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Önkormányzati hírek 2013. április – június
2013. április 16.
A Képviselő-testület rendkívüli ülés
keretében tárgyalta és jóváhagyta
az AQUA Kft. Szindikátusi szerződését. Áttekintette és ismételten meghatározta azokat a szociális ellátásokat, amelyet a Mosonmagyaróvári
Kistérségi Társulás keretében kíván
biztosítani a településen élőknek. Napirendre tűzte a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. működtetésének kérdését.
A képviselők határozatban mondták
ki, hogy az adósságkonszolidációval
nem érintett településekkel kapcsolatosan a Hanság Biogáz Termelő üzem
projekt megvalósítását terjesztik fel
a Belügyminisztériumba. Vételi ajánlatot tettek Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Hanság Biogáz Termelő Kft-ben lévő
üzletrészének megvásárlására. Elfogadták az április 27-én megtartandó
Testvértelepülési Találkozó rendezésének árajánlatát.
2013. április 30.
A Képviselő-testület megtárgyalta
és elfogadta a 2012. évi Belső Ellenőrzés eredményeiről készült beszámolót és az Önkormányzat 2012. évi
zárszámadási rendeletét. A háziorvos kérelmére felülvizsgálta és jóváhagyta a háziorvosi feladat-ellátási
szerződés módosítását. Beszámolót
hallgatott meg a Községi Könyvtár
és a Lövészklub 2012. évi tevékenységéről. Döntést hozott a Rendezési
terv módosítására. Elbírálta a Művelődési Házban lévő IKSZT közművelődési munkatárs pályázatra érkezett
pályázatokat. Elfogadta a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője által benyújtott árajánlatokat
az Akácfa utca – Nap utca – Rákóczi
F. utca járdaépítési munkálataira, a
Nagybányató észak-keleti végében az
útfelület kavicsozására, hulladékgyűjtő konténerek készítésére és a Községi Könyvtár ingatlan oldal-határán
kerítés építésére. Döntést hozott a
szúnyoggyérítésre. Támogatást nyújtott a Kistérségi Nyugdíjas Találkozó

megrendezéséhez. Tájékoztatót hallgatott meg a Mosonszolnok Kábeltévé
Kft. bérbeadásának lehetőségeiről.
2013. május 14.
A Képviselő-testület véleményezte a
megyei feladatellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terveket Mosonszolnok településre vonatkozóan. Határozatban
mondta ki szándékát a 8 osztályos
általános iskola megtartásáról és a
kialakított vélemény eljuttatását az
Oktatási Hivatalhoz.
2013. május 29.
A Képviselő-testület értékelte a
Gyermekjóléti Szolgálat és a Jegyző
2012. évi gyámhatósági tevékenységét. Megvizsgálta a település 2012.
évi szociális helyzetét. 2012. év vonatkozásában beszámoló és mérleg
megtárgyalása került napirendre az
Alfa Szélpark Kft., a Hanság Biogáz
Termelő Kft., a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft., a Mosonszolnok
Községért Közalapítvány és a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. részéről. A civil
szervezetek közül az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület és a Sportegyesület számolt
be a 2012. évben végzett tevékenységéről. Jóváhagyta a Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
Döntést hozott a Dózsa György utcai
telephelyek közvilágításának megvalósítására. Megtárgyalta és elfogadta a Mosonszolnok Községüzemeltető
Kft. ügyvezetőjének árajánlatát a Községi Könyvtár ingatlan oldalhatárán
kerítés építésére II. ütemére, a Fő u.
56. sz. alatti ingatlanon épületbontásra és területrendezési munkákra,
a Falunapi rendezvényekre, az ipari
parknál lévő buszmegállók szélvédő
lemezeinek cseréjére, a nagybánya
tó melletti murvázott út javítására,
döntött az Általános Iskola tanulóinak
táboroztatásának támogatásáról. A
helyi Általános Iskolába járó tanulók

részére 1.500,- Ft-os ingyenes füzetcsomag összeállításának költségeit
átvállalta. Hozzájárult 3 kisgyermek
nyári táboroztatásához a Magyar Vöröskereszt által szervezett hegykői
táborban. Döntött a civil szervezetek
falunapi támogatásáról.
2013. június 11.
A Képviselő-testület rendkívüli ülés
keretében véleményezte az Általános
Iskola igazgatói állására beküldött
pályázatot. Támogatta Czang Györgyné kinevezését. Pályázatot írt ki a
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői
állására. Megtárgyalta a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. működtetésének
aktuális kérdéseit.
2013. június 27.
A Képviselő-testület módosította az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Értékelte
a Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2012/2013 évi munkáját. A civil
szervezetek közül beszámolót hallgatott meg a Kulturális Egyesület és
a MIHE 2012. évi tevékenységéről.
A Művelődési Ház igazgatója is beszámolt az általa vezetett intézmény
2012. évi működtetéséről. Elfogadta
a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. ügyvezetőjének lemondását és kinevezte
1 évre az új ügyvezetőt. Elfogadta a
Mosonszolnok Községüzemeltető Kft.
ügyvezetője által benyújtott árajánlatokat a Fő u. 56. sz. alatti bérlakás
építésére, a gyárak mögötti betonút
II. ütemére, a Deák Ferenc utca járdaépítésére. Az aktuális napirendi
pontok között rendeletet alkotott a
közterület használatról. Hozzájárult
a Rendezési tervben szükséges módosításokhoz. Elfogadta az Általános
Iskola nyári felújításánál kért módosításokat. Döntött Mecsér település
anyagi támogatásáról az árvíz okozta
károk enyhítésére. Tervpályázat kiírását kezdeményezte a trianoni országvesztés emlékére köztéri alkotásra.
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Iskolai hírek
Az idei tanév különleges volt, hiszen
januártól az állam az iskolánk fenntartója, az Önkormányzat pedig a működtetője. Az új helyzet sok új feladattal
párosult.
Megismerkedtünk az új dokumentumokkal és elvégeztük az ezzel kapcsolatos teendőinket. Az SZMSZ-t, a Házirendet és a Pedagógiai Programunkat
is átdolgoztuk a törvényi rendelkezéseknek megfelelően. Kiválasztottuk a
kerettanterveket és kiegészítettük a
10 %-kal a helyi sajátosságoknak megfelelően.
A tanév tanulóinknak sok új és hagyományos programmal szolgált. Két
pályázatban is részt veszünk, ahol a
tehetséges tanulóinknak adunk lehetőséget a fejlődésre, a kitekintésre.
Az egyik a győri Városi Művészeti

