Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa
Tisztelt Lakosság!
Ez évtől kezdődően a Képviselő-testület döntése alapján a Miklósi Hírvarázs c. helyi újságot közös szerkesztés
mellett önkormányzatunk fogja kiadni. Az eddigi szerkesztők mellett az önkormányzat részéről munkatársunk,
Bertalan Krisztina vesz részt az újság szerkesztésében és a cikkek megírásában. A döntéssel el szeretnénk érni,
hogy az újság szélesebb körű tájékoztatást adjon a falu lakosainak és több közérdekű információ jelenjen meg
benne. A kiadást pedig azért vállalta magára az önkormányzat, mivel alacsonyabb áron tudjuk kinyomtatni a lapot, ezzel pedig jelentős összeget takarítunk meg évente.
Arra kérem Önöket, hogy ötleteikkel, információikkal segítsék szerkesztői munkánkat, akár személyesen, akár
telefonon nyugodtan keressenek minket. Önkormányzati munkatársunk, Bertalan Krisztina munkaköri leírásában
is szerepel az újság szerkesztése, így ő ott lesz, mint tudósító, a faluban zajló eseményeken, sőt akár személyesen
is felkeresheti Önöket.
Jó lapozgatást kíván: Bedő Csaba polgármester

Minden kedves olvasónak

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván
az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
valamennyi dolgozója!

Idén is közösen emlékezett meg a március 15-i eseményekről az Általános Iskola és az Önkormányzat az 5. osztályos
tanulók műsorával az iskola aulájában.
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II. Kolbásztöltő verseny
2015. március 14-én került megrendezésre az önkormányzat szervezésében a II. Kolbásztöltő verseny a
Teke-Bárban. A tavalyi versenyhez hasonlóan az idei is
nagyon jó hangulatban telt. A versenyre 8 csapat jelentkezett, minden csapatnak 8 kg hús lett biztosítva.
A versenyt nehezítette, hogy idén a húst kézzel kellett
ledarálni. A verseny kiírásának megfelelően a csapatok
hozták magukkal a kolbász elkészítéséhez, fűszerezéséhez és sütéséhez szükséges eszközöket. A hűvös,
borongós idő ellenére sokan megjelentek a kóstolóra,
a megsütött kolbászok gyorsan elfogytak. A verseny sikerét tanúsítja, hogy a 64 kg kolbászból csak pár kiló
maradt meg. 4 fős zsűri bírált: Varga Tivadar, Fütty
Nándor, Csendes László és Molnár Lászlóné. Nehéz volt
a döntés, mivel mindegyik kolbász nagyon finom volt.
A csapatok tagjai megbeszélték, hogy jövőre is összemérik tudásukat.

Kolbász bűvölők

Bertalan Krisztina

A végeredmény:

A csapatok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kolbász-bűvölők
Polgárőrök
Teke-Bár
Pimpa csapata
Haspók Sc.
Tulkok
Hamutiprók
Sunyó-keverőgép

A nyertes csapat

Polgárőrök
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Farsangfarka húshagyó kedden
A farsang a vidámság, a bolondozás, a mókázás időszaka. Különösen fokozódik a jókedv „farsang farkán”, az
utolsó három napban. A nyugdíjas egyesület idén is megrendezte húshagyó keddi délutánját. Sok ötletes jelmezes
vonult fel és adott műsort, majd az ízletes disznótoros elfogyasztása után mulatozással folytatódott a program.
Végül megkóstoltuk a farsangi asztal ékességét, a szép szalagos fánkokat, majd elcsendesültünk, hiszen kezdődött
a böjt időszaka.
Fülöp Anna

A hét törpe. Ivánkovits Lászlóné, Méri Józsefné, Nátz Irén,
Kritzer Ferencné, Kalmár Istvánné, Laki Ferencné és Józsa
Ferencné.

Szulejmán, Seherezádé, hercegnő, udvarhölgyek. Molnár
Miklósné, Nagyné Pápai Erzsébet, Bartalos Gábor, Polgár
Ferencné és Fehér Viktorné

Farsangolás Kunszigeten
A kunszigeti Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub egy vidám farsangi délutánra hívott bennünket. Vendéglátóink azt
kérték tőlünk, hogy egy szórakoztató műsort is vigyünk magunkkal Kunszigetre. Kultúrcsoportunk ezért egy
könnyed programot állított össze és azzal kedveskedett a nyugdíjasoknak. Volt a műsorban tánc, ének, mese és
jelmezbe bújt farsangolók. Akik szerepeltek: Müller Lászlóné, Ötvös Dánielné, Bősze Andrásné, Lenzsér Lászlóné,
Molnár Ervinné, Molnár Miklósné, Polgár Ferencné és Fehér Viktorné.
Fülöp Anna

Tánckar. Müller Lászlóné, Molnár Miklósné, Polgár Ferencné és Fehér Viktorné
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Pálinkaverseny községünkben
2015. március 21-én rendezték meg a VI. Miklósi pálinkaversenyt a Csopak bisztróban. Idén 25 induló 81
pálinkája versenyzett 10 kategóriában.
A zsűri tagjai: Bíró Andrea, Dobos Gyula, Szitás Péter,
Kocsis Krisztián, Nagy Szilárd és Szalánczi Ernő.
A zsűrizés 15 és 18 óra között tartott, melynek végén a
10 nyertes pálinkából választotta ki a zsűri a legjobbat.
Minden nyertes oklevelet, egy emlékplakettet és egy üveg
bort, az abszolút nyertes pedig egy serleget is kapott a
szervezőktől, Takács Sándortól és Bedő Csabától.
A zsűri Mosonszentmiklós legjobb pálinkájának ebben
az évben Varga István barackpálinkáját választotta. Az
eredményhirdetést követően vacsorával és egy kis beszélgetéssel zárult a verseny.
Bertalan Krisztina

A legjobb pálinka tulajdonosa Varga István

A nyertesek:
törköly: Holczinger János
borpárlat: Varga Gábor
egyéb: Molnár Barna
vegyes: Holczinger János
meggy: Horváth Tibor
cseresznye: Molnár István
körte: Molnár Barna
barack: Varga István
alma: Schmitzhoffer László
szilva: Horváth Tibor

Zsűrizés

„Rábaközi vigadalom”
A Csornai Általános Iskola (Széchenyi testvériskola)
ebben a tanévben február 6-án rendezte meg a „Képes
vagyok rá!” versenyt, a sajátos nevelési igényű tanulóknak. Iskolánkból Balázs Réka 2.o., Kovács Dávid 3.o.
és Torma Gergely 4.o. tanulók vettek részt a „Rábaközi
vigadalom”c. csapatversenyen. A 12 csapat közül tanulóink 3. helyezést értek el. Gratulálunk a sikerhez!
Frank Györgyné
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Tavaszköszöntő művelődési vetélkedő
Az öttevényi Őszidők Nyugdíjas Egyesület tavaszköszöntő művelődési vetélkedőre hívta meg a mosonszentmiklósi
nyugdíjasokat, melyet a Multifunkcionális Szolgáltató Házban megrendezett. A vetélkedőn 7 csapat mérte össze
tudását. A játékvezető által feltett történelmi, irodalmi, zenei kérdésekre licitálni lehetett és a helyes válaszokért
zseton járt. Az összesítésben I. helyezett lett a gyártelepi Rozmaring Nyugdíjas Klub és a Mosonszentmiklósi
Nyugdíjas Egyesület közös csapata: Simon Ambrus, Simon Ambrusné, Bartalos Gáborné, Fütty Rudolfné és Nátz
Irén. A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület csapat II. helyezést ért el: Müller Lászlóné, Ötvös Dánielné, Ludikár
Károly, Furka Gedeon és Takáts Lászlóné. Gratulálunk a versenyzőknek!
Fülöp Anna

