálisan szenvedő személyektől a fertőző betegséget elkapják.
•
•

•

Elkülönítés: a fertőző betegségben szenvedő betegeket különíti el az egészséges
emberektől
Járványügyi megfigyelés: azon tünetmentes személyeket szeparálja és korlátozza
mozgásukat, akiknél felmerül a fertőzés lehetősége – a megfigyelés célja a fenti fertőzés
továbbadásának megelőzése mellett, hogy kiderüljön, történt-e valós fertőződés, a
megfigyelt beteggé válik-e
Önmegfigyelés: azon tünetmentes személyeknél, akik COVID-19 fertőzött beteggel
alkalomszerű kapcsolatba kerültek - beleértve az új koronavírus közösségi terjedésével
érintett területekről visszaérkezőket - a COVID-19 fertőzésre jellemző tünetek (ideértve
a bármilyen mértékű lázat, köhögést és légszomjat) kialakulásának önmaguk való
ellenőrzése az utolsó kapcsolatot követő 14 napig

MIK A FŐ JELLEMZŐK?
Elkülönítés jellemzői
•
•

Fekvőbeteg-gyógyintézeti elkülönítés esetén a fertőző beteg intézeten belüli szabad
mozgása, valamint kapcsolattartási joga korlátozható.
Ha a fertőző beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elkülönítésére vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv (területileg
illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya) kötelezi erre.

Járványügyi megfigyelés jellemzői
•
•
•

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés ideje alatt foglalkozása
gyakorlásában, kapcsolattartási jogában és mozgási szabadságában korlátozható.
A területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya határozatban dönt
a járványügyi megfigyelés vagy járványügyi zárlat alá helyezésről
A járványügyi megfigyelés vagy járványügyi karantén alá vont személy köteles

Miklósi Hírvarázs

16

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban
o az előírt orvosi vizsgálaton megjelenni, amennyiben a betegsége miatt a
vizsgálaton nem tud megjelenni, a tartózkodási helyén a vizsgálatnak alávetni
magát,
o a szükséges laboratóriumi vizsgálatokhoz vizsgálati anyagot szolgáltatni, illetve
azok vételét lehetővé tenni,
o az orvosi utasításokat megtartani.
Járványügyi zárlat jellemzői
•
•

A járványügyi zárlat szigorított, speciális követelményeken alapuló megfigyelés, illetve
elkülönítés, amelyet e célra kijelölt helyen kell foganatosítani.
A zárlat alá helyezett személy a zárlat foganatosítási helyét nem hagyhatja el.

ELKÜLÖNÍTÉS COVID-19 vírus miatt
Ki kerül elkülönítésre?
1. fertőzésre gyanús eset: Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi
tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj; hirtelen
megbetegedési kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától
ÉS
aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt megerősítetten
vagy valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött személlyel VAGY olyan, az új
koronavírus fertőzéssel érintett területen járt, ahol közösségi terjedés feltételezhető
2. megerősített eset: Minden olyan személy, akinél laboratóriumi módszerrel igazolták az
új koronavírus által okozott fertőzést (klinikai tünetekkel vagy klinikai tünetek nélkül)
Ki rendeli el az elkülönítést?
Az elkülönítést a területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya
rendeli el.
Köteles a beteg magát alávetnie az elkülönítésnek?
Igen, akinél az elkülönítést a területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi
osztálya elrendelte, az elkülönítésnek magát alávetni köteles.
Hol történik az elkülönítés?
COVID-19 vírus fertőzés esetében az elkülönítés a területileg illetékes, ezen célra kijelölt
infektológiai osztályon történik a laboratóriumi COVID-19 vizsgálat elvégzéséig,
amennyiben a laboratóriumi COVID-19 vizsgálat pozitív eredményt ad, az elkülönítés a
Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben történik.
Fogadhat-e látogatót az elkülönített beteg?
Nem
Elhagyhatja-e a számára kijelölt helyet az elkülönített beteg?
Nem

Miklósi Hírvarázs
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Tájékoztató
a koronavírussal kapcsolatban
Mennyi ideig tart az elkülönítés?
Az elkülönítésből a beteg a tünetek megszűnésést követő több egymást követő napon vett
mintából végzett laboratóriumi módszerrel végzett COVID-19 vírus vizsgálat negatív
eredménye után szabadítható fel.
JÁRVÁNYÜGYI MEGFIGYELÉS COVID-19 vírus miatt
Ki kerül járványügyi megfigyelésre?
1. Azon egészségügyi dolgozó, aki COVID-19 beteg ápolása, ellátása során a beteggel
egyéni védőeszköz nélküli került érintkezésbe
2. Bármely tünetmentes személy, aki az új koronavírust tekintve valószínűsített vagy
megerősített beteggel a tünetek fennállása idején, valamint a tünetek kialakulását
megelőző két napban szoros kapcsolatba került.
3. Azon tünetmentes személyek, akik COVID-19 fertőzött beteggel alkalomszerű
kapcsolatba kerültek - beleértve az új koronavírus közösségi terjedésével érintett
területekről visszaérkezőket.
Ki rendeli el a járványügyi megfigyelést?
A járványügyi megfigyelést a területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi
osztálya rendeli el.
Köteles a beteg magát alávetnie a járványügyi megfigyelésnek?
Igen, akinél a járványügyi megfigyelést a területileg illetékes kerületi/járási hivatal
népegészségügyi osztálya elrendelte, a járványügyi megfigyelésnek köteles magát alávetni.
Hol történik a járványügyi megfigyelés?
COVID-19 vírus esetében a járványügyi megfigyelés a területileg illetékes kerületi/járási
hivatal népegészségügyi osztályánakrendelkezése alapján történhet:
•
•
•

a Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben
a területileg illetékes, erre a célra kijelölt infektológiai osztályon
az érintett személy otthonában (HÁZI KARANTÉN)

Fogadhat-e látogatót a járványügyi megfigyelés alá vont személy?
Nem
Elhagyhatja-e a számára kijelölt helyet a járványügyi megfigyelés alá vont személy?
Nem
Mennyi ideig tart járványügyi megfigyelés?