Múzeum a”Maszatoló - Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban
óvodások és iskolások számára” című
projekt. Ebben már évek óta részt veszünk, most a fenntartási időszakban
már csak évente két alkalommal ingyenesen vehetünk részt múzeumi foglalkozásokon 20 tanulónkkal. Itt a tárlat
megtekintése után sok szép alkotás
született tanulóink ötletei, kreativitása alapján.
A másik projekt a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”melyben
együttműködünk a Mosonmagyaróvári
Kulturális Központtal. Itt a második félévben 8 tanulónk vett részt a Futurában bemutató kísérleteken, interaktív
kiállításon, előadáson. Ez a program
még 2 tanéven keresztül folytatódik

többféle programmal, majd itt is egy
szűkebb kínálattal következik a fenntartási időszak.
Az országos mérés eredményei is megérkeztek a tavasz folyamán.
Évek óta javul a mérési eredményünk,
ami valószínűleg a folyamatos gyakorlásnak és a délutáni különóráknak is
köszönhető. A tanórákba egyre gyakrabban építik be kollégáink a kooperatív technikákat, melyek segítik tanulóink kulcskompetenciáinak fejlődését.
Ez a szemléletváltás, „modernizáció”
szépen látszik a mérés eredményein.
Szerencsére a szülők kitöltötték a tanulói kérdőíveket is, ez alapján elvárható értéket számoltak nekünk. A tényleges és a várható eredmény különbsége
a hozzáadott pedagógiai érték, ami a
pedagógus munkáját igazolja.

Eredményeink
			országos		saját			elvárt			H.P.É.
6. osztály
MA
TEMA
TIKA
		
1489			
1530			
1446			
84 pont
SZÖVEGÉRTÉS		
1472			
1508			
1419			
89 pont
8. osztály
MA
TEMA
TIKA
		
SZÖVEGÉRTÉS		

1612			
1507			

1604			
1559			

1533			
1477 			

71 pont
82 pont

(H.P.É. jelentése: hozzáadott pedagógiai érték)
A táblázat jól mutatja, hogy a hatodikos
eredmények és a nyolcadikos szövegértés az országos átlag felett vannak, de
a nyolcadikos matematika is megközelíti
az országos értéket.
A tanév végén, az utolsó héten már nem
tanórákon tanultunk, hanem különböző
projekteken vettünk részt, melyek nagyon jól sikerültek.
Az egyik legsikeresebb program a gyermeknap volt, melyet néhány támogatónk segítségével tudtunk ilyen színvonalasan megrendezni. Köszönjük a
támogatást.
Nekik köszönhető, hogy finom gulyással,
üdítővel zárhattuk a napot: Pribránszki
György, Lachmann János, Tóth Ferenc,
Takács Ferenc, Polacsekné Kiss Gabriella, Pásztor László – CBA, Farkas Ferenc.
A lőtéren a nagyobbak kipróbálhatták

ügyességüket Mészáros Tamás, Sebők
Imre és Járdán József jóvoltából.
A tanév végén sok tanulónk nagyon
szép eredményt ért el, büszkék vagyunk eredményeikre.

4. osztály: Pék Panka, Nagy Réka
5.osztály:
Tapolcsányi
Honória,
Pacsu-ta Dóra, Molnár Barbara, Gellért Szabina
6. osztály: Hegyi Dorina

Kitűnők:
2. osztály: Ladányi Odett, Kánai Benedek, Kelemen Attila, Kovács Bálint,
Pásztor Lóránt, Vedrődi Barnabás.
3. osztály: Molnár Szonja Napsugár,
Artner Ines Lilla, Kaczor Jázmin
4. osztály: Pásztor Natália, Wachtler
Martin, Ranyák Vanessza, Takács
Máté, Kovács Alexia.
8. osztály: Illés Renátó, Gősi Eszter

A nyár végén érkeznek a tankönyvek. Az első és ötödik évfolyamon
tanulók ingyenesen kapják az államtól a tankönyveiket. A Mosonszolnoki Önkormányzat az idei tanévben is
a Mosonszolnokon tanuló többi diák
részére kifizeti a tankönyveket, így
ez nem terheli a szülők pénztárcáját.
Emellett egy alap füzetcsomaggal is
megajándékoznak minden tanulónkat. Köszönjük ezt a segítséget!

Jelesek:
2. osztály: Mészáros Tamás
3. osztály: Herczeg Máté

A nyárra mindenkinek jó pihenést,
sok szép élményt kívánunk!
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2013. Falunap, Mosonszolnok
Ismét eltelt egy év, ismét eljött a június. Most már hagyománnyá vált Mosonszolnokon, hogy júniusban rendezik
meg az év legnagyobb és legkedveltebb eseményét, a Falunapot. Idén is
nagy izgalom előzte meg a készülődést, előtte egy héttel már mindenki
nagyon várta a tizenötödikét. A színpad és a sátor már előtte nap elfoglalta
a helyét a községháza parkolójában és
a parkban. A padokat a falu segítő kezei helyezték ki a terepre, így délután
már a kész helyszín várta a közösséget.
A gyerekek 3 órától élvezhették a különböző játékokat, mint például az óriáscsúszda, a fajátékok, a rodeóbika és
a körhinta, de volt lehetőség arcfestésre, kézműveskedésre és pónilovaglásra
is. Amíg a gyerkőcök lefoglalták magukat játékkal, addig a felnőtteknek sem