I. helyezettek

II. helyezettek

„Ki ismeri élted: munkásságod áldja”
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben is megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról. Felidéztük,
hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1923.
január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Az irodalmi délutánra meghívtuk Baksa Péter és Baksa Péterné
győri tanárokat, akik már az elmúlt években is sokat
tettek azért, hogy a nyugdíjas közösségekben értékes
irodalmi előadások, vagy ilyen témájú vetélkedők legyenek. A mostani alkalommal dr. Kovács Pál győri
orvos, író, drámaíró, publicista életútját ismertette a
Baksa házaspár. Az előadók dr. Kovács Pál sokoldalú
tevékenységét vetített képes történetekkel, versekkel
és énekekkel mutatták be. Dr. Kovács Pál munkássá-

gáról a mai nemzedéknek is tudnia kell, hiszen orvosi
hivatását magas színvonalon látta el és a kulturális élet
területén is tevékenykedett. A reformkorban nagyon
népszerűek voltak a hazafias irodalmi alkotásai, hiszen
„merengő lelkéből sok szép nóta fakadt”. Születésének
100. évfordulójára Kiss Ferenc győri polgár írt köszöntő rigmust, amely jól összefoglalta az orvos és irodalmár munkásságát: „Halhatatlan lelked: a jövőbe nézett.
Bekötötted sebét a sok szenvedőnek, visszaadtad őket
családnak, időnek. Ahol vigasz kellett, ott találtak téged, gyógyítottad lelkét, kit a sors megtépett”. Élete
példaértékű lehet mindenki számára.
Fülöp Anna

Az előadás hallgatósága
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„Bál, bál, maszkabál!”
Február 8-án, a délutáni órákban ismét farsangot tartottak a kunszigeti, mosonszentmiklósi és öttevényi
hittanosok a kunszigeti Kultúrházban. A csapatok kialakítása során mindenki megkapta a színes farsangi csákóját. A kellő ráhangolódás után kezdődhetett a vidám
mulatság! Gyorsaság, ügyesség, figyelem kellett a vetélkedéshez. Volt lufi vadászat, majd szókirakó időre. Párkereső, nemzetközi köszönések bemutatásával. Családi összefogással „óriás bébi” pelenkázása, öltöztetése,
etetése, itatása, szórakoztatása. Titokzatos puzzle-k ki-

rakása, ahol bizony meglepetés volt néhány megfejtés!
Madárijesztő öltöztetés zárta a versengést.
Pihenésként uzsonnával folytatódott a délután. Az eredményhirdetés előtt egy meglepetés „mesét” láthattak a
gyerekek, a felnőttek előadásában. Ezt követően a díjkiosztás során minden csapat megkapta méltó jutalmát.
Ismét egy feledhetetlen délutánt töltöttünk együtt. Köszönjük minden szülőnek, támogatónak a felajánlott
süteményeket, farsangi fánkot.
Frank Györgyné

Rajzverseny óvodásoknak
Az Önkormányzat Anyák Napja alkalmából rajzversenyt
hirdet a község óvodásai számára. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek, A4 vagy A3 méretű
legyen, témája pedig az Anyák Napjáról szóljon. Egy
gyermek legfeljebb két pályázatot küldhet be. A legsikeresebb műveket az Önkormányzat külön is jutalmazni
fogja.
A rajzok beadási határideje:
2015. április 24. péntek.
A rajzokat az óvodában vagy a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni. Kérem a szülőket, lehetőség szerint
támogassák gyermekük indulását, szeretnénk egy szép
kiállítást tartani az óvodában a rajzokból.
Köszönettel:
Bedő Csaba
polgármester
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Társasjáték délután
A társasjáték délután ötlete Benedek Noémi Erzsébettől
származik, a megvalósításban Mosonszentmiklóson az
Alkotókör, Mosonújhelyen pedig Simonné Szabó Erzsébet
voltak segítségére. Mosonszentmiklóson kb.: 18 fő vett
részt az eseményen. Mosonújhelyen pedig kb.: 20 fő.
Noémi véleménye szerint a Mosonszentmiklóson és
Mosonújhelyen megtartott társasjáték délutánok nagyon jól sikerültek. Jó hangulatban telt el az a pár óra.
A gyerekek játék közben a szülői hozzájárulásoknak
köszönhetően még „piknikezhettek” is, volt szendvics, rágcsálnivaló és üdítő. Szerinte a társasjátékozás

mindamellett, hogy egy nagyon jó szórakozás, nagyon
fontos a gyermekek fejlődésében, játék közben új ismereteket sajátíthatnak el. A társasjáték szabályainak
megismerése, megismertetése és betartása nagyon fontos, hiszen ez által a gyermeknek fegyelmezettséget,
türelmet és a társaira való odafigyelést taníthatja meg.
Noémi bízik abban, hogy ez a kezdeményezés a jövőben rendszeressé válhat és egyre több gyermeket és
felnőttet csábít el.

Mosonszentmiklós, Civilek Háza

Mosonújhely, Művelődési Ház

1 % fe l a j á n l á s a
Tisztelt Adózó!
Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a

Bertalan Krisztina

Az V. Országos Nyugdíjas Ki-mit-tud? térségi elődöntőjét március elsején rendezték a győri Famulus Hotel
konferencia termében. A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas
Egyesületből Ötvös Dánielné (próza) és Müller Lászlóné
(szóló-ének) bejutott a hajdúszoboszlói középdöntőbe.
Mindkét versenyzőnknek gratulálunk.
Fülöp Anna

Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületet.
Adószámunk: 18203473-1-08
Egyesületünk célja a mosonszentmiklósi nyugdíjasok
összefogása, általános érdekvédelme, kulturális
programok szervezése.
Támogatásával Szülei, Nagyszülei öregkori életét
boldogabbá teheti.
Munkánkról bővebben is tájékozódhat a
http://mosonszentmiklosinyugdijasok.network.hu
internetes oldalon.
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület Elnöksége
nevében:
Fülöp Anna, elnök

Müller Lászlóné és Ötvös Dánielné
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Mosonújhely gondolatai
Januári Képviselő-testületi ülésünk a településrendezésről
szólt, az előadó, Mosonújhelyt “alvó településrésznek”
nevezte.
Már nyitottam volna a számat, hogy ez így nem igaz, és
a fejemben gyorsan repkedtek a gondolatok, igen sajnos
nekünk nincs boltunk, gyógyszertárunk, postánk és kocsmánk sem, de amikor tavaly elkészült a játszóterünk az
egyben átvette mindennek a szerepét.
Mint írtuk előző újságunkban, átadó bulit rendeztünk
melynek bevételéből kerítést csináltattunk, most készül
Ivánkovits Roland és tetvére Dávid által 2 pad és asztal.
Kaptunk földet tereprendezésre, melynek terítése jelenleg
is zajlik. Fákat, virágokat, tujákat ültettünk.
Advent idején vasárnaponként összegyűltünk gyertyagyújtásra, együtt várva az ünnepeket.

