Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa
Tisztelt Lakosság!
Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Miklósi Hírvarázs című kiadványunk második számának
megjelenése kapcsán. Július elején, a 9. Falunaphoz közeledve, túl utcabálokon, tűzoltó versenyen, gyermeknapon
és ballagáson, az elmúlt hetek, hónapok legfontosabb történéseit szeretnénk megosztani Önökkel. Sok minden
történt az első szám megjelenése óta, egyrészt az önkormányzat, másrészt az intézmények és a civil szervezetek
életében is.
Az újság megjelenésekor már kitört a „VAKÁCIÓ”. Engedjék meg, hogy az önkormányzat nevében szép nyarat
kívánjak minden mosonszentmiklósi lakosnak. A nyaralóknak napos időt szabadságuk alatt, a mezőgazdászoknak esőmentes aratást, a fiataloknak sok-sok zenés rendezvényt, az idősebbeknek pedig hosszú, frontmentes
időszakot.
Jó lapozgatást kíván: Bedő Csaba polgármester
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Tisztelt Polgármester Úr!
Ismételten megköszönöm, - a Farmosi Kovács Pál Zenekar tagjainak nevében is – a kedves meghívást, amelynek
örömmel eleget téve, 2015. április 18-án, (a pozitív vis�szajelzések ismerete által feljogosítva merem mondani)
nagyszerű, színes koncerttel kedveskedhettünk, tiszteleghettünk szeretett községünk, Mosonszentmiklós
lakossága előtt, s amelynek eredményeként, a zenekar
tagjai is sok szép, kedves és felejthetetlen élménnyel
térhettek haza Farmosra.
Mindezen túlmenően, általam még kedvesebb emlékként őrződik majd meg ez a kedves esemény, hiszen
megadatott az a lehetőség, hogy az én életemben a
legnagyobb és legfontosabb szerepet betöltő két település, a szülőfalum, – Farmos –, valamint a családom
tagjainak szeretetet, tiszteletet és megélhetést biztosító – Mosonszentmiklós –, közel kerülhetett egymáshoz,
kezet foghatott egymással.

Tisztelt Mosonszentmiklósiak!
Köszönöm, hogy örömmel és szeretettel fogadták, a
koncerten történő személyes megjelenésükkel pedig
megtisztelték zenekarunk koncertjét!

A zenekarunk rövid története:
- 1958-ban költözött Farmosra a csodálatos, nagyszerű
pedagógiai érzékkel és gyermek-szeretettel megáldott
Kovács Pál Tanár Bácsi és felesége Kati Néni.
- Kezdetben a - kötelező szolfézs mellett - hegedű és
harmonika hangszeroktatás indult, amelyeket rövidesen követték az egyéb hangszerek is.
- Hatalmas élmény volt számunkra, hogy nyaranta heteket tölthettünk el a Balaton mellett (az első években
mindig Siófokon).
- Nagyon sok órát gyakoroltunk (szinte minden hétköznap délutánján), aminek eredményeként nagyon sok
szép, életre szóló sikerélményekben is részünk lehetett.
- A “Farmosi Úttörő Zenekar“ 1958-2001-ig működött.
(Ebben az évben halt mag Tanár Bácsi – 84 éves korában).

A “Farmosi Kovács Pál Zenekar“ 2011 óta létezik.
2011-ben - Tanár Bácsi halálának 10. évfordulóján - az arra
vállalkozó, egykori tanítványai közül kb. 3o fő (a szintén
tanítványa, Lestákné Czeróczki Judit neves zenepedagógus szakmai irányításával) tisztelgő koncertet adott Tanár
Bácsi emlékére Farmoson, a Falunapon.
Az emlék-koncert sikeres volt. A zenekari tagok egyre
gyakrabban találkoztak, örömzenéltek, amelynek eredményeként alakult meg a Farmosi Kovács Pál zenekar.
Tisztelt Mosonszentmiklósiak!
Tiszteljenek meg azzal, hogy elolvassák az itt most
megjelent versemet, amelyben a fentebb leírtakat fogalmaztam meg, más formában.
Dr. Benke Tamás
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Volt egyszer egy zenekar – Farmoson
(Tisztelgő emlékezés Kovács Pál Tanár Bácsira)
Vannak esetek, amikor emlékezet szépít,
De amiről most hallotok, valóságot rögzít.
Elfogulatlannak vélem, mindazt, amit írok,
Gyermekkorunk csodája ez, melyet visszasírok.

Ki volt ez a varázs-kertész, aki mindezt adta?
Kovács Pál Tanár Bácsi volt! – ki Istentől kapta
Azt a csodás képességet, bűvös varázserőt,
Mely gyermek-lélekre hatva, adott termő erőt.

Most sem értem, miként lehet, hogy még kisgyermekként,
Játék helyett önként vállalt, hű kötelességként,
Vittünk hangszert, gyakoroltunk, zenéltünk jó kedvvel,
Nem törődve a focival, később computerrel.

Jó tanítóként tanított, nevelt – törni célra -,
Áldott, szorgos munkája volt számunkra a példa.
Tudta, mikor kell dicsérni, vadhajtást tördelni,
Megalkotott zenekarát, láthatta zöldellni.

Mi volt az a boldog-kényszer, amely így csábított,
Megszólaltatni a hangszert, muzsikálni hívott?
Mi okozta, hogy a kotta olvasása tetszett, s
Miként lehet, hogy gyermekként igényeltük mindezt?

Képes volt fanatizálni gyermek-közösséget,
Elhitetni, hogy legyőzünk minden nehézséget.
Hírnevet szerzett a zenekar Farmos számára,
Örök, szép élményeket, tagok boldogságára.