volt okuk az unatkozásra. A délutánt
a Mofém Fúvós zenekar nyitotta meg,
majd a kimlei harmonikások műsora
következett. Sakk-szimultán versenyre is volt lehetőségük azoknak, akik
egy kis agytornával akarták indítani a
szombat délutánjukat. Községünk civil
szervezetei már kora délután hozzáláttak a finom vacsora elkészítéséhez,
mellyel teljessé tették a Falunapot. Köszönjük szépen! Este 7-kor a Strokes
együttes bámulatos előadása kötötte
le a figyelmet, akik képesek mindenen
dobolni ami csak eléjük kerül. Dankó
Szilvia énekesnő produkcióján már a
táncos kedvűek is jól mulathattak. A
Falunapok elmaradhatatlan része a kimagasló eredményeket elért sportolók
köszöntése, akik idén sem hoztak szégyent a falura. A kézilabda csapat és

a tekecsapat nagyon szép eredmén�nyel zárta az idényt. A kézis lányok az
első helyet, míg a tekés fiúk a harmadik
helyet szerezték meg idén. Az érmek
és gratulációk kiosztása után a Cairo
együttes nyári dallamai fokozták a
hangulatot, de az igazi tetőpontja az
estének Vastag Csaba fellépése volt,
amit nagy ovációval fogadott a közönség. A jó hangulat és a jó idő elkerülhetetlen kellékként szolgált idén is. A már
jól megszokott utcabálról a Continental
Show Band tagja gondoskodtak, akik
zenéjükkel egészen hajnal 2-ig mulattatták a szórakozni vágyókat. Az Önkormányzat azokra is gondolt, akiket
nemrégiben súlyos katasztrófa sújtott
és egy kihelyezett ládában várták az
adományokat az árvízkárosultak javára.
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Testvértelepülési Találkozó
Mosonszolnokon
A II. világháború következményeként
sok ezer magyart telepítettek ki hazánkból, ami súlyos veszteség volt az
országnak. Az Európai Unióba való
belépésünkkel l megnyíltak a határok az országok között és enyhítette
a régi sérelmeket amiket a múlt okozott. Lehetővé tette, hogy a szomszédos országokban élő magyarsággal jó
kapcsolatot építsünk ki. Az Európa a
polgárokért elnevezésű program támogatása lehetővé tette, hogy az Európai
Unió tagállamainak polgárai tovább
tudják ápolni kapcsolatukat. Mosonszolnok község Önkormányzata 17 ezer
eurót nyert a program keretében, hogy
megvalósítson egy rendezvényt, ahol a
mai Szlovákiában maradt testvéreinkkel találkozhattunk és tovább erősíthettük kapcsolatunkat.
A Testvértelepülési találkozón három

magyar ajkú falu vett részt, Szímő, Búcs
és Feketenyék, melyekkel már régóta jó
kapcsolatot ápol a falu. Szímővel például
már 2010-ben egy közös Európai Uniós
projekt valósult meg. A három falu azért
is áll olyan közel a községhez, mert sok
mosonszolnokinak e falvakból érkeztek
szülei, nagyszülei községünkbe.
Az elmúlt évtizedekben a rokoni kötelék ápolásával, indult el a kapcsolatfelvétel, majd a civil szervezetek
és egyesületek, önkormányzatok is
felvették és szorosabbra fűzték a községek közti kapcsolatot. Április 27.
reggelén érkeztek meg a vendégek
a mosonszolnoki Művelődési Házba,
hogy egy élménydús és felejthetetlen
napot éljen meg a négy falu együtt.
A köteléket testvértelepülési megállapodás keretében is megerősítette
Mosonszolnok mind a három faluval.

A rendezvény folyamán a falu vendégei ellátogathattak a Futura Interaktív
Természettudományi Élményközpontba Mosonmagyaróvárra, később Európai Uniós vetélkedővel gazdagították a
szervezők az élményeket. A vetélkedőt
követően a résztvevők megkoszorúzták
a Kitelepítési emlékművet. A délután
és az est nagy része a mosonszolnoki
Sportcsarnokban folytatódott, ahol
sportvetélkedők zajlottak és a résztvevő települések csoportjai adtak közös
kultúrműsort.
A jó hangulatról Márió gondoskodott
és kora estére a vacsora is elkészült a
települések egy-egy szakácsának jóvoltából, így a községek saját ízeiket ismertethették meg a másikkal. Az este
megkoronázása egy közös buli volt,
melynek hangulatát a Koktél együttes
biztosította.
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Maratoni vetélkedő 2013.
Újból Maratoni! Az idei év jelmondata is
lehetne, ugyanis pár év kihagyás után
idén újra volt Maratoni vetélkedő a Művelődési Házban. A kissé borongós idő
sem tántorította el a vállalkozó kedvű
csapatokat, hogy egy hatalmas versengésben legyen részük. Idén négy csapat jelentkezett, hogy megmérettesse
magát a másikkal. A Beerluck, a Labdazsonglőrök, az NSZK és a Másnaposok
csapata. Reggel háromnegyed 9-kor
már az összes csapat beöltözve, tűkön
ülve várta, hogy végigvonulhasson a
falun. Még a hűvös idő sem tántorította
el a miniszoknyás szurkolófiúkat, a retro
stílusba öltözötteket, István királyt és a
királynét valamint a hippiket, hogy meg-

csodáltassa magát a falu apraja-nagyjával. A vetélkedőn ismét ügyességi, kvíz,
kreativitásra épülő és persze az elmaradhatatlan, „Ki vállalja be?” feladatok
voltak. Minden korosztály megtalálhatta
a magához való versenyszámot, amiben
megmutathatta tudását, ügyességét,
kreativitását, bátorságát. Példának okáért kiemelném a bikinis lányokat, akik
a hideg szél ellenére majdnem fél órát
álltak kinn az udvaron és hagyták hogy
hideg festékkel fröcsköljék körbe őket a
művészek, akik egy tengerpartot varázsoltak a lányok mögött lévő vászonra.
Külön dicséret a csajoknak a kitartásért,
és akkor még nem beszéltem a bevállalós
szinkronúszóinkról, akik az est fénypont-