Kedves ismerősöm, Benedek Noémi Erzsébet segítségével társasjáték délutánt, majd ping-pong maratont
rendeztünk. Ahol együtt játszott kicsi-nagy, fiú-lány,
öreg-fiatal.
Sajnos a faluból nem sokan jöttek ki, de ez remélem változni fog, és akik ott voltak nagyon jól érezték magukat.
Egy találó kifejezést hallottam rá “Itt kint minden más”.
Igen ez így is van.
Ilyenkor a gyermek nem egyedül, hanem szülővel,
nagyszülővel jön, együtt töltjük az időt, ami ilyenkor
valóban megáll, játszunk, beszélgetünk, nevetgélünk,
egyszerűen jól érezzük magunkat.
Mosonújhely álmodik, de bizton állíthatom, hogy nem alszik.
Simonné Szabó Erzsébet

Polgárőr közgyűlés
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület minden év tavaszán közgyűlést tart, így volt ez idén is. 2015. március
14-én tartották meg közgyűlésüket, melynek vendége
volt Csaplár Zoltán, a megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Bedő Csaba polgármester, a lébényi KMB csoport
tagjai, továbbá az egyesületet támogató szponzorok.
Fülöp Viktor köszöntője után Stergerits József elnök évértékelő beszédét hallgatták meg a jelenlevők. Beszélt
arról, hogy a 2014. év is mozgalmasan és eredményesen
telt el. A miklósi egyesületet választották meg a megye
legjobb polgárőr egyesületének, ez az eddigi munkájuk
elismerését is jelenti. A létszám folyamatosan bővül, a
tavalyi pár kilépő mellett 4 új tag jelezte belépési szándékát. Jelen pillanatban 64 fő tagja az egyesületnek.
Munkáját jelentősen megkönnyíti a pályázaton elnyert
új Opel Astra típusú autó és a kamerarendszer is.

Ezt követően Gyergyói Zoltán alelnök tájékoztatta a tagokat a 2014. év pénzügyi helyzetéről, majd Csaplár
Zoltán tartott rövid előadást a polgárőrség jelenlegi
helyzetéről, továbbá az ez évi tervekről, lehetőségekről. Ezután a legjobban dolgozó polgárőr tagok kaptak
elismerő oklevelet a vezetőségtől, majd Bedő Csaba
polgármester köszönte meg az egyesület múlt évi munkáját. Beszélt arról, hogy a polgárőrség kivívta a helyi
lakosok bizalmát, szimpátiáját. Bármikor nyugodtan
fordulhatnak az emberek közbiztonsági problémájukkal az egyesülethez. Tájékoztatta a tagokat, hogy idén
az egyesület kétszer annyi támogatást fog kapni, mint
tavaly, továbbá közösen felújítják a volt iskola Zrínyi
utcai bejáratát. A taggyűlés vacsorával, beszélgetéssel
zárult.
Bertalan Krisztina
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A mosonszentmiklósi templom és plébánia története
A Mosonszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség
kiadásában megjelent a helyi templom és plébánia történetéről szóló könyv, melynek bemutatójára szépszámú érdeklődő gyűlt össze az iskolában. A rendezvényt
a Mosonszentmiklósi Faluvédő Egyesület elnöke, Simon
Beatrix nyitotta meg, majd plébánosunk, Winkler Zsolt
atya idézett a könyv előszavából és ajánlotta a könyvet
nem csak a faluban élőknek, hanem kívülállóknak is,
hogy megismerjék milyen gazdag a település egyházi,
szakrális épületekben, emlékekben. A könyv keletkezésének történetét a szerzőtől, Békefi Ádámtól tudtuk
meg, aki elmondta, hogy sokan segítették az adatgyűjtésben információkkal, dokumentumokkal. Talán a német, és főleg a latin nyelvű dokumentumok lefordítása
jelentette a legnagyobb erőpróbát. Az építészeti rajzokat
a győri Széchenyi István Egyetem építészhallgatói készítették, a száznál is több fénykép Thoma Judit munkája,
a nyelvi lektor Németh Gáspár volt. A kiadvány megjelentetésének anyagi forrását Leader pályázat biztosította, mely kapcsolódott a plébánia felújítási munkáihoz.
Köszönjük a szerzői csapat munkásságát, és azt, hogy
Simon Beatrix és Békefi Ádám fáradhatatlanul kutatja és
gyűjti a múlt emlékeit, értékeinket őrzik a jövő számára.
Tevékenységük példaértékű lehet mindannyiunk előtt.
Akik a könyvet bemutatták. Winkler Zsolt,Békefi
Ádám,Thoma Judit és Simon Beatrix (balról jobbra)

Születések:
Fülöp Léna				
Tán Fanni				
Szabó Janka				
Laki-Tóth Soma				
Bardon Márk				
Molnár Mira Hanna			

Varga László

Halálesetek:
2014.12.09.
2015.01.12.
2015.02.18.
2015.02.22.
2015.02.24.
2015.02.26.

Házasságkötés:
Szabó Anita – Kovács László		
2014.10.11.
(az előző lapszámból kimaradt, elnézést érte)
Csáki Ferenc - Szalai Éva		
2015.02.16.

Fábián Tivadarné			
Bider Pál				
Szalai Tamás				
Szalánczi Imréné			
Kovács László				
Szabó Imréné				
Mihálovits Károlyné			
Hécz Artúr József			
Pap Lászlóné				
Szántó Lajosné				
Varga László				
Dr. Mécs Lászlóné			
Horváth Tibor József			
Hosztafi Józsefné			
Konrád Imréné				
Hegedüs Jenő				
Szabó Ferenc				

2014.12.13.
2015.01.06.
2015.01.12.
2015.01.24.
2015.01.21.
2015.01.28.
2015.01.29.
2015.01.31.
2015.02.06.
2015.02.07.
2015.02.07.
2015.02.20.
2015.02.21.
2015.02.23.
2015.03.03.
2015.03.08.
2015.03.13.
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Eseménynaptár 2015. április-június
Április 2-3-4. 		
Április 18. 18 óra
Április 19. 		
Április 25. 		
Május 1. 		
			
Május 1. 		
Május 2. 		
Május 17. 		
Május 31. 		
Június 5. 		

Nagyheti szertartások
Szimfonikus koncert
Elsőáldozás
VII. Miklósi borverseny
Anyák napja,
Retro majális
Majális
Szentségimádás
Bérmálás
Hősök napja, évzáró mise
Utcabál, Akácos utca

Június 5-8. 		
			
Június 7. 		
Június 11. 		
Június 12. 		
Június 13. 		
Június 15. 		
Június 19. 		
Június 19. 		
Június 24. 		
Június 29. 		