Azt gondolom, vad gyümölcsfák voltunk valahányan,
Melyet Alföldnek vidéke nevelt a határban.
Egyszer elérkezett idő, - történt ötvennyolcban -,
Kiváló kertész jelent meg – Farmos – otthonunkban.

Tanár Bácsi nincs már köztünk, örök álmot alszik,
Biztató- és intő szava, emlékként visszhangzik.
Ez a visszhang indított útjára gondolatot,
Szóljon ismét a zenekar! – csengjenek dallamok!

Jónak tűnő vad-alanyok kaptak nemes oltványt,
Megeredtek új hajtások, erősödtek folyvást,
Míg egy napon megjelentek első szép gyümölcsök,
Melyek sokasodva lettek, ízes gyümölcsfürtök.

Tiszteljük meg zenéléssel a szép Farmosunkat,
Álmot szépítő hangokkal, kedves tanárunkat!
Higgyük el, hogy szeme rajtunk, éljük át csodáját,
Hangszerünket kézbe fogva, látjuk a mosolyát!
Dr. Benke Tamás
Mosonszentmiklóson, 2011. július 20-án.
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Miklósi Énekes Pacsirták
A citerához eddig is énekeltek a lányok, de ettől a tanévtől külön időt, energiát fordítottak arra, hogy csak énekes összeállításokat is tanuljanak és versenyezzenek is
ezekkel.
Az együttes tagjai: Frühwirth Zsófia, Győr Anna, Lakatos Mercédesz, Zsugonics Helga.
Az első megmérettetés még ősszel Győrben volt a „Fújdogál a szél” nemzetközi népdaléneklési versenyen,
ahol arany minősítést értek el a lányok. Itt Palkovits Kíra
és Lakatos Mercédesz is arany minősítésnek örülhetett.
Emellett versenyeztek a lányok Nyúlon, Győrzámolyon
és Csornán. Csornáról szólóban (Lakatos Mercédesz),
és az együttessel is arany minősítést szereztek.
Május 9-én, Tatabányán A forgórózsa népművészeti
fesztivál harmadik ifjúsági népművészeti Ki mit tud?-ján
voltunk. Itt az ének mellett Lakatos Mercédesz szóló
hangszerrel is fellépett és a legmagasabb minősítéssel,
az arany minősítéssel jött haza.
Az utolsó verseny május 30-án volt Gyömörén. Budai
Ilona szülőfalujában, az ő tiszteletére rendezik meg évről évre ezt a versenyt. A Miklósi Énekes Pacsirták kórus
kategóriában első helyezést ért el.
Nyáron sem pihenünk. Június 13-án a Mosonszentmiklós
község Önkéntes Tűzoltó Egyesület felkérésére szerepeltünk és természetesen készülünk a nyári táborokra,
hogy szeptemberben új dalokkal tudjuk ezt a munkát
eredményesen folytatni.
Horváth Krisztina

A demenciáról közérthetően
A közelmúltban egy lakossági fórumon vettünk részt a Lébényi Közösségi Házban, melynek központi témája a demencia volt. A szellemi leépüléssel járó betegségben szenvedő
emberekről hasznos információk hangoztak
el az érdeklődő hallgatóságnak. Dr. Csákány
Adalbert, lébényi háziorvos beszélt a demens
betegség jellemzőiről. Ilyenkor az ember nem
tud tisztán gondolkodni, elfelejt dolgokat,
nem tud kommunikálni, nem tudja kifejezni
magát, depressziós lehet, hangulata hullámzó és előfordulhat, hogy saját környezetében
is eltéved. A demencia egyik típusáról, az
Alzheimer-kórról dr. Menyhárt Miklós főorvos
úr beszélt. Súlyos esetben már hallucinációi,
téveszméi is lehetnek a betegnek. Zimmerer
Károlyné, a mosonmagyaróvári KESZI Alapszolgáltatási Centrum vezetője pedig a demens
személyek nappali ellátásáról adott tájékoztatót, mely végezhető az idősek klubjában, de
házi segítségnyújtás keretében is. Az előadás célja az
volt, hogy felhívja a figyelmet a demens betegekre és a
gondozás szükségességére.
Figyeljünk egymásra, vegyük észre, ha környezetünkben valakinek szüksége van a segítségre. Az ugyan

Miklósiak is hallgatták az előadást
természetes, hogy idősödve már csökken a szellemi
képességünk, de ha a hanyatlás mértéke kóros, akkor
szakemberektől kell kérni a gyógyítást.
Fülöp Anna
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Dr. Timaffy László megyei néprajzverseny 2015.
„Bennetek élek tovább, szívem együtt dob-

ban veletek.” /Dr. Timaffy László/

21. alkalommal hirdette és rendezte meg a Győr-MosonSopron Megyei Pedagógiai Intézet általános iskolások
részére azt a versenyt, ahol a diákok népünk, hagyományainak ismeretéről, szokásairól, hiedelemvilágáról,
motívumkincseinek jelképeiről szerzett tudásukat mérhették össze a tanulók. A verseny ebben a tanévben is
hagyományosan kétfordulós volt. Az előzetes feladatok
megoldása alapján hívta be a zsűri a második fordulóra a 21 háromtagú csapatot. A színvonalas helyszínt a
győrújbaráti Művelődési Ház biztosította a versenynek. A
csapatok sokféle érdekes feladatot oldottak meg, melyeket Horváth Andrea, etnográfus állított össze. Ezek megoldása során a csapatok számot adtak elméleti tudásukról. A színpadon változatos produkciókat mutattak be a
gyerekek. Felcsendültek Szigetköz és Rábaköz gyönyörű
szép népdalai. Láthatott a zsűri népszokásokat, népi játékokat. Lendületes néptánc produkciók emelték a verseny
színvonalát. A népi hangszerek közül a citera hangja töltötte be leggyakrabban a ház nagytermét. Perger Gyula,
a zsűri elnöke értékelte a fellépők teljesítményét. A GyőrMoson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet támogatásával
sok értékes jutalomban részesülhettek a győztes csapatok. Az alkalomhoz illően, hagymásan zsíros kenyérrel is
megvendégelhettük a résztvevőket, melyet a győrújbaráti
polgármesternek köszönhettünk meg. Nagy örömünkre