jai voltak és méltó lezárása ennek a jó
hangulatú napnak.
Szoros küzdelemben végül is, de megszületett az eredmény is:
I.Beerluck
II.Labdazsonglőrök
III.NSZK
IV.Másnaposok
Minden csapatnak megvolt a maga
erőssége, így egy csapatot sem lehet
igazán kiemelni a többi közül, hiszen
kinél ügyes sportolók, kinél sok gyermek és felnőtt egyaránt játszott, volt
akinek sok bevállalós embere akadt, de
voltak akik létszámukkal és összehangolt csapatmunkával csinálták végig a
május 11-ét.
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Sportmajális
Idén is, mint már évek óta május első
napja a sporté és a szórakozásé volt. Sok
sportolni, kikapcsolódni vágyó ember látogatott el most is a focipályára, hogy
ezt a napot együtt tölthesse a falu. Az
elmaradhatatlan testmozgás sok kicsit
és nagyot egyaránt megmozgatott és
egyúttal a sport örömére is felhívta a

figyelmet. A kicsik szórakoztatására volt
egész délután óriáscsúszda, valamint az
alkotókedvűek kidíszíthették a kerítés
falát rajzokkal. A sporton volt a hangsúly
aznap. Minden sport-stílus bemutatkozott, ki lehetett próbálni a kick boxot,
volt focimeccs és tizenegyes rúgás. A
Mosonszolnoki Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület tagjai bemutatóval kötötték le az
érdeklődők figyelmét, de volt még rocky
bemutató is, és Ancsa néni rengeteg jó
álarcot festett a gyerekek arcára. Mivel
annyi kalóriát elégettek a résztvevők,
így korgó hassal nem lehetett hazamenni. A szervezők mindenkit megvendégeltek egy tál étellel.
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Bemutatkozunk
Újra eltelt egy tanév, újra eljött az idő,
hogy a falu apraja nagyja bemutassa
a tanév végén mit is tanult az elmúlt
évben. Az idei Bemutatkozunk műsort június 7-én, szombaton rendeztük
meg, ami, mint minden évben, most is
megmozgatta a falu közösségét, hogy
megcsodálják gyermekük, unokájuk,
testvérük fejlődését. A műsort a kis
néptánccsoport nyitotta meg, akik bájukkal varázsolták el a közönséget. Még
ha nem is volt a legtökéletesebb pro-

dukció az összes szülő büszkén nézhette
a közönség soraiból, ahogy gyermeke
egyik lábát a másik után rakva varázsol
koreográfiát a színpadra. A kicsik után
egy kicsit nagyobbakkal folytatódott
a sor, akik a néptáncot váltva egy kicsit dinamikusabb tánccal, a rockyval
mutatták be tudásukat. A kicsi táncbajnokok után már a nagyok is bemutatkoztak, kezdve a rockys lányokkal,
akiket a későbbiekben a néptánccsoport
követett. A két táncstílus között néhány

hangszerművész is bemutatta megszerzett tudását, volt aki zongorázott és
volt aki a gitár húrjait pengette. A No
Name színjátszó kör egy-két szösszenetet mutatott készülő darabjukból, ami
felcsigázta az érdeklődést, vajon milyen
is lesz az elkészült darab. A műsor után
egy kis szalonna- és virsli sütés zajlott
az udvaron, amit jó hangulat és táncház
kísért. Minden fellépőnek gratulálunk,
reméljük jövőre is hasonló tehetségek
mutatkoznak be júniusban.
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Bagolytúra 2013
Éjszakai vetélkedő? Akkor Bagolytúra!
Idén már 8. alkalommal rendezte meg
a Művelődési Ház csapata a közkedvelt
Bagolytúrát, ahol a faluban élő fiatalok
mérhették össze ügyességüket egy péntek este folyamán. Hagyományokhoz
híven a Művelődési Ház előtt volt a gyülekező este fél 8-kor. Idén 3 kalandvágyó csapat érkezett, hogy a kb. 8 km-es
szakaszon versengjen egymással. Először a Hörörék, majd a KöcsögKacsák
és végül az Ü.M.G. Szuper Kecske csapata indult el a falu körül, ahol 6 különböző állomáson 6 különböző ügyességi
feladat várta őket. A Művelődési Házban
kvíz jellegű feladattal melegítettek be,
majd indulhattak a játszótérre egy kis
rabszolgajárásra. A 3. állomáson várta
őket 5 darab babzsák, amiket egy fejükre erősített kosárral kellett elkapniuk. A
következő állomáson nagyon sok gumi-

csizma várt rájuk, hogy összepárosítsák
őket, majd a nagy bányából kellett vizet
hordaniuk. Az utolsó állomáson, hogy ki
ne maradjon az esti édesség a jó öreg
Franciadrazsét kellett egyik tálból a
másikba szállítani egy szívószál segítségével. Összességében a jó hangulat és
a felhőtlen szórakozás kísérte útjukon a
csapatokat. A végeredmény kihirdetése
előtt azonban minden társaságból egy
ember felolvasta a szintén elmaradhatatlan költeményét, amik idén is nagyon ötletesre sikeredtek. Az eredmény
pedig a következőképpen alakult: A
KöcsögKacsák végeztek a dobogó felső
fokán, őket követték a Hörörék, majd
végül, de nem utolsó sorban a bronzérmes Ü.M.G. Szuper Kecske csapata. Minden csapatnak köszönjük a részvételt,
reméljük jövőre is ilyen szép számban
találkozunk!

2013. nyár
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Nyugdíjas tekeverseny
2013. május 23-án már hetedik alkalommal rendezték meg a Mosonszolnoki
Sportcsarnokban nyugdíjas klubok és
idősek, az „Életet az Éveknek” Országos
Szövetsége által kiírt Megyei Tekeversenyt. Mivel a megyében sok nyugdíjas
klub tartozik a szövetséghez, ezért két
részre osztották a településeket: Rábaközi és Szigetközi térségekre. Mosonszolnokra nevezett Jánossomorja, 5*2 fő
női, 1*4 fő férfi csapat, Öttevény 4*2 fő
női és 2*4 fő férfi csapat, Lébényről 2*2
fő női 1*4 fő férfi csapat, Mosonszentmiklósról 2*2 fő női csapat és 1*4 fő férfi
csapat, Győrújbarátról pedig ugyanilyen
felállásban. Mosonszolnok2*2 fő női csapattal és 2 fő egyénivel, valamint 2*4 fő
férfi csapattal, akik mind meg is jelentek. Ezen felül jelentkeztek a mosonmagyaróvári Margaréta nyugdíjas klubból