Határtalanul kirándulás
Erdélyben
Úrnapi szentmise
Bankett
Ballagás
Tűzoltó Hétpróba
Bakonyi túra
Utcabál, Rábca utca
Tanévzáró
Szent Iván éjszakája
Hittanos tábor

ISKOLAI BEÍRATÁS

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL 2015

Felvételi eljárásrend a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában működő általános iskolák első
évfolyamára a 2015/2016. tanévre

Tisztelt Lakosság!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között
Helye:
Mosonszentmiklósi Általános Iskola, iskolatitkár irodája
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolás eredeti példányát, mely tartalmazza
a gyermek oktatási azonosítószámát
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolás lehet:
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi
szakértői vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye.
Bővebb információ:
www.mosonszentmiklos.hu

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése 2012. január
1-től a települési önkormányzat kötelezettségeként
írja elő, hogy három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végezzen.
Mosonszentmiklós község Önkormányzata már a jogszabály hatályba lépése előtt is vezetett nyilvántartást a beoltott
ebekről, az oltások után évente az illetékes állatorvosokkal
együttműködve frissítettük nyilvántartásunkat.
Településünkön a soron következő ebösszeírás határideje 2015. szeptember 30.
Az ebösszeírás törvényi kötelezettség, amelynek elsődleges célja az országos adatbázisból valamilyen okból
eddig kimaradt ebek felkutatása annak érdekében, hogy
minden eb megkapja a szükséges oltásokat, lényege a
veszettség elleni hatékony védekezés.
Az önkormányzat az ebtartók által szolgáltatott adatokból elektronikus nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás
független a transzponder chippel megjelölt kutyák adatait tartalmazó országos adatbázistól. Az ebösszeírásban
azoknak is részt kell venniük, akik biztosan tudják, hogy
szerepelnek az országos nyilvántartásban, és azoknak is,
akik a korábbi helyi nyilvántartásba bejelentkeztek, sőt
akár még engedélyt is kaptak a kutyatartásra. Minden helyi
ebtartónak be kell nyújtania az adatlapot. Aki több kutyával
rendelkezik, annak minden jószágról külön-külön is adatot
kell szolgáltatnia.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy az erre rendszeresített nyomtatvány (kitöltési útmutatóval együtt) megtalálható a www.mosonszentmiklos.hu honlapon az „önkormányzat fül alatt a letölthető dokumentumok menüben”, illetve
személyesen a Polgármesteri Hivatalban is átvehető.
Háber Krisztina jegyző

Miklósi Hírvarázs
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Vadászati haszonbérleti díjak kifizetése
Értesítem a földtulajdonosokat, hogy a Rábca-Menti Vadásztársaság területén lévő földek után a 2014.évi haszonbérleti díjak kifizetése az alábbi helyen és időben lesz:
Mosonszentmiklósi tsz iroda		
Mosonszentmiklósi tsz iroda		
Börcsi polgármesteri hivatal		
Lébényi tsz iroda:			
Lébényi tsz iroda:			

2015.április
2015.április
2015.április
2015.április
2015.április

8. szerda		
9. csütörtök
14. kedd		
15. szerda		
16. csütörtök

13
13
13
13
13

órától
órától
órától
órától
órától

16
16
16
16
16

óráig
óráig
óráig
óráig
óráig

A kifizetéshez a földtulajdonos adókártyája kell. Meghatalmazással más tulajdonos haszonbérleti díja is felvehető.
A kifizetői program a 2006 évi tulajdoni viszonyokat tartalmazza, a 2007-től bekövetkezett változásokat igazolni
kell (tulajdoni lap, adásvételi-szerződés, hagyatéki jegyzőkönyv).
A haszonbérleti díj összege: erdő 450.-Ft/ha, szántó, rét 250.-Ft/ha.
A haszonbérleti díj 5 évre visszamenően is felvehető.
A Rábca-Menti Vadásztársasághoz tartozó, az autópálya déli oldalán helyezkedő börcsi, abdai, enesei, rábapatonai, mosonszentmiklósi, lébényi, győrsövényházi és tárnokréti földterületek tulajdonosai érintettek a kifizetésnél. A vadászterület pontos leírása a következő: A Rábca folyó az M1-es autópálya hídtól a Lébény-Tárnokréti
közúti hídig – innét a Lébény- Tárnokréti közút a Rákos-érig - innét a Rákos-ér az M1-es autópályáig- innét az M1-es
autópálya a Rábca folyó hídjáig.
Fülöp Anna, földtulajdonosi közös képviselő

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL – OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
A Győri Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya a Czuczor utcai Kormányablak Osztály kialakítása miatt elköltözött.
Az Okmányirodai Osztály 2015. március 16. napjától az alábbi telephelyeken látja el feladatait:
Gépjármű ügyintézés
Elérhetőségei: 									
Cím: 9021 Győr, Nagysándor J u. 31. 						
Telefon: 96/795-266, 96/795-261						
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 415.						
E-mail: okmanyiroda.gyor@jaras.gyorkozig.hu 				
										
Személyi okmány ügyintézés, kész okmány kiadás
Elérhetőségei:									
Cím: 9021 Győr, Aradi vrt. u. 22. (Szent István u. 27. felőli bejárat)		
Telefon: 96/795-263, 96/795-264, 96/795-265				
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 415.						
E-mail: okmanyiroda.gyor@jaras.gyorkozig.hu					
										
Vállalkozói igazolvány, népesség-nyilvántartás
Elérhetőségei: 									
Cím: 9021 Győr, Czuczor G. út 38. I. emelet 					
Telefon: 96/500-347, 96/500-349 						
Fax: 96/500-343 								
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 415.		
				
E-mail: kuglerne.eniko@jaras.gyorkozig.hu					
Hatósági csoport
Elérhetőségei: 									
Cím: 9021 Győr, Árpád u. 32.							
Telefon: 96/795-262								
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 415.						
E-mail: kuglerne.eniko@jaras.gyorkozig.hu		
			
										

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: 10.00-17.30
Péntek: 8.00-12.00
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: 10.00-17.30
Péntek: 8.00-12.00
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: 10.00-17.30
Péntek: 8.00-12.00

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: 10.00-17.30
Péntek: 8.00-12.00
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Pár gondolat a 2015. évi költségvetésről
Mosonszentmiklós Képviselő-testülete már február 10én elfogadta a község 2015. évi költségvetését, melynek tartalmáról ezúton szeretném tájékoztatni Önöket.
Ebben az évben a falu 229,1 millió Ft-ból fog gazdálkodni, továbbá rendelkezésre áll még 25 millió Ft tartalék
is, melyből a pályázatokhoz szükséges önrészt tudjuk
biztosítani.
Főbb kiadási tételek:
óvoda					
57,1 mFt
polgármesteri hivatal 			
34,6 mFt
óvodai, iskolai szociális étkeztetés-konyha
31 mFt
önkormányzat igazgatási tevékenysége
17 mFt
út és járdafelújítás, kátyúzás
12,4 mFt
Művelődési Ház, Civilek Háza, önk. rendezvények 8,1 mFt
zöldterület karbantartás
7,5 mFt
közvilágítás					
5,2 mFt
civil szervezetek támogatása			
5 mFt
védőnői szolgálat				
3,9 mft
háziorvosi ellátás ingyenes szűrővizsgálatokkal 2,9 mFt
szúnyoggyérítés, hótolás			
1,9 mFt
könyvtár					
0,9 mFt
Ez évi főbb beruházások, fejlesztések:
parkoló kialakítása az orvosi rendelő előtt
új temetői kerítés építése			
pályázathoz szükséges tervek elkészítése
posta és a tűzoltószertár tetőcseréje		
gyártelepi nyugdíjasklub tetőcseréje		
fűnyírótraktor vásárlása a sportegyesületnek
gázkazán cseréje az orvosi rendelőben		
számítógép vásárlása a konyhára		