a családot a neves néprajzkutató lányai, Timaffy Ildikó,
Timaffy Emőke és Timaffy Gyöngyvér képviselte.
Az iskolánk „Csepete” csapata, melynek tagjai Gáspár
Vanda, Győr Anna és Ott Krisztina voltak, nagyon szépen szerepeltek. A dobogótól csupán egy villámkérdés
megoldása választotta el őket. Felkészítő tanáruk Szabó
Gyuláné, Éva néni. A színpadi produkcióba besegítettek
iskolánk néptáncosai is, sőt tanárukkal, Nagy Andorral
együtt mutatták be tudásukat.
Gratulálunk minden résztvevőnek a színvonalas színpadi
produkciókhoz és a versenyző tanulók elméleti, néprajzi
tudásához!
Lázárné Verebes Ilona a megyei verseny szervezője

Múzeumban voltunk
Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti tanszakra járó tanulók ebben a tanévben is több alkalommal
vettek részt múzeumpedagógiai foglalkozáson a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban, Győrben. A
diákok megnézhették azokat az értékeket, melyek a múzeum gyűjtőkörébe tartoznak. Láthatták Kovács Margit
gyönyörű szép kerámiáit, Borsos Miklós szobrait, az Eszterházy palota állandó és időszaki kiállításait, valamint
a Váci Péter gyűjteményt. A műtárgyak megtekintése után alkothattak a gyerekek. Megformálták az agyagot,
melyhez a keramikus művei nyújtottak segítséget, ihletet. Kipróbálhatták a sokszorosító grafika típusai közül a
hidegtű technikáját. Monotípia készítésére is sor került. Az elkészült műveket el is hozhatták magukkal diákjaink.
Az időjárás ugyan nem volt túl kegyes hozzánk, de szívesen emlékezünk ezekre a kirándulásokra, mert gyönyörű
szép alkotásokat láthattunk és kipróbálhattunk izgalmas technikákat.
Lázárné Verebes Ilona

Gyárlátogatás
Április 17-én meglátogattuk az IGM robotgyárat. Reggel 9-kor indultunk autóbusszal. Először a gyár ebédlőjében vártunk egy kicsit, miközben egy rövid biztonsági oktatást tartott nekünk a cég egyik alkalmazottja.
Azután következett maga a gyárlátogatás. Néhányunkat nagyon izgatta a gépek összerakásának mikéntje.
Az első gépen a hegesztőpisztoly tisztítását mutatták
meg nekünk. Az ,,előadás” során az is kiderült, hogy
itt a robotokat kizárólag vevői megrendelésre készítik
el. Ez azt jelenti, hogy nincs két egyforma szerkezet,
mindegyik a megrendelő igénye szerint jön létre. Igaz
csak messziről, de még a lángvágóval való munkát is

megfigyelhettük. Megmutatták nekünk, hogy miként
mozog egy ilyen robot, így egész közelről láthattuk
a gyors, lendületes és pontos mozdulatokat. Ezután a
csoportot két részre osztották és hegesztőpajzs szigorú használatával láthattuk magát a hegesztés folyamatát is. Legvégül pedig a szerelőműhelyt látogattuk
meg ahol a robotok formát kapnak. Azt is megtudtuk,
hogy ettől a cégtől szinte a világ minden tájára szállítanak robotokat. Látogatásunk végén megköszöntük a
bemutatót és hazaindultunk. Nekem nagyon tetszett
az IGM-ben tett látogatásuk.
Bári Benjámin 7.o.
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2015. évi borverseny Mosonszentmiklóson
Idén április 25-én tartották meg a Mosonszentmiklósi
borversenyt immár 8. alkalommal. A történet még 2008-ban
kezdődött, ekkor újította fel Bedő Csaba polgármester
Takács Sándor vendéglőssel közösen az 1970-80-as
évekbeli hegyközségi borversenyeket. Azóta évről évre
több termelő méretteti meg borait a zsűri előtt. Idén 28
borosgazda 64 borral nevezett a versenyre vörös, fehér
és rosé kategóriában.
A zsűri: Gál Krisztián, Lengyel István és Deé János.
Az eredményhirdetést követően a termelők megkóstolták egymás borait egy kis beszélgetés és ízletes vadsült
mellett.
Bertalan Krisztina