A COVID-19 vírus lappangási ideje 2-12 nap, elővigyázatosságból a járványügyi
megfigyelés 14 napig (2 hétig) tart. Amennyiben ezen időszak alatt a COVID-19 fertőzés
tünetei jelentkeznek, a járványügyi megfigyelést elkülönítés válthatja fel.
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A COVID-19 vírus lappangási ideje 2-12 nap, elővigyázatosságból a járványügyi
megfigyelés 14 napig (2 hétig) tart. Amennyiben ezen időszak alatt a COVID-19
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tünetei jelentkeznek, a járványügyi megfigyelést elkülönítés válthatja fel.

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban
EGYÉNI ÓVATOSSÁG

Azon tünetmentes személyek, akik járványügyi okokból sem elkülönítés, sem járványügyi
megfigyelés alá a hatóság nem von, saját maguk dönthetnek úgy, hogy saját hatáskörben,
saját felelősségre egyéni óvatosságból az általános óvintézkedésnél szigorúbb
intézkedéseket alkalmaznak magukra tekintettel.
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Tehetek-e valamit az olyan családtagomért, barátomért, ismerősömért, aki házi
karanténban van és nem hagyhatja el lakóhelyét?
Igen, sőt nagyon fontos, hogy az ilyen embert ne hagyják magára! A rendszeres
telefonbeszélgetés, elektronikus levélváltás sokat segít neki ebben a helyzetben. Mivel nem
hagyhatja el lakóhelyét, ezért a mindennapi élelem, gyógyszer stb. beszerzéséhez is
segítségre van szüksége. Ajánlja fel, hogy bevásárol neki és segíti őt a mindennapi élet
zökkenőmentessé tétele érdekében!
Bevihetem-e a megvásárolt holmit a házi karanténra utalt ember lakásába?
Nem, a lakásba senki nem léphet be. Tegye az összekészített csomagot az ajtó elé, és
távozzon azonnal. Egy megbeszélt jellel (pl. kopogás, telefonhívás) mielőbb értesítse őt,
hogy a holmi megérkezett.
Sétáltathatom-e a házi karanténban lévő ember kutyáját?
Igen, de csak úgy, hogy ne találkozzon a karanténban lévő emberrel. A kutyával való
foglalkozás után nem maradhat el az alapos kézmosás! A legbiztonságosabb és
legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a kutyát átmenetileg olyan személy vagy család
fogadná be, akit és akinek a környezetét a kutya jól ismeri.
TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves
rendelkezésére:
• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
• emailcím: koronavirus@bm.gov.hu
• honlap: https://koronavirus.gov.hu/
• facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/

Forrás: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal
kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok) 2020. március 2.
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Jelen dokumentumot készítette: a Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága
Tájékoztató
a koronavírussal kapcsolatban
Lezárás dátuma: 2020. 03. 11.

Óvintézkedések gyermekek számára
- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban Eddigi kutatási eredmények gyermekek körében nem számoltak be a betegség súlyos
kimenetelének magasabb kockázatáról.
Ennek megfelelően a gyermekek részére az általános óvintézkedések betartása javasolt.
KÉZMOSÁS
Segítse gyermeke kézmosási gyakorlatának kialakítását!
A szülők és gondviselők fontos szerepet játszanak abban, hogy gyermekeik elsajátítsák a
megfelelő kézmosás rejtelmeit. Ez a fontos szokás élethossziglan megmaradhat, ha a gyermeket
már kiskorában megtanítjuk erre.
Tanítsa meg gyermekének a kézmosás 5 lépését:
•
•
•
•
•

benedvesítés
beszappanozás
dörzsölés
öblítés
szárítás,

Tanítsa meg továbbá a fontos alkalmakat, amikor szükséges kezet mosni (pl. étkezés előtt,
mosdó használata után, stb.). Ezt akár szórakoztató köntösben is megteheti, pl. kézmosási dal
közös kitalálásával vagy egyéb játékos forma alkalmazásával.
Emlékeztesse gyakran!
A kézmosás szokássá válása időt vesz igénybe, ezalatt a gyermeknek szüksége lesz
emlékeztetésre, hogy hogyan és mikor mosson kezet. Fektessen különös hangsúlyt a köhögés,
tüsszentés és orrfújás utáni kézmosásra!
Mutasson példát Ön is gyermekének!
A gyermekek a körülöttük élő felnőttek mintái alapján tanulnak. Ha az Ön napi rutinjának is
részét képezi a kézmosás, az gyermeke számára is jó példát fog jelenteni.
TOVÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az alábbi általános óvintézkedések betartása javasolt:
•

Bátorítsa gyermekét, hogy zsebkendőbe köhögjön vagy tüsszögjön! Ha ez nem
elérhető, akkor sem kezébe, hanem ruhaujjába, hiszen a kézre kerülő kórokozók
könnyen terjeszthetők. A zsebkendőket használat után mihamarabb dobja ki.

•

Ösztönözze gyermekét arra, hogy lehetőség szerint ne dörzsölje gyakran a szemét, ne
piszkálja az orrát és ne vegyen a szájába mindent!

•

Minden gyermeknek legyenek saját eszközei! Ne engedje, hogy a gyermekek
használják egymás fogkeféjét, poharát, evőeszközeit, törülközőjét, cumiját.

•

Szellőztessenek gyakran!

•

Kerülje az érintkezés betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – legyen bármilyen okból
a betegsége (influenza, bakterális fertőzés, egyéb)!