4*2 fő női csapat, 1*4 fő férfi csapat,
Tatabányáról 1*2 fő női és 1*4 fő férfi,
Máriakálnok 1*4 fő férfi csapat, de ez
a három település valami oknál fogva
visszalépett. A megjelent versenyzőket
elkísérték a klubvezetők és drukkerek.
Jelen volt a megyei szövetség vezetője
és sportfelelőse. Török Sándor polgármester úr elfoglaltsága miatt a megnyitón nem tudott jelen lenni. Horváth Tiborné Gizike, klubvezető és Zsámbokiné
Budai Anna a szövetség megyei elnöke
köszöntötték a versenyzőket és a megjelenteket. Ezután Purger József ismertette a verseny menetét. Számhúzás után,
amely eldöntötte települések szerint külön-külön, hogy ki hányadikként indulhat. 10 órakor kezdődött a verseny. Volt
két versenybíró Pataki László és Török
László, akik a szabályokra felügyeltek.

Versenyzés alatt lehettet fogyasztani a
különböző finom ételekből melyeket a
Nyugdíjas klubunk hölgy tagjai készítettek. A kenyéren kívül minden nyersanyagot ők hozták magukkal. Munkájukat és
hozzáállásukat nagyon szépen megköszönöm. Azért, hogy a dobások és gurítások jól sikerülhessenek egy kis célzóvíz elfogyasztására is volt lehetőség az
egész verseny ideje alatt. A rendezvény
délután 3 óráig tartott. Török Sándor
polgármester úr megérkezése után az
eredmények ismertetésére került sor,
melyet Pataki László versenybíró olvasott fel. A helyezettek emléklapot, érmeket és ajándékokat kaptak, amit ezúton is köszönünk a polgármester úrnak
és a képviselőtestületnek. Ráadásnak
minden versenyző külön kis ajándékot
kapott a polgármestertől.

Helyezések
Női csapat:
I.Jánossomorja 1-es csapat – 128 fa
II.Lébény – 126 fa
III.Jánossomorja 3-as csapat – 118 fa

Férfi csapat:
I.Mosonszolnok 1-es csapat – 287 fa
II.Mosonszolnok 2-es csapat – 252 fa
III.Öttevény 1-es csapat – 250 fa

Női egyéni:
I.Jánossomorja – 74 fa (Fettik Imréné)
II.Jánossomorja – 68 fa (Vámos Istvánné)
III.Lébény – 63 fa (Moór Jánosné)

Férfi egyéni:
I.Mosonszolnok – 88 fa (Kaltanecker Ferenc)
II.Mosonszolnok – 78 fa (Köböl György)
III.Öttevény – 75 fa (Sík Gyula)

A díjak átadása után búcsúzóul elénekeltük a Szeressük egymást gyerekek című dalt, amivel a sportnap véget is ért. Én, a
magam részéről megköszönöm mindenkinek aki ehhez a rendezvényünkhöz munkájával, adományával vagy egyéb támogatásával hozzájárult.
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A Kaláka Néptánccsoport elmúlt éve
Szeptemberben, a tanév kezdésével
egy időben kezdte el a Kaláka Néptánccsoport 22 . tanévét, a Művelődési Ház
szakköreként.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a falu
több , mint 40 gyermeke, 3-20 éves kor
között iratkozott be a szakkörre.
Ősszel kezdetét vette a lázas munka.
A kis csoportban, óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkoztunk, megismerkedtünk zenés , táncos gyermekjátékokkal, a színpadi mozgás világával,
mindent sok-sok játékkal és zenével,
míg a nagy csoportban folytattuk az
előző tanév munkáját, örömmel köszöntöttünk a csoportban több új – és
visszatérő tagot is.
Az ősz első fellépése az Újrónafői Falunapon volt, október 6-án ott lépett fel
mindkét csoportunk.
A következő megmérettetés az okt. 23ai műsor volt, melynek már évek óta részesei a nagycsoport tagjai. A néptáncos
és modern táncos alapokat egyaránt
tartalmazó táncokat már szeptember
közepétől tanulja a csoport, s a műsor

előtti hetekben az iskolásokkal együtt
próbálunk.
A november hónap is mozgalmasan telt.
November 17-én Rajkán léptünk fel, régi
jó barátaink , a Ragendorf Német Nemzetiségi Tánccsoport Táncestjén vettünk
részt. Egy héttel később, nov. 24-én
pedig mi tartottuk meg a szokásos Hagyományőrző Fesztiválunkat, rajkai és
vitnyédi fellépőkkel. A Fesztivál Gálaestjén mindenki bemutatta koreográfiáit,
majd az este együtt szórakozott a három csoport apraja-nagyja, táncházban,
majd discoban.
December elején hozzánk is ellátogatott
a Mikulás. Miután a két csoport együtt
énekelte a Télapó váró dalokat, vidáman
indultunk megkeresni a mikuláscsomagokat a Művelődési Házban. Karácsony
előtt még egy feladat várt ránk: a Községi Karácsonyi ünnepségen is szerepeltek
táncosaink.
Az új évben újult energiával álltunk neki
a munkának. A kicsik már egyre ügyesebben sajátították el a lépéseket, míg
a nagyok már a következő fellépésre

készültek. A március 15-ei ünnepségen
ismét az iskolásokkal együtt álltak színpadra. Az ünnepi műsorok koreográfiái
nagyban eltérnek a szokásos, néptáncos
koreográfiáktól. A zenei anyag kiválasztása és a lépések kombinációja egyaránt
nehéz feladatot jelent. Szerencsére ma
már a csoport tagjai is aktívan részt
vesznek a koreográfiák összeállításában.
A próbák a felkészülési időszakban hos�szabbak és megterhelőbbek a gyermekek
számára, mégis lelkesen dolgoznak.
Áprilisban a Testvértelepülési Találkozón
léptünk fel,két új koreográfiával, Rábaközi és Sárközi táncokkal.
Május hónap kapcsán fontos megemlítenünk a Maratoni Vetélkedőn elindult NSZK
azaz Néptáncos Szülők Klubja csapatot,
akik 3. helyezést értek el a versenyen.
Ezúton is gratulálunk minden szülőnek és
támogatónak és köszönjük, hogy tánccsoportunk hírnevét öregbítették egyúttal a szülői közösség is még jobban összekovácsolódhatott. Tudjuk, a szülők lelkes
segítsége és támogatása nélkül csoportunk nem érhetne el ilyen sikereket.