2,5 mFt
2,4 mFt
2 mFt
2 mFt
1 mFt
800 eFt
500 eFt
200 eFt

A temető Kiserdő utcai részén fog megújulni a kerítés a
kapuhoz hasonló stílusban. Mivel mind a tűzoltószertár,
mind a gyártelepi nyugdíjasklub teteje beázott, így idén
sor kerül ezen épületek tetőszerkezetének a felújítására
is. Ebben a munkában a két falugondnok mellett számítunk a helyi szakemberek segítségére is. Tervezzük
a Fő úton található buszmegállóban egy fedett váróterem, vele szemben pedig egy kerékpártároló kialakítását, továbbá az orvosi rendelő előtt egy parkoló kiépítését. Az óvoda több új kültéri játékkal fog gazdagodni és
megújul az udvari járda is.
Ha az anyagi lehetőségünk engedi, el szeretnénk kezdeni a Fő utcai Horváth kereszt felújítását is, mivel már nagyon rossz állapotban van. Erre már kértünk be árajánlatokat, döntés a következő testületi ülésen várható.
Ebben az évben egy kicsivel több jut a kultúrára is. Szeretnénk tartalommal megtölteni a megújult Művelődési
Házat. Koncertek, kiállítások, előadások finanszírozására különített el forrást a testület, természetesen az
önkormányzat által eddig is szervezett hagyományos
programok megtartása mellett (majális, Falunap - júl.
11, Szeretlek Magyarország, Miklós nap). Április 18-án
a Farmosi Kovács Pál Zenekar koncertjét hallgathatják
meg az érdeklődők a Művelődési Házban, mely zenekarnak háziorvosunk, dr. Benke Tamás is tagja. Augusztus
1-jén egy könnyed nyár esti kikapcsolódásra várjuk a
falu lakosságát, ugyanis Balkán Fanatik koncertet szervezünk a focipályán.
Civil szervezeteinket 2015-ben 600 eFt-al nagyobb
összeggel tudjuk támogatni. Remélem ez a megemelt
összeg elősegíti azt, hogy problémamentesen tudjanak
működni. Idén sem mondunk le az önkormányzat által
eddig is finanszírozott ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokról. Ebben az évben 2 nőgyógyászati és 1
urológiai vizsgálat elvégzésére nyílik lehetőség a háziorvosi szolgálat szervezésében.

Helyi szervezetek, egyesületek támogatására az alábbi
összegek állnak rendelkezésre:
sportegyesület		
			
önkéntes tűzoltók		
		
egyház 			
		
fúvósok			
		
nyugdíjas szervezetek				
Faluvédő Egyesület		
		
polgárőrség					
Protektor alapítvány
			
Alkotó kör			
		

2,3 mFt
500 eFt
500 eFt
600 eFt
450 eFt
50 eFt
300 eFt
250 eFt
80 eFt

A civil szervezetek között a tavalyi 4,4 mFt helyett idén
5 mFt került szétosztásra (13% emelés).
Gondolom, a legnagyobb érdeklődést az kíséri, hogy az
útfelújítás összegéből mely utcák kerülnek felújításra. A
Képviselő-testület úgy döntött, hogy idén a Sport utca
elmaradt része, továbbá a Toldi utca és a gyártelepi
Nikisch utca kap új aszfaltburkolatot. Természetesen
idén is lesz kátyúzás, továbbá járdafelújítás is.

Bedő Csaba
polgármester

A járási ügysegéd új fogadóórája
A segélyezési rendszer átalakulásával összefüggésben a
járási hivatalok szociális ellátások megállapítására vonatkozó hatáskörei jelentősen bővültek, emiatt a települési
ügysegédek munkája is megnő, az ügyfélfogadási idejükben
az ügyfélforgalom bővülésére lehet számítani.
A fentiek miatt március 1-től kezdődően a települési ügysegédek minden héten ügyfélfogadási időt biztosítanak a
lakosság részére a Polgármesteri Hivatalban.
Az ügyfélfogadási idő községünkben:
minden csütörtök 8 - 9 óra között.

Miklósi Hírvarázs
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Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni
ellátások új rendszeréről
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával
összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti
feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult:
Az aktív korúak ellátásának megállapítása a járási
hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása
keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
(új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá)
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő
aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok
hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott
ápolási szükségletre tekintettel megállapított
emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) módosítása
következtében 2015. március 1. napjától a lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra,
a méltányossági ápolási díjra, valamint a méltányossági
közgyógyellátásra vonatkozóan az Szt. már nem tartalmaz szabályozást, ezen ellátások biztosítása ebben a
formában az Szt. alapján ettől az időponttól kezdődően
nem lehetséges.

A települési támogatás keretében nyújtandó önkormányzati ellátásokról szóló rendeletet a Képviselő-testület megalkotta, meghatározta a támogatások típusait,
jogosultsági feltételeit, kifizetésének szabályait, illetve
a felhasználásuk ellenőrzésének rendszerét. Tekintettel
arra, hogy egy új rendszer működését előre nem lehet pontosan prognosztizálni, így a korábbi rendszer
alapjaira helyezve – azt kis mértékben egyszerűsítve
és megfelelően átültetve a helyi szabályozás szintjére
– döntött a testület az egyes adható támogatásokról.
A már működő új rendszer tapasztalataiból kiindulva
tudja majd a későbbiekben megállapítani, hogy mi az,
amin kell esetleg változtatni, akár eljárási, akár pénzbeli vonatkozásban.
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletben megállapított segélytípusok az állam által nem
támogatottak, azokat teljes mértékben az önkormányzat
finanszírozza.
A rendelet a következő ellátásokat tartalmazza: rendkívüli települési támogatás, temetési támogatás, köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítés, beiskolázási támogatás, ápolási célú települési támogatás,
lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás.
A rendelet megtekinthető az önkormányzat honlapján
(www.mosonszentmiklos.hu), illetve a polgármesteri hivatalban. A támogatási kérelmekhez szükséges formanyomtatványokat is megtalálják honlapunkon, illetve átvehetik
a hivatal szociális ügyintézőjétől.
Háber Krisztina
jegyző

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve
2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzat az általa támogatandónak ítélt, rendeletben
szabályozott élethelyzetekre nyújt támogatást.