Miklósi Hírvarázs

20
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•

Szabad levegőn lét javasolt.

•

Lehetséges mértékben kerülje a nyilvános helyeken a nagy tapintású felületek
érintését (felvonógombok, ajtófogantyúk, kapaszkodók)! Amennyiben megérintette
ezeket, mielőbb mosson kezet!

•

Otthonukban tisztítsák a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például:
asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok,
mosogatók és mobiltelefonok)!

•

Betegség esetén a gyermek maradjon otthon, ne küldje közösségbe!

•

Tisztítsa és fertőtlenítse rendszeresen a használati tárgyakat!

•

•Nagyobb gyermekekkel beszélgessen többet a betegség megelőzésének
lehetőségeiről, figyeljen arra, hogy a közösségi médiában milyen tartalmakat olvasnak
vagy osztanak meg egymással, a tévhitek, és a pánikkeltés megelőzése érdekében

Figyelem! A különböző tisztító és fertőtlenítőszereket tartsa a csecsemők és gyermekek által
nem elérhető helyen!
TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves
rendelkezésére:
• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
• emailcím: koronavirus@bm.gov.hu
• honlap: https://koronavirus.gov.hu/
• facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/
Forrás: Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és
infekciókontroll szabályok) 2020. március 2., CDC https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-family.html ;
American
Academy
of
Pediatrics
https://www.healthychildren.org/English/healthissues/conditions/prevention/Pages/Germ-Prevention-Strategies.aspx
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Jelen dokumentumot készítette: a Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága
Lezárás dátuma: 2020. 03. 15.

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban
Fertőződés elkerülése – alapvető szabályok
Mindenki számára
- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban -

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében kiemelten fontos, hogy
MINDENKI TARTSA BE az alábbi óvintézkedéseket, segítsen betartani a környezetében:


emberi érintkezések,
csökkentése



személyes higiéne betartása



felületek rendszeres tisztítása, fertőtlenítése



szervezet védekezőképességének megtartása



tünetek jelentkezésekor korai orvoshoz fordulás



hiteles információkból folyamatos tájékozódás

találkozások

lehető

legnagyobb

mértékű

EMBERI ÉRINTKEZÉSEK KERÜLÉSE


Lehető legkevesebb emberrel kerüljön fizikai kapcsolatba!



Ha teheti, maradjon otthon!
o nagyszülőket ne látogassa
o utcára ne menjen
o vendéglátó helyeket kerülje
o fodrászhoz, kozmetikushoz ne menjen
o tömegközlekedést ne használja



Tartsa be az 2 méteres távolságot más személyektől!



Kerülje a szokásos üdvözlési formákat (puszit, kézfogást, ölelést)

SZEMÉLYI HIGIÉNE






Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és
folyóvízzel, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel!
o hazaérkezés után
o ételkészítés előtt és közben
o étkezés előtt
o WC használatot követően
o tüsszentés, köhögés, orrfújás után
o beteggel érintkezés előtt és után
o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után
Mosson kezet a „kézhigiéne öt momentuma” alapelvnek megfelelően,
o benedvesítés
o beszappanozás
o dörzsölés
o öblítés
o szárítás
Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!
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Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után
azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne kezébe köhögjön illetve
tüsszentsen, hanem behajlított kar könyökhajlatába!



Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés,
tüsszentés), ezzel védje a környezetében lévőket!

KÖRNYEZET TISZTÍTÁSA



Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például:
asztalok, ajtógombok, világítókapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok,
mosogatók és mobiltelefonok)!
Szellőztessen gyakran!

SZERVEZET VÉDEKEZŐKÉPESSÉGÉNEK MEGTARTÁSA





Mozogjon rendszeresen!
Étkezzen kiegyensúlyozottan, fogyasszon sok zöldséget, gyümölcsöt!
Pótolja vitaminraktárait!
Kerülje a dohányzást és alkoholfogyasztást!

KORAI ORVOSHOZ FORDULÁS


Ha Önnél láz, (száraz) köhögés, nehézlégzés jelentkezik,
o azonnal hívja fel háziorvosát
o maradjon otthon, és kövesse orvosa utasításait

HITELES INFORMÁCIÓK


Tájékozódjon hiteles forrásokból!
o Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja (www.nnk.gov.hu)
o Központi kormányzati koronavírus portál (www.koronavirus.gov.hu)
o WHO honlapja (www.who.int)



Ismerje és kövesse a szakmai, hatósági ajánlásokat, utasításokat!



Ossza meg a hiteles információt ismerőseivel is!

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves
rendelkezésére:
 telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
 emailcím: koronavirus@bm.gov.hu
 honlap: https://koronavirus.gov.hu/
 facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/
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Polgárőr közgyűlés
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület március 7-én
szombaton tartotta szokásos évi közgyűlését a polgárőr
irodában. A megjelent több, mint 40 tagot Tengölits Lajosné egyesületi elnök köszöntötte, majd beszámolt ez
elmúlt év legfontosabb eseményeiről. Ezt követően az
egyesület pénzügyi helyzetét ismertette, végezetül pedig kitért az ez évi célokra, feladatokra is. A beszámolókat a tagság egyöntetűen elfogadta.
Ezt követően jómagam is megköszöntem az egyesületi
tagok munkáját, melyet a szabadidejük terhére végeznek. Szóltam pár szót az ez évi feladatokról, így a márc.