Eredmények:
fehér bor:
1. Pusztai Ferenc
2. Bujdosó Krisztián
3. Bujdosó Krisztián

rosé:
1. Holczinger János
2. Bujdosó Krisztián
3. Bujdosó Krisztián

vörös bor:
1. Bujdosó Krisztián
2. Kovács Zoltán
3. Molnár Csaba

Budapesti kirándulás
Május 15-én Budapestre látogattunk a felső tagozattal.
Tanáraink közül Marika néni, Ili néni, Ildikó néni és Gábor
bácsi tartott velünk. A vasútállomásról indultunk Győrbe, majd ott átszálltunk a Pest felé tartó vonatra. Amint
megérkeztünk a kelenföldi állomásra, jegyet váltottunk
a villamosra, ami kicsit hangosan indult velünk a belváros felé. Miután leszálltunk, a királylépcső felé vettük az irányt. Elég nehéz volt megmászni, mert nagyon
hosszú és meredek volt. De végül elértük a célunkat,
feljutottunk a várba, ahol megnéztük a Halászbástyát,
a Mátyás templomot, a Mátyás kutat, amibe néhányan
érmét is dobtak. Végül a Nemzeti Galéria kincseivel ismerkedtünk. Sok érdekes művel találkozhattunk. Rákóczi korától Csontváry Kosztka Tivadar művészetéig
kalauzoltak bennünket. A galéria kupolájából megcsodálhattuk a fővárost. A vár megismerése után a Lánchídon
mentünk át és megnéztük kívülről a Magyar Tudományos

Akadémiát is. A Planetárium felé menet láthattuk az óriáskereket. Sajnáltuk, hogy nem volt alkalmunk felülni
rá. A Planetáriumban megcsodálhattuk a Galaxis kialakulását és hallottunk egy pár ókori történetet. Metróval
is utaztunk. Visszafelé beugrottunk a McDonald’s-ba,
ahol néhány diák ennivalót vásárolt magának. Hazafelé
Railjettel utaztunk, amelyen élveztük a vonat halk siklását. Nagyon sokan utaztak a járaton. Ennek ellenére
mindenki nagyon jól érezte magát, sokat nevettünk.
Győrben átszálltunk a Miklós felé tartó vonatra. Ekkorra már nagyon fáradtak voltunk. Mégis örültünk, hogy
részt vehettünk ezen a kiránduláson.
KÖSZÖNJÜK TANÁRAINKNAK AZ ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG
NAPOT! ERRE MINDIG EMLÉKEZNI FOGUNK!
Fülöp Petra és Kovács Cintia
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Volt egyszer egy Mazsolaszínpad
Húsz évvel ezelőtt megkérdeztem az akkori iskolásokat
és óvodásokat: Mi lenne, ha csinálnánk egy műsoros
délutánt? A gyerekek örömmel fogadták, így megalakult Mosonújhelyen a gyermekszínpad. Az első előadást 1995. március 25- én tartottuk, amit a nagy sikernek is köszönthetően követte a többi. Rendszeresen
adtunk Anyák napi műsorokat, ahol szem nem maradt
szárazon. Köszöntöttük az időseket Öregek napja alkalmából. Felejthetetlenek voltak a karácsonyi előadások. Időközben pedig felvettük a Mazsolaszínpad nevet.
Már nem csak itthon léptünk fel, szerepeltünk több Ki mit
tud?-on és Színjátszó találkozókon is részt vettünk. Jó
kis csapat voltunk. Közösen a szülőkkel szerveztünk
gyermeknapot, játszóházat, együtt jártunk kirándulni.

5 szép év telt el így, amikor munkahelyet kellett
változtatnom, sajnos az időmbe már nem fért bele a
gyermekszínpad vezetése. Utána még volt pár próbálkozás, de végül a Mazsolaszínpad megszűnt.
Az akkori „gyermekek” a 20 éves megalakulás tiszteletére találkozót szerveztek. Nagyon meghatódtam, hiszen
ez is tükrözi azt, hogy milyen jó társaság voltunk, igaz,
nem mindenki tudott részt venni a találkozón. Jó volt
visszaemlékezni a régi szerepekre, versekre. A fényképnézegetés is sok vidám percet okozott számunkra.
Örülök, hogy része voltam a gyerekkoruknak és kívánok nekik nagyon boldog egészséget, szeretetet, boldogságot és sok sikert az életben.
Ivánkovitsné Anita néni

Retró május 1.
Már csak az idősebb korosztály emlékezik arra, hogy milyen is volt a felvonulás május 1-jén. A Mosonszentmiklósi
Nyugdíjas Egyesület a helyi Tramini vendéglőben idézte
fel a régi felvonulások emlékét. Színes szalagokkal díszített zöldágakkal, lufikkal és mozgalmi nóták éneklésével
indult a menet a községházától a sportpályai ünnepségre, ahol a szónoklatokat színes műsor követte. A munkahelyi és baráti társaságok még sokáig együtt maradtak,
beszélgetéssel töltötték az időt, közben fogyott a virsli
és a sör. Minderre emlékeztünk retró május elsején, a
helyi tv pedig a „felvonulók” kéréseit teljesítette, archív
felvételek bejátszásával. Programunkat májusi szerenád
zárta, a májusfa állítás hagyományainak idézésével, melyet a „legények lányoknak állítják, azon a bolondos hajnalba simuló, szerelmes éjszakán.”
Fülöp Anna

Retró május 1. a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben
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Irodalmi sikerek
Áprilisban a költészet napjához kapcsolódva a
győrszentiváni iskola ”Váci művészeti napok” rendezvénysorozatának felhívására több tanulónk tollat ragadott
és megpróbálkozott a versírással. A témát szabadon választhatták meg, így küldtünk be a lovaglásról, a kirándulásról, a tavaszi virágokról, a zenéről, a nagybetűs életről
„költeményeket”. Nagy örömmel fogadtuk, amikor megtudtuk, hogy több tanulónk is helyezést ért el. A díjakat
és az okleveleket személyesen vehették át a nyertesek
Győrszentivánon.