Folyamatosan frissülő Facebook oldalunkon mindenki találhat régi videókat, bepillantást
nyerhet a próbák világába, a fellépések képeit megtekintheti, de a legújabb fellépésink
videói is elérhetőek !

Hírmondó
Mosonszolnoki

XVI. évfolyam 1. szám

2013. nyár

Június elején a Bemutatkozunk műsoron
lépett fel mindkét csoportunk, bemutatva, mi mindent tanultak ebben az évben.
Mindig nagy öröm számunkra , hogy az
alig három éves apróságok kitartó munkával év végére egy zenés játékos koreográfiát végig tudnak táncolni. Idén a
Cickom-cickom című koreográfiát adták
elő a kicsik. A vidám műsort még vidámabb sütögetés, és rögtönzött tánc ház
zárta.
Június végén a szokásos, jól megérdemelt kirándulás következett. Idén Székesfehérvár, Pákozd, Agárd volt az úti
cél. Korán indultunk, sokan bizony még
álmosan érkeztek a buszhoz, de a 1,5
órás út így is nevetéssel, énekléssel telt.
A legapróbb táncosainkat természetesen
szüleik is elkísérhették . Székesfehérváron megnéztük a gyönyörű Bory-várat,
ahol rögtönzött táncbemutatót is tartottunk, egy kis Rábaközit táncoltunk, a
portás néni nagy örömére.
Ezután Pákozdra mentünk , ahol a Katonai Emlékparkot néztük meg. Rengeteg érdekességet hallottunk és láttunk,
végigsétáltunk egy igazi lövészárkon
és valódi katonákkal is találkozhattunk.
Itt aztán, a múzeumi programok után
hatalmas vízi pisztoly csata alakult ki,
kicsik , nagyok , gyerekek és a kísérő
felnőttek egyaránt lőttek egymásra.
Mikor már mindenki kellőképpen vizes
volt, elindultunk az Agárdi strand felé.
Az egész napos hőség után jól esett a
Velencei tó hűsítő habjai közt fürdőzni
.Bár főleg az apróbbak kezdetben félve
merészkedtek a vízbe, hamar az egész
csapat együtt játszott a hullámok közt
. Hazafelé előkerült a buszban a kártya,
hangosan zengett a „szélről legeljetek
fának ne menjetek „ . Este 9-kor fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva
érkeztünk haza.
A kirándulással lezártuk a tanévet,
szeptemberben újult erővel vágunk neki
a 23. évnek !Az érdeklődők augusztus
31-én láthatják a csoportot legközelebb,
a Nyárbúcsúztatón lép fel mindkét csoportunk.
Szeptembertől szeretettel várunk minden táncolni vágyó óvodást, iskolást,
fiatalt. Már most látni, hogy a jövő tanév
is élményekben, fellépésekben gazdag
év lesz ! Egy jó csapat, egy új lépés, egy
új élmény ! Várunk mindenkit , hiszen „
Tánc közben az lehetsz, aki csak lenni
akarsz abban a pillanatban„

12
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Sikeres évet zártak kézilabdásaink
A mosonszolnoki kézilabda csapat az
idei évet kisebb- nagyobb változtatásokkal kezdte, melyet aztán sikerekkel
koronázott meg.
A szezon elején edzőváltásra került sor,
melynek során Harta Béla került a csapat élére, aki új impulzust tudott adni
és ez az eredményeken is meglátszott.
A játékos keret is átalakult, két új lány
is érkezett a csapatba. Az alapozási
időszak az edzések mellett az ismerkedések jegyében telt. A jó hangulat és
csapatszellem kialakulásában fontos
szerepet játszottak a felkészülési tor-

nák. Elsőként Aranyoson (Szlovákia)
mérhettük össze tudásunkat, majd
Bükkön egy két napos torna keretein
belül kovácsolódhatott össze csapatunk. Az Önkormányzat mellett további
támogatót is sikerült a csapat mellé állítani. A Vady Bt. révén még egy
névadó főszponzort is találtunk, így a
bajnokságokban Vady – Mosonszolnok
néven szerepelünk.
Idén is három bajnokságban szerepelt
a csapat. Az NBII felnőtt ÉNY alapszakaszában a 4. helyet szereztük meg,
egy ponttal lemaradva a 3. helyről. Az

NBII junior ÉNY, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei női alapszakaszban
1. helyezés értünk el. Mindezen sikerek
mellett a csapatban voltak kiemelkedő
egyéni eredmények is. Lőrincz Barbara
házi gólkirálynő, valamint Drobnitsch
Zsófia a megyei bajnokság legtöbb
gólt dobó játékosa lett. Csapatunk a
következő évben az ideihez hasonló,
vagy ennél jobb eredmény eléréséért
fog küzdeni, és ehhez továbbra is kérjük a szurkolók segítségét, hisz nagy
vágyunk, hogy egyszer telt ház előtt
játszhassunk.