21-i szemétgyűjtésről, a falunapról és az augusztusi
koncertről is. Bíztattam az egyesületet, hogy pályázatnak a Magyar Falu Program egyesületeknek szóló kiírására. Felajánlottam segítségemet, hogy a pályázati anyagot
összeállítom az egyesületnek.
A közgyűlés végén a kiváló munkát végző tagok díjakat
vehettek át, így Csáfordi Ernőné, Mihályi Lászlóné, Bella
Jenő és ifj. Bári Csaba.
Gratulálok a kitüntetetteknek és további jó munkát kívánok nekik.
Bedő Csaba polgármester

Haszonbérleti díjak kifizetése
A RÁBCA-MENTI VADÁSZTÁRSASÁGHOZ tartozó, az autópálya déli oldalán elhelyezkedő mosonszentmiklósi földterületek tulajdonosai részére a 2020. évi haszonbérleti díjak kifizetése az alábbi időpontokban és helyeken lesz:
04.28.kedd 13 órától 16 óráig MOSONSZENTMIKLÓS Tsz iroda
04.29.szerda 13 órától 16 óráig MOSONSZENTMIKLÓS Tsz iroda
A kifizetéshez a tulajdonosok adószáma kell. A tulajdonjog igazolása a 79/2004.(V.4.) FVM rend. 9. § (3) bek. szerint
történhet.
A megszűnt 08-101100 számú vadászterülettől a 2015. 2016. évre járó, de
eddig még fel nem vett haszonbérleti díjak kifizetése is a fenti időpontokban történik.
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Nyugdíjas egyesület hírei
Január 22-én megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját.
A Himnusz elszavalása után amatőr énekkarunk népdalcsokrot énekelt, majd egy könyvbemutató következett.
Hessling-Hegyi Erika győri író „Mesefa” -című könyvét
mutatta be a hallgatóságnak.
Január 31-én beszámolót nyújtottunk be a helyi önkormányzathoz a múlt évi támogatás elszámolásáról.
Február 4-én Munkácsy- kiállításon voltunk a mosonmagyaróvári Cselley házban.
Február 11-én tartottuk évi közgyűlésünket, ahol beszámoltunk az elmúlt évi munkánkról és elfogadtuk az idei
munkatervünket.
Február 13-án kártya-partit tartottunk abdai nyugdíjasokkal.

Február 25-én, húshagyó kedden
maskarás farsangi
délután volt a Teke-bárban.
Március 3-án a kistérségi Ki-Mit Tud?-on két versenyzőnk
szerepelt.
Március 3-án meghallgattuk dr. Balázs Tamás atya előadását a „Generációk közötti kapcsolatteremtés, érzékenyítés” – címmel.
Március 4-én a győri Triangulum Galériában a „Herend
ölelésében”- című kiállítást tekintettük meg.
Március 8-án a Teke-bárban ünnepeltük a nőket, Nagy
Nati és Takács Roland művészek énekes műsorával.

Takács Roland köszönti a hölgyeket

Kártya-parti abdai nyugdíjasokkal

Hessling-Hegyi Erika író dedikál

Farsangi maskarások

Fülöp Anna
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Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület
2019. évi munkája
Alapszabály szerinti kötelességünk, hogy tevékenységünkről évente beszámoljuk a tagságnak. Elnökségünk
igyekszik változatos programokat szervezni, hogy minden tag megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. Az
elmúlt évben is színes volt a kínálat, voltak kulturális,
egészségügyi rendezvények, színházlátogatások, kirándulások, sportversenyek, vetélkedők, fesztiválokon való
szereplés.
Januárban közgyűlést kellett tartanunk, mert az elnökségi tagok mandátuma 2019. január 23-án lejárt. A
közgyűlésen beszámoltunk az elmúlt év munkájáról és
a költségvetés végrehajtásáról. Jóváhagytuk a 2019.évi
munkatervet és a pénzügyi tervet. Az elnökségi tagokat
újraválasztotta a közgyűlés, megbízatásuk 4 évre szól. Január 22-én a magyar kultúra napjára emlékezve irodalmi
délutánt rendeztünk, ahol megemlékeztünk a Himnusz
történetéről, énekkarunk magyar költők megzenésített
verseit énekelte, majd meghallgattuk Horváth Ferenc művelődésszervező előadását, mely az idős kor derűjéről,
meghittségéről szólt irodalmi művek alapján. (40 fő).
Februárban Győrben voltunk a megyei kártyaversenyen. (5 fő). Húshagyó kedden farsangi bált tartottunk,
felidéztük a farsangi népszokásokat, majd bemutatkoztak a maskarások. (63 fő).
Márciusban Nőnapi ünnepséget rendeztünk, ahol vendégünk volt Mohácsi Attila színművész, aki énekes-verses műsorával köszöntötte a hölgyeket. (65 fő). A lébényi
nyugdíjasok által szervezett kártyaversenyen 6 fő képviselte az egyesületet. Az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség 30 éves ünnepségén voltunk Budapesten, majd a
belvárosi színházban Hernádi Judit és Kern András főszereplésével megnéztünk a „Hitted volna”- című komédiát.
(10 fő). „Kulisszák mögött” – címmel beszélgetést szerveztünk Pingiczerné Venesz Klárával, a Győri Nemzeti
színház nyugdíjasával. ( 28 fő). A mosonszolnoki megyei
tekeversenyen 9 versenyzőnk indult, 1 férficsapat és 2
női csapat. A soproni Petőfi Színházban 5 fő nézte meg a
„Még egyszer hátulról” című komédiát.
Áprilisban részt vettünk a helyi kolbásztöltő versenyen
(6 fő). Kányádi Sándor életéről és munkásságáról feladatlapokat töltöttünk ki a megyei vetélkedőre. (6 fő). Megünnepeltük a magyar költészet napját, ahol kultúrcsoportunk adott műsort. (28 fő). A Győri Nemzeti Színházban
Mohácsi Attila lírai szólókoncertjét néztük meg (10 fő.)
Április és szeptember között 6 alkalommal voltunk kártyázni a Győr-Szigeti Idősek házában, alkalmanként 10
fővel. Balatonfüredi országos művészeti fesztiválon felléptek énekeseink, versmondónk, mesemondónk. (4 fő.)
Május 1-jén anyák napi megemlékezést és retro május
elsejét tartottunkban. (53 fő).
A Győri Nemzeti Színházban „István, a király” rockoperát láttuk (30 fő). A lébényi nyugdíjasok meghívására