Impresszum:

Lehetősége volt az önkormányzatnak, hogy a korábbi
támogatásoknak megfelelő, vagy akár új ellátási formákat állapítson meg a települési támogatás keretein
belül. Az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik
ugyanis már annak eldöntése, hogy a támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén,
milyen összegű támogatást nyújt.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az,
hogy a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

E-mail: szervezes@mosonszentmiklos.hu;
hivatal@mosonszentmikos.hu

Miklósi Hírvarázs
Mosonszentmiklós község Önkormányzata
ingyenes lapja

Web:

www.mosonszentmiklos.hu

Kiadó: Mosonszentmiklós község Önkormányzata 		
(Székhely: 9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.)
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Beszámoló
a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület
2014. évi munkájáról
Nyugdíjas Egyesületünk 2014-ben az alapszabályban
meghatározott célok szerint működött. Törekedtünk a
nyugdíjasok társadalmi összefogására, általános érdekvédelmére, életkörülményeik javítására, egészségi és
kulturális igényeik kielégítésére. Mindig kérjük tagjainktól, hogy a más szervezetek által rendezett programokon is vegyenek részt. A célok elérése érdekében rendezvényeket szerveztünk és kapcsolatokat építettünk
ki más civil szervezetekkel és más nyugdíjas klubokkal
tapasztalatcseréket tartottunk.
Összegezzük a tavalyi év munkáját, tekintsünk vissza az
elmúlt évre, idézzük fel a nyugdíjas egyesület rendezvényeit:
Január 27-én az „Életet az Éveknek” megyei szövetséghez tartozó klubvezetők tanácskoztak Petőházán.
Február 13-án ülésezett a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület, ahol jóváhagytuk a 2014.
évi költségvetést és a munkatervet.
Február 17-én a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete hívott
vendégségbe 10 főt, kártya-délutánon vettünk részt.
Február 22-én volt az éves közgyűlésünk, beszámoltunk az elmúlt évi munkánkról, költségvetésünkről, és
jóváhagytuk a 2014. évi pénzügyi tervet és munkaprogramot. Ugyanazon napon volt a jelmezes farsangi délutánunk és a „Ki-mit-tud?” főpróbája.
Február 24-én Győrben voltunk kártyaversenyen.
Február 25-én a helyi önkormányzat képviselő-testületi
ülésén számoltunk be a 2013.évi munkánkról és az önkormányzattól kapott 50.000.-Ft felhasználásáról. Az ülésen
egyesületünket 5 fő képviselte.
Február 26-án 5 műsorszámmal szerepeltünk Mosonmagyaróváron a kistérségi „Ki-Mit Tud?” elődöntőjében.
Március 7-én Nőnapot rendeztünk a Tramini vendéglőben. A műsorban köszöntők hangoztak el a nők tiszteletére, a károlyházi színtársulat kabaré-jeleneteket
adott elő, majd élőzenére tánc következett.
Március 22-én a IV. Országos Civil Nőnapi Gálán voltunk Győrben, ahol Háber Józsefné, Nátz Irén és Simon
Ambrusné kapott kitüntetést. A műsorban fellépett
Janisch Éva és Mézes Violetta, a Győri Nemzeti Színház
művészei, valamint Poór Péter táncdalénekes. Egyesületünkből a programon 18 fő vett részt.
Március 24-én az „Életet az Éveknek” megyei szövetséghez tartozó klubvezetők tanácskoztak Győrben.
Március 25-én volt a „Ki Mit Tud?” döntője Mosonmagyaróváron. Vers- és próza kategóriában Ötvös Dánielné
harmadik helyezést ért el. Az énekesek közül a Csaplár Tihamérné- Müller Lászlóné duó a második, Bősze
Andrásné a harmadik lett.
Április 11-én Fertőszentmiklóson rendeztek kiállítást,
ahol a mosonszentmiklósi nyugdíjasok munkája is megtekinthető volt. Simon Ambrusné (Gyártelepi Rozmaring
Nyugdíjas Klub) csuhéból készített használati termékekkel,

hímzett terítőkkel, húsvéti horgolt ablakdíszekkel mutatkozott be. Ötvös Dánielné csuhészatyrokkal, Konrád
Józsefné gobelin képekkel, Börzsei Józsefné kisbaba
garnitúrával.
Árpilis 12-én kirándulni voltunk a Duna mentén.
Komárnoban volt városnézés, majd a Muzsla-Karva útvonalon haladtunk tovább. Dunaradványban pihenőt
tartottunk és fejet hajtottunk a zsitvatoroki békekötés
emlékművénél. Sétálgattunk Párkányban, majd átmentünk a Mária-Valéria hídon Esztergomba. A kirándulás
költségeit az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
kiírt „Kulturális staféta 2013” –című meghívásos pályázaton nyertük, ahol azért indulhattunk, mert Remete
Gézáné versmondó eljutott az ”Idősek határokon átívelő kulturális és művészeti vetélkedőjének” országos
döntőjére.
Anyák napi megemlékezést és retro május 1-jét tartottunk a Tramini vendéglőben, ahol vendégeink voltak a
bősárkányi nyugdíjasok képviselői.
Május 15-én kistérségi teke-verseny volt Mosonszolnokon,
ahol 4 versenyzőnk vett részt.
Börzsei Józsefné női egyéni versenyben a III. helyet szerezte meg az elődöntőben, majd a megyei versenyen
második lett.
Június 5-én Bácsán megyei egészségügyi nap volt a
Richter Gedeon Gyógyszercég rendezésében, egyesületünktől 5 fő vett részt a programon.
Június 6-án kistérségi nyárköszöntő volt a mosoni
Duna-parton, ahol egyesületünkből 10 fő vett részt. A
főzéshez az alapanyagokat a kistérség biztosította, de
elkészítéséről a kluboknak kellett gondoskodnia. Egy
kellemes napot töltöttünk el a szabadban, újabb barátságokat kötöttünk a környékbeli nyugdíjasokkal.
Június 17-én „Életet az Éveknek” megyei szövetséghez
tartozó klubvezetők tanácskoztak Máriakálnokon.
Június 24-én Szent Iván napi rendezvényünk volt a
nagyiskolában, a polgárőrök nagytermében. Horváth
Ferenc győri művelődésszervező tartott irodalmi előadást „anekdoták a magyar irodalomból és színházi
életből”- címmel, majd Szent Iván éji varázslat következett tűzgyújtással.
Június 25-én a lébényi Hagyományőrző Orchidea klub
hívott 5 főt bográcsozásra, melyet a lébényi IKSZT udvarán tartottak.
Július 12-én Mecséren a nyugdíjasok vidám délutánja
volt, ahol hárman képviselték az egyesületet.
Július 26-án Bősárkányba 16 fő kapott meghívást. Jó
műsorral, fimon ételekkel, süteményekkel, borokkal
vártak bennünket.
Augusztus 26-án az „Életet az Éveknek” megyei szövetséghez tartozó klubvezetők tanácskoztak Szárföldön.
Augusztus 28-án lecsópartit rendeztünk a Tramini vendéglőben, ahol meghallgattuk Harcsás Judit író-újságíró, rádióriporter előadását, majd átadtuk egymásnak a
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lecsókészítés tapasztalatait. A lecsó elfogyasztása után
rétes bemutató és kóstoló következett. 14 háziasszony
mutatta meg, hogy milyen rétest tud sütni.
Szeptember 4-én a Mosonmagyaróvár és Környéke
Nyugdíjas Egyesület klubvezetőinek értekezlete volt.
Szeptember 6-án a Kapuvári Hagyományőrző Egyesület ünnepelte 50. születésnapját. A megyei ünnepség kultúrműsorban 26 település előadói szerepeltek,
többek között egyesületünkből Ötvös Dánielné és
Müller Lászlóné, a gyártelepi Rozmaring klubból Bősze
Andrásné és Lenzsér Lászlóné. Kitüntetésben részesültek a nyugdíjas szervezetek segítői. Községünkből Simon Beatrix, a Mosonszentmiklósi Faluvédő Egyesület
elnöke részesült elismerésben, aki évek óta támogatja a
nyugdíjas rendezvényeket, a pályázatok megírását.
Szeptember 16-án a kunszigeti mesemondó és anekdota versenyen mindkét kategóriában miklósi versenyező lett az első: Ötvös Dánielné és Molnár Lajos.
Szeptember 18-án a gyártelepi Rozmaring Nyugdíja
Klub szellemi vetélkedőre és szalonnasütésre hívta a
nyugdíjasokat, ahová 22 versenyző jelentkezett.
Szeptember 25-én kártyadélután volt a Tramini vendéglőben, lébényi és öttevényi nyugdíjasokat láttunk
vendégül.
Október elsején 2 fő vehetett részt a Mosonmagyaróvár város Önkormányzata és a Flesch Károly Nonprofit
Kft által szervezett zenés műsoron és az azt követő
vendéglátáson.
Október 6-án Lébényben volt 3 fő az „Egészségjavító
programok”- napján.
Október 14-én a mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjas Klub ünnepelte megalakulásának 35 évfordulóját.
Október 20-án a budapesti Zeneakadémián ünnepelte
az „Életet az Éveknek” országos szövetség megalakulása
25. évfordulóját. 20 fő vett részt az ünnepségen és az
azt követő budapesti városnézésen.
November 6-án a mosonmagyaróvári Flesch Károly
Művelődési Központban 20-an vettünk részt a jótékonysági délutánon, melyet a Karolina Kórház hospicerészlege javára szerveztek.
November 11-én Márton-napi liba-bulit tartottunk a Tramini vendéglőben, már hagyományosan a Bakonyszentlászlói
Másodvirágzás Nyugdíjas Klub dalosai adtak műsort.
November 15-én 9 fő ment el Licskainé Stipkovics
Erika klinikai szakpszichológus előadására, melyet Mosonmagyaróváron tartott „Empátiakészség, mint tudomány” címmel.
November 26-án Győrújbaráton vettünk részt a
Herman Ottóról szóló vetélkedőn.
November 26-án Nátz Irén volt a Mosonmagyaróvári
Kulturális Egyesület által szervezett szavalóversenyen,
ahol könyvjutalomban részesült.
November 29-én 10 fő volt az Öttevényi Őszidők
Nyugdíjas Egyesület kistérségi találkozóján.
December 3-án az „Életet az Éveknek” megyei szövetséghez tartozó klubvezetők tanácskoztak Győrben.
December 4-én Péren voltunk az Idősek II. Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedőjének elődöntőjén,
ahol mindhárom versenyzőnk, Nátz Irén, Ötvös Dánielné
és Müller Lászlóné továbbjutott a középdöntőbe.
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December 20-án Karácsonyváró ünnepi délutánt, majd
közgyűlést tartottunk, ahol módosítottuk az alapszabályt az új Polgári Törvénykönyv előírásai szerint.
December 28- án a győri Nemzeti Színházban a Csinibaba előadást 20 fő tekintette meg.
Az év folyamán Bartalos Gábor szervezésében több kiscsoportos kirándulás volt az ország különböző helyeire.
Valamennyi rendezvényünk nyitott volt, azon nem
egyesületi tagok is részt vehettek, szívesen fogadtunk
vendégeket.