Mosonszolnok tekései a megyei I. osztályban
Mára már 6 éve annak, hogy a
mosonszolnoki Pribránszki Kft tekecsapat
első meccsét játszotta a megyei I osztályban.
Bár eleinte számunkra „minden pálya új”
volt,- talán még a sajátunk is-, határtalan
elszántságunknak és szorgalmunknak köszönhetően egyre jobban teljesítettünk a
meccseken. Ez alatt a pár év alatt igazi
csapattá kovácsolódtunk össze, ahol
együtt örültünk a sikereknek vagy esetleg búslakodtunk a rosszabb teljesítmények láttán.
Mindig nagy élmény számunkra, ha olyan
nagy múltú tekések pályáján szerepelhetünk jól, mint a Bábolna, a Hánta, vagy a
mosonmagyaróvári Lajta Hanság Sportegyesület.
A 2012/2013-as szezon kezdetekor elhatároztuk, hogy a korábbi évek 6. helyezéseit lecseréljük a dobogó valamely előkelő fokára. Büszkén jelenthetem, hogy a

tervünk sikerült. Az idényben 9 csapattal
mérkőztünk meg, ahol a végső rájátszásban a Jobb Dáma, a Lajta Hanság és a Károlyháza csapatai közül a harmadik helyet
hoztuk el.
Mindenképp említést érdemel, hogy a jelenlegi csapatpályacsúcs 2555 fa melyet
az októberi Mosonszolnok-Bősárkány találkozón értük el. Ugyanezen a mérkőzésen sikerült egy csapattagunknak 480 fás
egyéni pályacsúcsot is dobnia.
A felkészülést és a sikeres szereplést
segítette a tavaszi szezon előtt játszott három fordulós Barátság kupa is.
A vándorkupáért a jánossomorjai és a
mosonmagyarovári Lajta Hanság játékosaival küzdöttünk meg. Végül a Barátság
kupát a mosonszolnokiak szerezték meg.
A csapatversenyeken kívül igyekszünk
megmérettetni magunkat egyéni versenyeken is. Az idei év ezen a területen is
sikeres volt számunkra. Két játékosunk a

Győrben megrendezett megyei döntőből
tovább jutott az Ajkán megrendezésre került területi döntőbe, ahol egyikük
olyan eredményt ért el, hogy részt vehetett a Zalaegerszegi Nyugat –Magyarországi döntőn is.
Ez után a sikerekben gazdag szezon után,
mindent meg fogunk tenni a jövőben,
hogy még feljebb juthassunk dobogón,
és öregbíteni tudjuk Mosonszolnok hírnevét. Úgy érzem erre minden esélyünk
meg van.
Szeretnénk megköszönni a támogatók
hozzájárulását és a szurkolók egész éves
bíztatását. Nélkülük nem érhettük volna
el ezeket az eredményeket. Reméljük a
jövőben is számíthatunk rájuk.
Akinek felkeltette érdeklődését a teke,
vagy csak szeretne látni egy izgalmas,
jó hangulatú tekemeccset, azt az őszi
szezontól szeretettel várjuk a mérkőzéseinken.
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Labdarúgás
A 2012-2013-as bajnokságban a vezetőséggel történt megbeszélés alapján
csapatunk célja az első hat hely valamelyikének megszerzése volt. Jól indult a
szezon az első három-négy meccsen az
első helyen álltunk, de a bajnokság végéig a dobogón voltunk,ezért úgy gondolom csapatunk erején felül teljesített.
Természetesen figyelemmel kísértem
az ifi csapat munkáját is, szeretném a
fiatalokat beépíteni a felnőtt csapatba,
gondolok itt Varga Ákosra és Sárkány
Gergőre, akik hozzáállásuk és teljesítményük alapján esélyt kapnak a következő szezonban.
Változatlan célokkal várjuk az új szezont, szeretnénk ismét a felsőházban
végezni. További sikerek eléréséhez
számítunk a szurkolók bíztatására.
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Csapdába esnek a gyerekek a Facebookon
Reprezentatív felmérés szerint a magyar gyermekek egynegyede már
facebookozik. Ez ellenkezik a közösségi
portál szabályaival, s jelentős adatvédelmi és nevelési kérdéseket vet fel.
A szabályzat szerint nem tehetnék
meg, de mégis sokan regisztrálnak a
Facebookra a 13 év alatti magyar gyerekek közül. A G Data felmérése során
a kutatók ezer magyar internetezőt
kérdeztek meg arról, hogy a vele egy
háztartásban élő, 13 év alatti gyerek
használja-e a legnagyobb közösségi
oldalt.
Az eredmények szerint az internetező
háztartásokban élő 13 év alatti gyermekek 22 százaléka regisztrált már a
Facebookra, további 4 százalékukról
pedig a velük egy háztartásban élők
sem tudják, hogy tagja-e a közösségi oldalnak. Fontos, hogy a szülők
ugyanúgy szabályozzák a gyermekük
internetezési szokásait, ahogyan más
tevékenységeit is, és ugyanúgy tanítsák meg neki a közösségi portálok
használatát, mint ahogy biciklizni is
megtanítják.
A veszélyforrások
Egy gyerekre több veszély is vár a
Facebookon. Mivel még nem tudja,
hogy mire szabad kattintania és mire
nem, könnyedén eshet az adathalászok
csapdájába átverős posztokon és videókon keresztül. Erre a leggyakoribb
példa a visszaélés valamelyik híresség
nevével és képével. A „nem hiszem el,
hogy Miley Cyrus ezt tette…” típusú
bejegyzések vonzzák a gyerekeket, az
ilyen kattintások viszont sokszor végződnek a személyes adatok kiszivárogtatásában, a számítógép megfertőzésében.
A következő lehetőség a bűnözők
számára a mobilszámla vagy a hitel-

kártya megcsapolása. Olyan alkalmazásokat programoznak, melyek emelt
díjas SMS-üzenetért cserébe jövőt
mondanak, kiszámolják a párkapcsolat
sikerességének valószínűségét vagy
más efféle szolgáltatást nyújtanak.
A harmadik veszélyforrás: a gyermekekkel ismerkedni vágyó felnőttek,
akik sokszor álnéven, fiatalkorúként regisztrálnak a közösségi oldalakra. Fontos ezért, hogy a szülők megtanítsák a
gyereküknek, hogy csak azokat jelölje
vissza, és csak azokkal beszélgessen a
Facebookon, akit egyértelműen, személyesen is ismer. Például Fluor Tamásból többtucatnyit találunk a portálon,
és mindegyikük rendelkezik számos
ismerőssel, akik között sokan vannak a
gyerekek is.
Emellett számolni kell a kortársak
rosszindulatával is. Az elektronikus
zaklatás (angol nevén cyberbullying)
az a jelenség, melynek során a kiközösített gyermekkel, tinédzserrel az interneten vagy mobiltelefonon keresztül csúfolódnak kortársai vagy ennél
is tovább menve fenyegetik a gyereket. A leghírhedtebb ilyen eset Megan
Meier története, mely a tinédzser lány
öngyilkosságával végződött. Végül az
utolsó veszélyforrás a gyermek önmagára nézve, méghozzá azzal, ha olyan
adatokat és fotókat tölt fel, melyeket
később szeretne inkább letörölni az internetről.
Betartandó szabályok
A szakértő arra hívja fel a figyelmet,
hogy a legjobb, ha a kisgyermeket nem
hagyjuk egyedül internetezés közben,
hanem a közösségi térben, a nappaliban helyezzük el a számítógépet, amit
használhat. Így könnyen észrevehető, ha valami felzaklatja.Az internetes
kártevők elkerüléséhez szerencsés, ha
nem ugyanazt a gépet használja, amiről aztán a szülő a bankolást is intézi,