„Életmód napon” vettünk részt. ( 5 fő). „Összeillik a
szőke a barnával” - Horváth Krisztina lemezbemutatóján voltunk Csornán. (4 fő). A levéli humorfesztiválon
műsorral léptünk fel. A budapesti Operettszínházban
10 fő nézte meg Molnár Ferenc „Liliom”- című darabját.
A kunszigeti nyugdíjasok meghívására 5 fő vett részt
autóbuszos megyei kiránduláson, Szent Antal tiszteletére emelt kápolnákat, templomokat tekintették meg.
„Ha már tavasz van, legyen tavasz”- címmel nótadélután
volt a Mosonmagyaróvári Flesch Károly Kulturális Központban (12 fő.)
Júniusban Győrben volt az országos nyugdíjas szövetség megyei ünnepsége, ahol hárman képviselték az egyesületet. A Budapesti Operettszínházban a MAYA című
operettet néztük meg. (10 fő). Hévízen volt a Richter Gedeon Zrt által szervezett, több fordulós egészségügyi vetélkedő eredményhirdetése, ahol 2 fő vett részt. „Szent
Antal kultusza Győr-Moson-Sopron megyében” - címmel
Balázs Lívia néprajzkutató tartott nálunk előadást. (32
fő). Kirándultuk a Szentesi tanyára és paprikáskrumplit
főztünk (21 fő).
Júliusban fellépünk a falunapon (14 fő). A jánossomorjai
rétre hívogató térségi találkozón 8 fő vett részt.
Augusztusban balatoni kiránduláson voltunk, Balatongyörökre látogattuk el. (19 fő) Budapesti kirándulásunkon megtekintettük a pesti vigadó épületét idegenvezetővel, majd meghallgattuk Soltész Rezső „Amíg csak élek
énekelek én”- című műsorát , amit dunai sétahajózás
követett. Nyárbúcsúztatót rendeztünk, ahol megtekintettünk egy erdélyi kirándulásról készült videót, majd
megmutattuk egymásnak, hogy „Mi termett a kiskertünkben?” (46 fő).
Szeptemberben kistérségi találkozó volt a mosoni
Dunaparton, ahol csülkös gulyáslevest főztünk. (35 fő).
Jánossomorján rendezték meg a XIV. Kistérségi Nyugdíjas találkozót, melynek fővédnöke dr. Nagy István miniszter úr volt. Tőlünk 5 fő volt a találkozón. Kártyaversenyt rendeztünk lébényi és öttevényi meghívottakkal.
(30 fő). A kunszigeti meseversenyen szerepeltek versenyzőink (4 fő ).
Októberben időseket köszöntő rendezvényt tartottunk, ahol kultúrcsoportunk adott műsort. (51 fő). A
szerecsenyi szavalóversenyen 4 fő vett részt. A budapesti Operettszínházban az „Ének az esőben” – című
musicalt néztük meg. (10 fő). Egy versmondónk a budapesti országos versmondó versenyen szerepelt. A
máriakálnoki káposzta fesztiválon 8 fő volt. A kistérségi
őszi fesztiválon 1 versmondónk szerepelt.
Novemberben a nyúli megyei keresztrejtvényfejtő versenyen 2 fő indult. Moson Megye Polgáraiért Alapítvány
versmondó versenyén 4 szavalónk vett részt. Budapesti
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Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület
2019. évi munkája
Operettszínházban a „Szépség és a szörnyeteg”- című
musicalt láttuk.(10 fő).Márton-napi liba-bulit tartottunk
a helyi Teke-bárban, ahol felidéztük Szent Márton legendáját, az egyházi és népi hiedelmeket, majd meghallgattuk Valiczkó Szilvia és Széles Zoltán műsorát. (62
fő). Abdai nyugdíjasok hívtak bennünk kártyadélutánra.
(12 fő). Az öttevényi Őszidők Nyugdíjas Egyesület meghívására kistérségi találkozón voltunk. (10 fő). A győri
Egészségfejlesztési Iroda támogatásával egy előadást
hallgattunk meg a folyadékfogyasztás fontosságáról az
egészégmegőrzésben. (36 fő).
Decemberben a Budapesti Operettszínházban megnéztük a Chicagói hercegnő (10 fő) és a Csárdáskirálynő (20
fő) operetteket, majd sétáltunk a karácsonyi vásárban.
Sportdélutánt tartottunk a Teke-bárban. (14 fő). A megyei irodalmi vetélkedőn Radnóti Miklós munkásságáról
szóló feladatlapokat töltöttünk ki.
A helyi óvodában három alkalommal voltak mesemondóink. Karácsonyváró ünnepi műsorunkban az egyesület
kultúrcsoportja szerepelt. (55 fő).

2019.évi költségvetésünk:
Bevételek:

2018.évi maradvány

998 483 Ft

2019.évi bevétel

1 397 868 Ft

összesen

2 396 351 Ft

Kiadások:

1 816 251 Ft

Egyenleg:

580 100 Ft

Taglétszámunk 2019. december 31-én 85 fő volt.
Fülöp Anna

Tisztelt Adózó!
Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületet.