Váczi Mihály
informatikai verseny
Április 17-én reggel indultunk el Győrszentivánra. A
megnyitó után 9 órakor kezdődött a verseny. Másfél
óra állt a rendelkezésünkre. Ebben a versenyben volt
fájlkezelés, Microsoft Word szövegszerkesztés, Paint
képszerkesztés, és Power Point prezentációkészítés.
A feladatokat egy megformázatlan alapról kellett szerkeszteni. 10:30-kor lett vége a versenynek. Elég sokat
kellett várni az eredményhirdetésre. Sajnos nem kerültem az első három helyezett közé, de nem baj. Nagyon
szoros volt a végeredmény, pár pont különbség döntött
csak. Így is megérte, sokat tanultam.
Fördős Patrik 8.o.

Bári Kata Rebeka 2. helyezés /5. osztályos/
Boczor Viktória és Molnár Ivett 1. helyezés /6. osztályos/
Torma Viktória 3. helyezés /6. osztályos/
Tóka Titán 1. helyezés /8. osztályos/
Ugyanekkor szavalóverseny is zajlott, amelyen a 6. osztályos Takács Dóra 1. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép sikerekhez! Reméljük, ezentúl szívesebben tanulják a verseket és nagyobb kedvvel olvasnak
diákjaink! Az lenne az igazi nyeremény!
Szitter Gyuláné

A nagybetűs ÉLET
Elgondolkodtam az életemen régen,
de nem gondolkodok a végen.
Szeretnék végre révbe jutni,
a világon a legtöbbet tudni!
A tudásomat jóra fordítani,
és az embereket szépre okítani.
Remélem, mire elszáll az életem,
a világon több lesz az értelem!
Ez persze így túl szép, hogy igaz legyen!
Nem ilyen egyszerű megkeresni a kenyerem.
Sok akadály nehezíti az utamat,
de megpróbálom leküzdeni azokat.
A valóság igaz, hogy kőkemény,
de bennem mindig megmarad a remény.
Az erőmet semmi nem szorítja falhoz,
és a jövő majd mindent helyre hoz!

Tóka Titán 8. osztályos tanuló saját verse
Mosonszentmiklósi
Széchenyi István Általános Iskola és AMI

Miklósi Hírvarázs
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A 2014/15-ös tanév vizsgái
Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a nyolcadikosok év végén vizsgáznak a tantárgyi jegyeiktől függően
matematikából, magyar irodalomból és angol, illetve
német nyelvből. Idén május 28-án, csütörtökön kezdődtek a vizsgák. 8-9 óráig matematikából írásbelizett Farkas Richárd, Fütty Máté, Hegedüs Zoltán, Kovács Cintia
és Tóka Titán. 9-10 óráig szünet következett, majd 10
órától a magyar szóbeli vizsga kezdődött, ahol Bognár
Flóra, Farkas Richárd, Fütty Máté, Hegedüs Zoltán, Kovács Cintia, Pusztai Kitti és Tóka Titán mutatták be tudásukat. Az első napi megmérettetés elég jól sikerült.
Következő nap 9 órától kezdődött az idegen nyelvi szóbeli vizsga. Az angolosok kezdték, akik jól teljesítettek.
Név szerint: Farkas Richárd, Fördős Patrik, Fütty Máté
és Pusztai Kitti. A feleletet a németesek zárták: Bognár
Flóra, Hegedüs Zoltán és Kovács Cintia. Ezután az ünnepélyes eredményhirdetés következett. A tanárok név

Rajzverseny
Mosonszentmiklós község Önkormányzata a hagyományokhoz híven ebben az évben is meghirdette Anyák
Napi rajzversenyét az óvodások körében.
Idén 54 gyermek több mint 60 rajza érkezett be hozzánk. Nagy öröm, hogy ennyire népszerű lett ez a rajzpályázat és évről évre egyre nagyobb számban készülnek alkotások, rajzok.
A hagyományoknak megfelelően idén is szerveztünk kiállítást, ahol ünnepélyes keretek között minden induló
oklevelet és ajándékot vehetett át a polgármester úrtól.
Ebben az évben a nagyszámú induló és a sok rajz nagyobb helyigénye miatt a kiállítást a Művelődési Ház
előterében rendeztük meg május 6-án, melyre a gyermekek mellett a szülőket is meghívtuk. A szülők többsége élt is a lehetőséggel, megtekintve gyermeke rajzait, a gyerekek pedig élvezeték a sikert és az ajándék
csokoládét. Folytatás jövőre.
Bertalan Krisztina

szerint részletesen elmondták véleményüket, értékelték
a feleleteket. Szerintem mindenki egyet értett a kapott
jegyekkel. Örülünk, hogy túl vagyunk életünk első vizsgáján. Köszönjük tanárainknak a felkészítést!
Hegedüs Zoltán 8.o.

Miklósi Hírvarázs
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Eredményeink a 2014/2015-ös tanévben
Tanulóink az alábbi versenyeken vettek részt, ahol sikeresen szerepeltek. Gratulálunk az elért eredményekhez és
köszönjük a felkészítők munkáját!
Az iskola vezetősége
Október 18.
Egy iskola – egy polgárőr verseny Kunsziget
Résztvevők:
Bári Benjamin 7.o., Ott Balázs 7.o., Stergerits Krisztián
7.o., Hegedüs Zoltán 8.o., Horváth Ákos 8.o.