LEADER PÁLYÁZAT
Címe:
ISMERD MEG MOSONSZENTMIKLÓST! rendezvénysorozat

Célja: Kettő cél: Egyrészt, hogy az itt élő emberek jobban megismerjék a község történetét, a helyi értékeket
és vegyenek részt a civil szervezetek munkájában, Másrészt az, hogy hívjunk a községbe olyan látogatókat,
akik ezeken a rendezvényeken keresztül ismerik meg
falunkat, és remélhetőleg visszatérnek hozzánk turisztikai célokkal.

Elnyert összeg: 789.700 Ft.

Rendezvények témaköre és résztvevők:
1) Mosonszentmiklós története
jelen volt: 67 fő
2) Mosonszentmiklós építészet
jelen volt: 81 fő
3) Mosonszentmiklós gasztronómiája
jelen volt:110 fő
4) Mosonszentmiklós kézműves hagyományai
jelen volt: 78 fő
5) Mosonszentmiklós védőszentjének, myrai
Szent Miklós életének bemutatása
jelen volt: 97 fő

Az interneten a „Mosonszentmiklósi nyugdíjasok kluboldalon” is tájékoztatást adunk munkánkról. Az elmúlt
évben tartalmas programjaink voltak, és sikerült kapcsolatokat is építeni a környező nyugdíjas klubokkal.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki támogatta munkánkat.
Taglétszámunk december 31-én 64 fő volt.
Továbbra is arra törekszünk, hogy színvonalas programokkal gondoskodjunk a tagság szabadidejének hasznos
eltöltéséről, örömet szerezve ezzel az időskorúaknak.

Fülöp Anna
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Tavaszodik – óvoda-bölcsődei beszámoló
Tél végi elfoglaltságok
A nagycsoportosok részére olyan tevékenységeket kínálnak az óvó nénik, amely érdekes, örömteli, ugyanakkor az
írás elsajátításához szükséges finommozgás kialakulását is elősegíti.

Gyöngyfűzés

Gombfoci

Az első hóvirág öröme
A nagy-középsősök nagyítóval keresték a tavasz első jeleit: alaposan megvizsgálták a bújó füvet, a rügyeket a fákon és bokrokon, a virág részeit. Tudják a gyerekek, hogy nem szabad leszedni a hóvirágot, így a kiscsoportosok
papírból ügyeskedtek szép, térbeli hóvirágcsokrot. Az óvoda-bölcsődében ujjnyomattal és ragasztással készítettek képeket a hóvirág nyílásának élményéről.

Szemlélődés nagyítóval

Hóvirágcsokor-majdnem igazi

Festés ujjnyomattal

Fehér szirmok ragasztásával

Miklósi Hírvarázs
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Ünnepi készülődés

Kokárda lesz a nemzeti színű fonatból

Piros-fehér-zöld forgó készül

Huszár-toborzó játék a nemzeti ünnep alkalmából

Kedvcsináló a katonaélethez

Teljesítjük a próbát

A vezényszót teljesíteni kell

Táncos huszárok
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Rendhagyó levél Varga László emlékére
Kedves Tanítványom!
Most úgy beszélek hozzád, mintha egymás mellett ülnénk valahol és megvitatnánk a világ dolgait. Nagyon
sokszor megtörtént ez. Igaz, akkor még éltél…
Lacikám, a legelső osztályom egyik tanulója voltál.
1958 őszén ötödikesek voltatok, én meg 22 éves, frissen
végzett tanár. Osztályfőnökötök lettem 4 évig.
Soha nem felejtelek el benneteket, téged különösen nem.
Később férjem jó barátja lettél. Szerettétek, tiszteltétek
egymást. Azt soha nem fejeltem el, hogy 10 évvel ezelőtt
férjem temetésén te mondtad a gyönyörű gyászbeszédet. Nem kellett felkérni rá, mert nagyon jól ismertétek
egymást. Akkor azt képzeltem, hogy majd az én halálomkor engem is te fogsz búcsúztatni.
Sajnos nem így lett. Most én búcsúztatlak téged.
Soha nem felejtelek el benneteket. A rengeteg virágcsokrot, mert akkor még roskadoztak a falusi kertek a
virágoktól. S úgy tűnt, hogy a sok miklósi kertben nekem nyílnak virágaitok. Szinte hetente tele volt a tanári
asztal virágcsokrokkal. Azt ti hoztátok, de édesanyátok
kötötte csokorba és küldte el nekem.