ha pedig csak egy számítógép van a
háztartásban, akkor hozzunk létre a
gyerek számára egy nem rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiókot.
Emellett fontos, hogy frissített vírusirtó fusson a gépen, és érdemes megfontolni a szülői felügyelet funkcióinak
használatát, melyek segítségével korlátozható a felkereshető weboldalak
köre vagy akár a számítógép használati
ideje. A Facebook kapcsán a gyereknek
el kell magyarázni, hogy ne töltsön fel
saját magáról vagy a családjáról képeket a szülő jóváhagyása nélkül, hogy ne
kattintson olyan üzenetekre, melyeket
nem ért, és hogy a virtuális világban se
álljon szóba ismeretlenekkel – azaz ne
jelöljön vissza olyan személyeket, akiket nem ismer személyesen.
Amennyiben valaki szeretne a
Facebooknak egy tizenhárom év alatti
felhasználót jelenteni, ezt a közösségi
portál űrlapján megteheti. Ilyen esetben hogyha a Facebook moderátorai
úgy találják, hogy a profil egy 13. életévét nem betöltött gyerekhez tartozik,
törölni fogják azt. Arra azonban – az
Európai Unió új adatvédelmi rendelkezéseinek bevezetéséig – még nincs
mód, hogy csupán azért töröljünk egy
adatot, mert az hozzánk vagy gyermekünkhöz kötődik. A G Data szakértője
szerint ebben az esetben a leghatékonyabb más jogokkal érvelni: például
ha a gyermek olyan fotót vagy videót
töltött fel, amit mi készítettünk róla,
akkor élhetünk szerzői jogunkkal, és
levetethetjük a képet a Facebookról.
A kutatást a G Data megbízásából az
NRC végezte 1000 fő megkérdezésével.
Az adatfelvétel módszere online kérdőíves felmérés többszörösen rétegzett,
véletlen mintavétellel az NRC NetPanel
segítségével. Az eredmények a 18-75
éves, hetente legalább egy alkalommal
internetezőkre reprezentatívak.

MOSONSZOLNOKI HÍRMONDÓ – Mosonszolnok Község Önkormányzatának kiadványa • Készítették: Béli Martina, Czang
Györgyné, Gősi Gyula, Neuburger-Czimmermann Zsuzsanna, Toth Ferenc, • Felelős kiadó: Mosonszolnok Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete • Nyomdai előkészítés es kivitelezés: Monocopy Nyomda Mosonmagyaróvár
• ISSN2061-2486 (Nyomtatott) • ISSN 2061-2494 (Online)

Hírmondó
Mosonszolnoki

XVI. évfolyam 1. szám

10
16

2013. nyár

hírdetések

Tűzoltó nap

Figyelem!
2013. augusztus 31-én az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
megalakulásának 130. évfordulója alkalmából az ÖTE
és a Művelődési Ház megemlékezést és „tűzoltó napot„
tart, mely egyben NYÁRZÁRÓ rendezvény is lesz.
Program:
14.30 Megemlékezés,
emléktábla avatás a tűzoltószertárnál
15.30 tűzoltó bemutatók a Művelődési Ház udvarán
16.00 a helyi zumbások, rockisok és
néptáncosok lépnek színpadra
19.00 Postás Józsi műsora
20.00 Matyi és a hegedűs előadása
21.00 „Utcabál” játszik a Koktél zenekar
Gyerekprogramok : Arcfestő, ugrálóvár
Szeretettel várunk mindenkit!!

Szakkörök
Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek !
A Művelődési Házban az alábbi szakkörök indulnak
szeptember hó során, amelyre szeretettel várjuk a
gyermekeket, benneteket.

- Néptánc (2013 .szept. 06. 16.00 )
- Sakkoktatás 2013. szept. 16. 15.00 )
- Akrobatikus rock & roll (2013.szept. 10. 17.00 )
- Zeneoktatás: gitár és zongora (2013.szept. 12. 17.00 )
A 2013-2014-es évad során ismét bérletes színházi előadássorozatot szervezünk óvodás és általános iskolás
gyerekek számára a Művelődési Házban.
A négy előadásra szóló bérlet ára: 2000 Ft .

Tankönyvtámogatás

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők) nem jogosult.

A Képviselő-testület döntése alapján 2013. évben
tankönyvtámogatásban minden általános-, közép- és
felsőoktatásban résztvevő mosonszolnoki lakos részesülhet, aki az ingyenes tankönyvtámogatásra (a tartósan beteg vagy fogyatékos, a sajátos nevelési igényű,
a három és több gyermeket nevelő családok, illetve a

Feltétele:
Az iskolalátogatási igazolás, amelyet 2013. szeptember
30-ig utólag is be lehet nyújtani, vagy
Igazolás arról, hogy kedvezményezettként a támogatást nem vette igénybe (névre szóló számla).
A támogatás mértéke:
- általános iskola: 5.000,- Ft,
- középiskola 12.000,- Ft,
- felsőfokú intézmény: 18.000,- Ft
A szükséges nyomtatványt a Mosonszolnoki Közös Önkormányzati Hivatalban lehet kérni és azokat 2013.
szeptember 30-ig folyamatosan be lehet nyújtani.
A kifizetésről a szociális előadó nyújt tájékoztatást!