Február 6.
Balázs Réka 2. o., Kovács Dávid 3. o., Torma Gergely 4. o.
„Képes vagyok rá!” – SNI tanulók csapatversenye Csorna
3. helyezés – „Rábaközi vigadalom”
Felkészítő: Frank Györgyné

November 14.
Lakatos Mercédesz 6. o. – Szigetközi Népdaléneklési Verseny Győrzámoly – 3. helyezés
Felkészítő: Horváth Krisztina

Február 13.
Lakatos Mercédesz 6. o. – Barsi Ernő megyei népdaléneklési
verseny csornai területi döntő – arany minősítés
Miklósi Énekes Pacsirták – Barsi Ernő megyei népdaléneklési
verseny csornai területi döntő – arany minősítés
Tagok:
Győr Anna 5. o., Frühwirth Zsófia 6. o., Lakatos Mercédesz 6. o.,
Zsugonics Helga 6. o.
Felkészítő: Horváth Krisztina

November 15.
Takács Dóra 6. o. – XVII. Kormos István Megyei Vers- és
Prózamondó Verseny döntőjén sikeresen szerepelt
Felkészítő: Szitter Gyuláné
November 17.
Eördögh Attila 2. o. – Helyesírási verseny Öttevény – 1. helyezés
Palkovits Kira 2. o. – Helyesírási verseny Öttevény – 2. helyezés
Felkészítő: Rózsáné Steininger Anikó
Nátz Barnabás 3. o. - Helyesírási verseny Öttevény – 1. helyezés
Felkészítő: Németh Péterné
Benedek Nikli Hunor 4. o. – Helyesírási verseny Öttevény – 3. hely.
Horváth Daniella 4. o. – Olvasási verseny Öttevény – 2. helyezés
Felkészítő: Halászné Kovács Beáta
November 27.
Palkovits Kira 2. o. – Népdaléneklési verseny Nyúl,
Pilinszky-nap arany minősítés
Lakatos Mercédesz 6. o. – Népdaléneklési verseny Nyúl,
Pilinszky-nap – ezüst minősítés
Felkészítő: Horváth Krisztina
November 29.
Palkovits Kira 2. o. – „Fújdogál a szél…” Nemzetközi népdaléneklési verseny Győri Nádorvárosi Ének-zenei Ált.
Isk. – arany minősítés
Lakatos Mercédesz 6. o. – „Fújdogál a szél…” Nemzetközi
népdaléneklési verseny Győri Nádorvárosi Ének-zenei Ált.
Isk. – arany minősítés
Miklósi Énekes Pacsirták „Fújdogál a szél…” Nemzetközi
népdaléneklési verseny Győri Nádorvárosi Ének-zene Ált.
Isk. – arany minősítés
Felkészítő: Horváth Krisztina
December 1.
Kolonits Olimpia 6. o. – Anyanyelvi verseny Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és AMI – 1. helyezés
Felkészítő: Szitter Gyuláné
Január 25.
Benedek-Nikli Hunor 4. o. – „Az év diák költője
2014.”pályázaton A csodaszarvas c. művével – 2. helyezés
Irodalmi Rádió Szerkesztősége Miskolc

Március 5.
Cziráki Lajos megyei komplex képzőművészeti verseny
megyei döntő 1 – 4. évf.
Farkas Rebeka 1. o. – 1. helyezés
Hajós Dorka 3. o. – 2. helyezés
Benkő Jázmin 3. o. – 3. helyezés
Osztovits Patrícia 3. o. – 3. helyezés
Frühwirth Zsófia 6. o. – 1. helyezés
Szente Kevin 3. o. – dicsérő oklevél
Felkészítő: Lázárné Verebes Ilona, Szabadiné Hécz Ildikó
Március 6.
Takács Dóra 6. o. – Versmondó verseny Győrzámolyi Petőfi Sándor Ált. Isk. – Különdíj
Felkészítő: Szitter Gyuláné
Március 28.
Tilai Lajos Emléktorna – Kunsziget
1. helyezés
Április 10.
Költészetnapi szavalóverseny – helyi
Farkas Rebeka 1. o. – 1. helyezés
Palkovits Kira 2. o. – 2. helyezés
Kritzer Dorina 2. o. – 3. helyezés
Szente Vanessza 2. o. – különdíj, okl.
Lőrincz Emília 4. o. – 1. helyezés
Benkő Jázmin 3. o. – 2. helyezés
Horváth Daniella 4. o. – 3. helyezés
Takács Dóra 6. o.
Farkas Dániel Márk 6. o.
Április 17.
Takács Dóra 6. o. – Versmondó verseny Váci Művészeti Napok Győri Váczi Mihály Ált. Isk. - Győrszentiván – 1. helyezés
Torma Viktória 6. o. – Költészeti verseny Váci Művészeti
Napok Győrszentiván – 3. helyezés