Eszembe jutnak az okos kis fejek, a csillogó szemek, s a
vidám dalok, mert ti nagyon tudtatok énekelni.
Sok mindent írhatnék még, de sírnom kell, inkább abbahagyom.
Köszönöm a szép búcsúbeszédet, s az osztálytalálkozókon
mondott egyéb beszédeidet.
Egész családodnak most itt fejezem ki részvétemet
halálod miatt.

„Mindazokért kiket nem láttunk már régen…
Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”
(idézet Demjén Ferenc szerzeményéből)
Isten Veletek! Nyugodjatok békében.
Osztályfőnökötök: Gizi tanító néni
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Cziráki Lajos
megyei képzőművészeti tanulmányi verseny
„…. Az ormokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni!”
(Eduard Manet)
A rajz a lélek legapróbb rezdüléseit is mutatja.
A rajzórai gyakorlati, alkotómunka kettős célú: egyrészt
a látvány, a vizuális közlések, a művészet mélyebb
megértését, a kifejezés árnyaltságának növelését, másrészt gyakorlati ismeretek, készségek, képességek fejlesztését szolgálja. Az általános nevelési célok között
ma kiemelt helyen áll a kreativitásra nevelés és ezzel
összefüggésben a feladatmegoldó képesség, a tanulási
képesség fejlesztése. A kreativitás fejlesztésére óriási
lehetőség nyílik rajzórákon. Fontossága abban rejlik,
hogy a megfelelő vizuális művészeti nevelés segítheti
a tanulót abban, hogy önálló, saját életétét alakítani képes emberré váljék.
A képző- és iparművészeti oktatás feladata a vizuális
műveltség kialakítása, a tehetség felismerése és gondozása is. A kiemelkedően tehetséges tanulók megismerésének egyik fontos fóruma a tanulmányi verseny.
Itt képet kapunk a szaktanárok kiváló tehetséggondozó
munkájáról, a képzés színvonaláról, fejlődési irányáról.

Ezt a célt szolgálja a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet által meghirdetett és lebonyolított komplex képzőművészeti megyei szintű tanulmányi verseny.
A megye tanulóinak munkáját szakmai zsűri értékelte.
Borbély Károly festőművész, főiskolai docens, a zsűri
kiemelkedő tagja nagy megelégedettséggel nyilatkozott a beérkezett alkotások színvonaláról. A legeredményesebb iskolák között szerepelt a mosonszentmiklósi
is. Diákjaink kitartó munkája elnyerte a zsűri elismerését. Az ünnepélyes díjátadásra és a kiváló alkotásokból
kiállítás megnyitójára a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskolában került sor. Legeredményesebb tanulóinkat
szüleik és intézményünk igazgatónője is elkísérte az
eseményre, hogy együtt ünnepeljenek a sikeres gyerekekkel. Az alsó tagozatosok illusztrációkon keresztül
mutatták be elméleti és technikai tudásukat. A felső tagozaton természeti forma grafikai, színtani elemzései,
formaredukcióval dekoratív felületek készítése, komponálása, valamint tárgyalkotás volt a feladat.

A vizuális alkotó munka kiválóságai évfolyamonként:
évfolyam

helyezés

név

felkészítő pedagógus

1

1

Farkas Rebeka

1

2

Kizilirmak Mira

1

3

Frühwirth Fanni

1

dicséret

Szalai-R. Júlia

2

dicséret

Palkovits Kíra

3

2

Hajós Dorka

3

3

Benkő Jázmin

3

3

Osztovits Patrícia

6

1

Frühwirth Zsófia

Szabó Gyuláné

Vargáné Ritzinger Katalin

Lázárné Verebes Ilona

A kiállított alkotások megtekinthetők április 10-ig,
a Győri Tánc- és Képzőművészeti iskolában.
Gratulálok a magas színvonalú alkotásokhoz a
versenyben részt vevő diákoknak!

További eredményes munkát kívánok!

Lázárné Verebes Ilona
a megyei verseny szervezője
Zsófi
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Nőnapi ünnepség a Tramini vendéglőben
„Tisztelet jár az asszonyoknak, mindazért, mit egész lényükben hordoznak! Mert nélkülük sokkal szegényebb
a világ. Adassék hát nekik mindig egy szál virág, és tisztelet, mert olyan sokat adnak! Még ha szívük fáj is: mindig mosolyognak!” (Bodnár Éva: Együttérzés). Szeretettel
vártuk az asszonyokat, lányokat a Tramini vendéglőben
megtartott nőnapi ünnepségre. Az egyesület férfi tagjai
adtak a nők tiszteletére műsort. Akik a szép verseket elmondták: Simon Ambrus, Bartalos Gábor, Furka Gedeon
és Nagy István. Köszöntésük után a hölgyek is megmutatták, hogy ők is tudnak énekelni, mesét mondani. Egy
kellemes estét töltöttünk együtt.
Fülöp Anna

Akik köszönöttek bennünket

Alapítványi bál
Hagyomány már iskolánkban, hogy évente a farsangi
időszakban alapítványi bál megrendezésére kerül sor.
Ezen a 8. osztályosok keringőt adnak elő. Idén is elérkezett ez a nap. Felkészítő tanárunk, Nagy Andor összeállított számunkra egy jó koreográfiát és persze egy hozzáillő zenét keresett. Több órán keresztül gyakoroltuk a
lépéseket, a formációt. A tánchoz felkértünk a 6. és a 7.
osztályból lányokat, hogy minden fiúnak legyen párja.
Végre elérkezett a nagy nap, mindenki elegáns öltözékben, szép frizurával, izgatottan lépett színpadra.

A közönség vastapsa jelezte, hogy jól sikerült a produkciónk. Ezután szüleinket kértük fel egy táncra. Finom
vacsorát kaptunk, majd mulattunk. A hangulat biztosítása a zenészek feladata volt, amit a lehető legjobban
megoldottak. Az estet még borverseny és tombolasorsolás tette izgalmasabbá.
Jó érzés volt együtt táncolni, szórakozni szüleinkkel, tanárainkkal, diáktársainkkal. Kívánjuk a következő 8. osztálynak, hogy nekik is ilyen jól sikerüljön az első báljuk!
Fütty Máté, Hegedüs Zoltán 8. oszt.

Köszönet
Ezúton mondok köszönetet minden támogatónak, a szülőknek, a bálozóknak, hogy hozzájárultak alapítványi
bálunk sikeréhez. Külön köszönöm a szülői munkaközösség tagjainak az előkészületeket, a főzést, a kiszolgálást.
Ismét egy jól sikerült bál koronázta meg a farsangot. Kiváló volt a kiszolgálás, a TEKE bár csapatának köszönhetően,
és fergeteges a zenekar. Köszönjük a finom húst, a kenyeret. Polgárőreink ismét segítették a lebonyolítást.
Igazi csapatmunka volt.
Köszönettel: Héczné Tóth Mária