Adószámunk: 18203473-1-08
Egyesületünk célja a nyugdíjasok összefogása, általános érdekvédelme, egészségügyi,
kulturális programok szervezése. Támogatásával szülei, nagyszülei öregkori életét
boldogabbá teheti.
2019-ben egyesületünk 455 908 Ft felajánlást kapott, amit az egyesület működésére,
szakmai programok megvalósítására fordítunk.
Köszönjük felajánlását: Fülöp Anna, az egyesület elnöke
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Néptáncos hírek
Az előző lapszámból kimaradt egy 2019-es őszi esemény
beszámolója, melyre sokan vidáman emlékezünk vissza.
Október 19-én 5. alakalommal rendeztük meg „Röppenj
Pulyka” táncalkalmat. Az esemény különlegessége volt,
hogy a táncosoknak a talpalávalót Pál István Szalonna
és bandája húzta. Büszkén elmondhatjuk, hogy Kultúrházunk a befogadóképessége határait súrolta, teljesen
megtöltötték a nézők és a táncosok.

tapsolt mindenki, fantasztikus érzés volt ennyi jó kedvű,
mosolygó embert látni egy helyen. Szalonna rövid beszédéből idézve: „Büszkén elmondhatjuk, hogy mi vagyunk a
világ egyetlen olyan zenekara, akik táncosokat kísértek a
Fölszállott a páván, és a Röppenj pulykán egyaránt!”
Az idén debütált a Röppenj pulykán Általános Iskolánk
Nagycsoportja, néhány ügyes, fiatalabb lánnyal kiegészülve. Nagy izgalommal várták a fellépést, aminek meg
is volt az oka. Szalonnáék zenéjére, színpadon a felnőtt
csoportok nagy része sem táncolt még, ez az alkalom
kivételes lehetőség volt mindenkinek. Pál István, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes Művészeti vezetője,
bandájával 6 éven keresztül kísérte a Fölszállott a páva
fellépőit. Rendszeresen zenélnek a világ minden táján
Magyarországot képviselve.

A másfél órás gálaműsorra Székesfehérvárról, Győrből,
Kónyból, Győrújbarátról, Sopronból és Jánossomorjáról
érkeztek táncegyüttesek, kiegészülve a Mosonszentmiklósi néptánccsoportokkal. Mindenki odatette magát, fergeteges produkciókat láthatott a közönség. A gála után
Szalonnáékhoz csatlakozott „énekes pacsirtájuk” Pál Eszter, akivel együtt fergeteges koncerttel kápráztatták el a
nézőket. Eszter csodálatos hangja betöltötte a Művelődési
házat, dalaikkal, zenéjükkel utazást tettünk a Kárpátoktól Rábaközig. A Szatmári és a Rábaközi összeállításukat
a nézőközönség velük énekelte, zengett a Kultúrház. Fél
órás koncertjükkel betartották Berecz András jótanácsát:
„Állj magasra, hogy lássanak, légy hangos, hogy halljanak,
és légy rövid, hogy szeressenek!” A koncert végén állva

Ezután érkeztek Radák Marciék - a Sárarany zenekar akik az előző Röppenj pulykákon is zenéltek nekünk.
Velük folytatódott a program, hajnalig tartó táncházzal.
Annyian maradtak a vendég együttesekből is, hogy a nézőtér mellett a színpad is megtelt táncoló párokkal.
A rendezvény alatt – egy kis érdekességképpen - a Kultúrház előterében Erdély több tájegységének női népviseleteiből láthattak kiállítást a vendégek.
Köszönjük az Önkormányzat és a magánszemélyek támogatását, munkáját! Aki ott volt, azt hiszem elmondhatja,
hogy megérte, óriási élménnyel lettünk gazdagabbak!
Kedves Szülők, Táncosok!
Kedves Barátaink!
2020 az első év egyesületünk történetében, amikor
jogosultak vagyunk a személyi jövedelemadó 1%-nak
felajánlására. A napokban küldi a NAV az elkészített
adóbevallás-tervezeteket.
Csak pár kattintás!
Köszönjük!
Mosonszentmiklósi Néptáncosokért Egyesület
Adószám: 18945779-1-08
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Cziráki Lajos komplex képzőművészeti megyei
tanulmányi versenyről
A Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium 7. alkalommal rendezte meg a
több éves múltra visszatekintő Cziráki Lajos festőművész nevét viselő komplex képzőművészeti megyei tanulmányi versenyt. Az idei versenyre 423 diák küldte
be alkotásait. Az egész megyét megszólító kiírás négy
kategóriában adott lehetőséget a megmérettetésre, az
első évfolyamtól a 13. évfolyamosokig. A beérkezett
munkákból választotta ki a zsűri a legkiválóbbakat. Elnöke, Borbély Károly egyetemi docens, festőművész volt.
Minden tanévben változik a tanulmányi verseny témája.
Az 1–4. évfolyamos tanulók irodalmi élmények ábrázolásával, elbeszélések, versek illusztrációival készültek.
A felső tagozatosok (5-6. o.) a cirkusz világát bemutató
tablót és ezt megjelenítő tárgyalkotással versenyeztek, a
sorszám

név

7-8. évfolyamnak összetett mesterséges formák, portrék
a cirkusz világában. Mindkét korcsoportnak lehetősége
volt még arra, hogy egy művészettörténeti projekt feladatot dolgozzon ki.
A verseny támogatóinak segítségével a verseny díjazottjai értékes jutalmakat kaptak. (GyMJV Polgármesteri
Hivatal, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,
Művészellátó- Győr, Tehetséggondozásért Alapítvány,
(Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium alapítványa).
Iskolánk tanulói fantasztikus eredményeket értek el. A
díjkiosztón minden évfolyamon, minden tagozaton elhangzott az intézményünk neve.
A következő táblázatban a díjazott tanulókat mutatjuk
be.

osztály

helyezés

sorszám

név

osztály

helyezés

1.

Radics Hanna

1.

1.

14.

Ludikár Alexandra

4.

2.

2.

Radics Hanna

1.

1.

15.

Kritzer Bianka

4.