Miklósi Hírvarázs

Boczor Viktória 6. o. - Molnár Ivett 6. o. – Költészeti verseny
Váci Művészeti Napok Győrszentiván – 1. helyezés
Tóka Titán 8. o. – Költészeti verseny Váci Művészeti Napok
Győrszentiván – 1. helyezés
Bári Kata 5. o. – Költészeti verseny Váci Művészeti Napok
Győrszentiván – 2. helyezés
Felkészítő: Szitter Gyuláné
Mészáros Tifani 3. o. – Napsugár Művészeti Iskola által
szervezett társastánc verseny – 1. helyezés
Április 27.
Győri Gárdonyi G. Ált. Isk. által szervezett Országos Logika
verseny Palkovits Kira 2. o. – 5. helyezés
Lőrincz Emília 4. o. – 6. helyezés
Benedek-Nikli Hunor 4. o. – 9. helyezés
Felkészítők: Rózsáné Steininger Anikó, Halászné Kovács Beáta
Április
Oxford angol nyelvi megyei verseny
Molnár Bence 7. o. – 6. helyezés
Kolonits Olimpia 6. o. – 7. helyezés
Országos angol nyelvi verseny megyei döntő (MPI)
Molnár Bence 7. o. – 28. helyezés
Felkészítő: Thiravong Nikolett
Május 9.
III. Tatabányai Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Ki Mit Tud
Lakatos Mercédesz 6. o. – arany fokozat
Miklósi Énekes Pacsirták – ezüst fokozat
Felkészítő: Horváth Krisztina
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Május 12.
Kalmár László Országos Matematika verseny
megyei döntő
Benedek-Nikli Hunor 4. o. – 3. helyezés
Nátz Barnabás 3. o. – 10. helyezés
Felkészítő: Rózsáné Steininger Anikó
Május 22.
SULI-HÓD BT által szervezett
Magyar irodalom verseny
Palkovits Kira 2. o. – 5. helyezé
Selmeczi Sámuel 2. o. – 13. helyezés
Benkő Jázmin 2. o. – 17. helyezés
Magyar nyelvtan
Palkovits Kira 2. o. – 10. helyezés
Kritzer Dorina 2. o. – 25. helyezés
Matematika
Eördögh Attila 2. o. – 3. helyezés
Kritzer Dorina 2. o. – 3. helyezés
Benedek-Nikli Hunor 4.o. – 12. helyezés
Természetismeret
Palkovits Kira 2. o. – 10. helyezés
Lőrincz Emília 4. o. – 13. helyezés
Felkészítők: Rózsáné Steininger Anikó, Németh Péterné,
Halászné Kovács Beáta

A Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános
Iskola és AMI 7. osztályos tanulói Erdélyben
Iskolánk hetedik osztályos diákjai idén ismét eljuthattak Erdélybe az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő
Határtalanul programjának segítségével.
Az előző három év sikeres pályázata arra sarkalt bennünket,
hogy idén ismét megpróbáljuk tanulóink
külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteit bővíteni, magyarságtudatukat növelni.
Utunk során csodálatos helyekre juthattunk el és felejthetetlen élményekben volt
részünk.
Jártunk Kolozsvárott Mátyás király
szülőházánál, Parajdon a sobányában,
Szovátán a Medve-tónál és a Tordaihasadék meredek falain is túráztunk.
Tiszteletünket tettük Tamási Áron és
Apáczai Csere János sírjánál és gyönyörködhettünk a Kultúrpalotában, a
Szejkefürdőn látható székelykapuban
vagy éppen a segesvári óratoronyban.
Külön élmény volt a gyerekek számára
az, hogy találkozhattak széki testvér-

iskolánk diákjaival, akikkel megemlékeztek a Nemzeti
Összetartozás Napjáról és barátságos focimérkőzést
játszottak.
Thiravong Nikolett

Miklósi Hírvarázs
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Önkormányzati hírek
Pár önkormányzati hírt, információt szeretnék Önökkel
megosztani:
1. Kezdem talán a legfontosabbal. Június közepén kezdődtek el az útfelújítási munkák: aszfaltozás és kátyúzás, valamint járdafelújítás. A Toldi, a Sport és a gyártelepi Nikisch
Artúr utca kapott új burkolatot, továbbá a Liliom utca egy
része is. A többi utcában kijavították a gödröket. A „Mészáros-köz”, a Zrínyi utcai járda egy része és a templomhoz
vezető járdaszakasz is felújításra került. A munkák összköltsége 13 millió Ft volt.
2. Pályáztunk egy 9 személyes Opel Vivaro kisbusz beszerzésére is 10 millió Ft értékben. Igaz, a fúvószenekar
nevében, mivel így a kisbusz teljes összegére lehetett a
pályázatot beadni. Döntés még nincs, de időben beadtuk a pályázatot. Remélem sikeres lesz.
3. Talán már többen észrevették, hogy a Fő úti Mária
szobor sem áll már a helyén. Önkormányzatunk ezt a
szobrot is felújíttatja Böcskey György enesei kőfaragóval. A szobrot szétszedték, elszállították Enesére. A
felújítás több hónapig is eltarthat. A szobor újbóli felállítását augusztus 20-ra tervezzük egy kisebb ünnepség
keretén belül. A felújítás költsége: 1,3 millió Ft.

összege 3,3 millió Ft. 6 db autó parkoló, 8 db kerékpártároló készül el a mostani előkert helyén (a kerítés elbontásra kerül), ami térburkolattal lesz ellátva.
Kezdés július elején, ebben az időszakban a parkolás
nehezebb lesz a környéken. Az orvosi rendelőben gázkazán cseréjét is tervezzük idén nyáron. Energiatakarékos kondenzációs gázkazánt kívánunk beszereltetni,
ez jelentősen csökkenti a gázszámlát.