1.

3.

Köteles Alex

1.

2.

16.

Takács Jázmin

4.

1.

4.

Novits Noel

1.

3.

17.

Horváth Noel

4.

2.

5.

Szabó Dorka

1.

2.

18.

Riedl Bernadett

4.

2.

6.

Kolnhofer Zsófia

1.

3.

19.

Sághi Zsófia

5.

1.

7.

Kozselszky Kitti

2.

1.

20.

Fűzfa Virág

5.

2.

8.

Földi Fanni

2.

3.

21.

Fűzfa Dorina

5.

2.

9.

Szabó Anna

2.

1.

22.

Frühwirth Fanni

6.

3.

10.

Tóka Júlia

2.

2.

23.

Ábrahám Amanda

6.

2.

11.

Fűzfa Noémi

3.

2.

24.

Farkas Rebeka

6.

3.

12.

Móricz Petra

3.

1.

26.

Pálfi Abigél

6.

dics.

13.

Földi Erika

3.

2.

27.

Hajós Dorka

8.

2.

Felkészítő tanáraik: Lázárné Verebes Ilona és Szabadiné Hécz Ildikó
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Kopasz-bál a Csopakban
Februárban harmadik alkalommal került megrendezésre a Mosonszentmiklósi Kopasz Találkozó. Az este folyamán
lezajlott tombolajátékból befolyt összeget ezúttal a Mosonszentmiklósi Alkotókör részére ajánlottuk fel, melyet át is
adtunk Horváth Elemérnének, az Alkotókör vezetőjének.
Nagyon örültek a felajánlásnak, reméljük, ezzel is tudjuk segíteni a munkájukat.
Az idei alkalommal még többen vettek részt a rendezvényen illetve járultak hozzá a tombolatárgyakhoz. A megszokott és nagyszerű közösség ezúttal is meg tudta mutatni, hogy jót tenni nem olyan nehéz és közben még jól is
lehet szórakozni!
Ezúton köszönjük minden kedves vendégünknek, hogy részt vett ezen az igazán jó hangulatú estén, támogatva
ezzel az Alkotókört, jövőre folytatása következik ennek a remek hagyománynak!
Holzinger János

Kopasz-bál a Csopakban - köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani a III. Kopasz-bál szervezőinek és a résztvevőknek, hogy a tombolasorsolás
bevételével (102 ezer Ft) az Alkotókört támogatták. A bevételből az Alkotókör által szervezett kézműves
foglalkozásokhoz és jótékonysági vásárhoz szükséges anyagokat és kellékeket fogjuk megvásárolni.
Horváth Elemérné
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Nyugdíjasaink Adventi meséi óvodásoknak
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Adventi teadélután
Ismét Ádventi kézműves teadélutánt szervezett november
22-én a Szülői Szervezet Vér Mariann elnök vezetésével.
Idén a szervezők az eseményre nemcsak a szülőket, hanem minden ovis, bölcsődés kisgyermeket szeretettel vártak, testvérével, nagyszüleivel együtt. Az óvoda dolgozóit
is vendégül hívták, és mindenkit finom süteményekkel,
forró teával kínáltak. A gyerekek különböző kézműves tevékenységekben vehettek részt az adventre hangolódva.
A részvételért jelképes adományt is gyűjtöttek, ezzel is
támogatva a gyerekeket. Köszönjük ismét a jó hangulatú,
vidám, tartalmas délutánt.
Gyurós Lilla intézményvezető

„Érzékenyítés - fogyatékkal élni” címmel
előadás volt óvodánkban
Intézményünk az óvoda, és bölcsőde szociális segítőjének Magonyné-Béke Anita szervezésével február 17-én
délelőtt „Érzékenyítés – fogyatékkal élni” c. előadást tekinthettek meg, a két nagyobb csoportos gyermekeink.
Nagyon tanulságos és elgondolkodtató volt, gyermekeinket be is vonták a résztvevők, átélhették milyen érzés
az, ha valaki nem lát, nem hall, vagy nem tud beszélni. Megismerkedhettünk vakvezető kutyával is, aki nem
csak kedves, de nagyon nagy segítség a gazdájának, és
bizony gyermekeink nagyon meglepődtek mikor megtudták, hogy ő is volt óvodás, és iskolás is.
Köszönjük a lehetőséget gyermekeink nevében is.
Gyurós Lilla intézményvezető
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Lucázás az óvodában
December 13. Luca napja, jeles nap.
„A Szigetközben, Rábaközben Luca napján lepedőbe burkolt „szellemek”, Lucák járnak házról házra. Állatalakoskodók kísérik őket medve, farkas, gólya képében. Teleszórják a konyhát szalmával, fölburogatják a bútorokat,
vesszővel megkurgálják a tyúkok fenekét, hogy jó tojók
legyenek. Bőségvarázsló rigmusokat mondanak: LucaLuca kitty-kotty, akkora legyen a kendtek kolbásza, mint
a Duna hossza, annyi csirkéje legyen a kendtek kotlójának, mint csillag az égen.” Timaffy László
Luca napján a középsősökkel indultunk „Lucázni”. Meglátogattuk az óvoda minden csoportját, bölcsődéseket,
konyhás néniket, és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit.
Szalmaszórás után, jókívánságokat mondtunk a minket
fogadóknak. „Olyan vastag szalonnája legyen a hízónak,

mint a mestergerenda! Olyan hosszú kolbászuk, legyen,
mint a kerítés hossza! Egyenek a lányok piros almát,
hogy egészségesek, szépek legyenek!”
Figyelmeztettük a lányokat, asszonyokat, hogy Luca
napja dologtiltó nap: tilos fonni, varrni, mosni, meszelni,
kenyeret sütni. Mindenkinek bő termést, jó egészséget
kívántunk.
„Ha valamit adnak, megköszönjük szépen. Ha nem adnak, magukra vessenek, mert a Luca elviszi a szerencséjüket!” Így búcsúztunk.
Persze, hogy adtak „valamit”, mert féltek, hogy elviszi
a Luca a szerencséjüket. Ajándékokkal megtelt tarisznyánkkal boldogan tértünk vissza a csoportunkba.
Takács Attiláné óvodavezető helyettes

Koncert a Hangraforgó együttessel
December 3-án látogatott el óvodánkba a Hangraforgó
együttes. Nagy örömünkre ismét egy jó hangulatú koncertet hallhattunk „Ballag már az esztendő” c. összeállítással. Hangszerrel kísért dalaik, gyermekeinknek
felidézték az évszakokat, tavasztól őszig, míg végül
megérkeztek a télhez, a téli ünnepekhez. Gyermekekkel
közös énekléssel zártuk az ismét vidám és jó hangulatú
előadást.
Kolnhofer-Palkovits Zsófia Katalin óvodapedagógus
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Farsang
A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak
elnevezése, melyet a hagyományőrző programok, vidám
lakomák, farsangi bálok, mulatságok, népünnepélyek
jellemeznek. Az időszak csúcspontja a hagyományos
farsangi maszkabál, mely egyben télbúcsúztató is.
Óvodánkban február 20-án került megrendezésre a farsang. A tízórait követően a gyermekek magukra öltötték
jelmezeiket, és kezdetét vette a farsangi mulatság. Először minden csoport a saját termében ünnepelt, játékokkal, tánccal, finom édességek, üdítők fogyasztásával.

Nagy meglepetés és öröm volt a csoportokban, mikor
Gyurós Lilla intézményvezető asszony bohócnak öltözve,
gyermekeinkkel együtt farsangolt. Végül az egész óvoda
összegyűlt a nagycsoportosok termében, ahol Nagy Andor néptánc oktató és néptáncosai táncbemutatóját láthattuk, majd táncba invitálták a jelenlévőket is. Vidám légkörben és változatos tevékenységekkel telt el a napunk,
amit a farsangi fánk elfogyasztásával zártunk. Köszönjük
az önkormányzat, konyha, és a szülők támogatását.
Simon Vivien Óvodapedagógus

Téli hangversenyen voltunk….
Karácsonyi dallamok orgonán Téli hangversenyünknek gyönyörű barokk templomunk adott helyet, melybe Havassy László segítségével „jutottunk be”.Szitterné
Marika ismét gyönyörködtetett gyermeket, felnőttet
egyaránt karácsonyi dallamaival, melyeket orgonán szólaltatott meg. A koncert végén közös éneklés volt a búcsúajándék, ahol a kicsik , nagyok együtt énekeltek .Köszönjük a csodálatos élményt!
Buga Lászlóné óvodapedagógus
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Március 15-ei ünnepély
Idén az ünneplést a kialakult körülmények miatt, saját
csoport szinten tartottuk a gyerekekkel. Már napokkal
az ünneplés előtt készülődtünk a gyerekekkel. Beszélgetések, kokárda készítések, énekek és versek tanulása
színesítette napjainkat. A nagyobb csoportok ajándékba készítettek kokárdát a kisebb csoportoknak. A fiúk
fakarddal játszhattak, a lányok pedig pártában énekelhettek, és együtt körtáncokat, körjátékokat játszottunk.
Jó hangulatban töltöttük az ünnepet, viszont hiányzott a
közös megemlékezés.
Kolnhofer-Palkovits Zsófia Katalin óvodapedagógus

Bábszínház az oviban
Január hónapban látogatott el óvodánkba, második ízben a Habakukk bábszínház. A kecskegidák és a farkas
című kiselőadást nézhettük a gyerekekkel. Teleszőtt humorral, és játékkal, nagyon élvezhető előadást kaptunk.
Minden alkalommal, óvodásaink közül is kaptak páran
kisebb szerepet, mely sok nevetést adott nekünk nézőknek, és élményt a felkért szereplőknek!
Kolnhofer-Palkovits Zsófia Katalin óvodapedagógus

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
( Március 08-ra )

Megszületett tündér-lányka, boldogság szállt házra,
Ó, mily édes, pici csöppség, családtagok vágya
Valósult meg születéssel, kaptunk szép virágot,
Édesdeden mosolyogva, szemlél most világot.
Bölcsis, ovis kisleányként, szép ruhában járva,
Okos, csörfös és babázó, verselő csodácska,
Kedves, bájos mosolyával és ringó járással,
Örömkönnyet csalogatva, felér egy világgal.
Iskolásként hátitáska díszíti a lánykát,
Színes ruha, szép frizura, cipellő járását
Kecsessé teszi, már ekkor – különbözve mástól –,
Osztálytársakként ott lévő sok-sok fiúcskától.
Tizenéves csitri lányként, teste érik széppé,
Még néhány év és kész hölgy már, válik érett nővé.
Emancipált világ, újabb tanulmányok jönnek,
Jó társat kapván örülhet anyai örömnek.
Boldog anyaként nevelheti most gyermekeit,
Birtokolva a világnak legdrágább kincseit,
Gondoskodó szeretettel óv családtagokat,
Anyasága, nőisége hoz varázslatokat.
Gyorsan futó évtizedek, erejét koptatják,
Nagymamaként, majd dédiként az időt múlatják:
Kalácssütő, gyermekőrző, mesélő szép napok,
Korhoz illő nőisége még akkor is ragyog.
Tavaszt váró márciusnak a nyolcadik napja,
Életünket adó, s szépítő nők ünnepnapja.
Kisfiúk és a férfiak, apraja és nagyja,
Köszöntjük most Őket – a világformáló Nőket!
Dr. Benke Tamás