Tűzoltószertár
7. Szintén látható már az eredménye a tűzoltószertár és
a posta épülete tetőcseréjének. Az önkormányzat biztosította az anyagot 1,2 millió Ft értékben, a tűzoltó egyesület tagjai, továbbá jó pár önkéntes munkája eredményeként Pünkösd óta már piroslik az új tető. Köszönet
mindenkinek, aki segített a munkában. Az önkormányzat elkészíttette az épület gáztervét, befizette a közmű
hozzájárulást (240 eFt), így már beköthető a gáz is az
épületbe.
8. Megváltozott a nyári véradás időpontja. Az új dátum:
július 2. csütörtök!
Bedő Csaba
polgármester

Temetői kerítés
4. Elkészült az új temetői kerítés is, mely egy helyi szakember, Dani Zsolt és társa keze munkáját dicséri. Megújult a kerítés előtti járda is. A kerítés 2,9 millió Ft-ba
került. Remélem, hogy tetszik a lakosságnak. (az eddigi
visszajelzések pozitívak)
5. Beadtunk két pályázatot is az elmúlt időszakban, melyek megírását jómagam végeztem el. Az egyikben konyhai eszközbeszerzésre és felújításra pályázunk 4 millió
Ft értékben. Egy új főzőüst beszerzése mellett a konyha
festésére, az étkező kicsempézésére és egy előtető elkészítésére pályáztunk. Ezáltal nő a konyha kapacitása,
könnyebbé válhat a munka és jobban eleget tudunk tenni
a szakhatósági elvárásoknak.
A másik pályázatban az iskolai műfüves pálya komplett
felújítására pályáztunk 5,5 millió Ft értékben. A pályázat
komplett műfű cserét tartalmaz, továbbá két új labdafogó háló beszerzését és a palánk felújítását.
6. Már megkötöttük a szerződést az orvosi rendelő
előtti parkoló és kerékpártároló kialakítására, melynek
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Közérdekű információ

Új védőnő községünkben

PANNON- VÍZ ZRT.

2015. március 1-től Muzsek Erika látja el falunk védőnői
feladatait. Somogyudvarhelyről költözött ide családjával. Élettársa Ausztriában dolgozik, kislányuk most
szeptemberben kezdi a 2. osztályt. Párja munkája miatt
a nyugati határhoz szerettek volna költözni. Tudatosan
választották lakóhelyüknek Mosonszentmiklóst, mert
így a továbbiakban is azzal foglalkozhat, amit hivatásának tekint. 15 éve védőnő. Kezdetben Babócsán dolgozott, majd mellette helyettesként Somogyudvarhely
szolgálatát is ellátta. Eddigi tapasztalatai alapján úgy
látja, hogy itt lényegesen kisebb a munkanélküliség és
kevesebb a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben
élő család.
Beszélgetéseink során személyében egy közvetlen,
nyitott és barátságos személyt ismertem meg.

Hibabejelentés telefonon:
Központi, 0-24 órás diszpécserszolgálat
A gyors beavatkozást igénylő hibák esetén
(pl.: vízcsőtörés, csatornadugulás): 96/311-753
Közterületi hibabejelentés esetén:
06-80-20-40-86 (ingyenes zöld szám)
Diszpécserszolgálat egyéb elérhetősége:
Cím: 9025 Győr, Országút u. 4.
Telefon: 96/522-601, 96/311-753
Fax: 96/523-362

E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI
ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Védőnő elérhetősége: 06-20/500-70-55
Hibabejelentés telefonon:
Bertalan Krisztina
Éjjel-nappal, díjmentesen hívható
Mérőállás bejelentése
(éjjel-nappal, díjmentesen hívható): 06-80/210-211
Közvilágítási hiba bejelentése
(éjjel-nappal, díjmentesen hívható): 06-80/533-533
A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
üzemeltetése alatt álló

MOSONSZENTMIKLÓSI HULLADÉKUDVAR
Nyári nyitva tartás:
péntek:
szombat:

12.00-18.00
10.00-13.30

Téli nyitva tartás:
péntek:
szombat:

10.00-16.00
8.00-11.30

A Mosonszentmiklósi Hulladékudvar jelenleg nyári nyitva
tartás szerint üzemel.
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Rövid tájékoztató az égetés szabályairól
Belterületi tüzelés
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről, a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2015. (IV.8.) önkormányzati
rendelete alapján avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon azok tisztántartása, gondozása vagy
egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett
fű, lomb, termés, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék, kaszálék és egyéb növénymaradvány. A rendeletben megfogalmazott szabályok belterületi ingatlanon
keletkező avar és kerti hulladék égetésére vonatkoznak.
A kerti hulladékot elsősorban hasznosítási műveletek
(házi komposztálás) útján kell kezelni vagy gondoskodni
kell a szelektív gyűjtést követő elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó hulladékkezelő gazdálkodó szervezettel. A kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet
sor, ha más hasznosítási lehetőség nem alkalmazható.
Kerti hulladékot kizárólag:
- hétfőn 8 és 20 óra között,
- csütörtökön 8 és 20 óra között,
- pénteken 8 és 20 óra között lehet égetni.
A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz
kerti hulladék égethető. Nem égethető kerti hulladék: szeles, ködös vagy erősen párás időben, ünnepnapokon, közterületen. Az önkormányzat közigazgatási területén kívül
keletkezett kerti hulladékot az önkormányzat közigazgatási területére behozni és ott elégetni tilos. Kerti hulladékot
égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon- és
személyi biztonságot, valamint a környezetet nem veszélyeztető módon lehet. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat települési, egyéb háztartási vagy ipari eredetű
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát
vagy ezek maradékait). Az ingatlan tulajdonosa, kezelője,

használója, bérlője az égetés során köteles a szükséges
tűzoltás feltételeiről gondoskodni. Az égetés során a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Az égetés végén meg
kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és az esetleges
parázs, izzás – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal –
megszüntetéséről gondoskodni kell. Kültéri tüzeléssel és
vágástéri hulladékkal kapcsolatos teendők
Külterületi tüzelés
Területtüzelésről van szó (pl.: gyep, nádas, tarló). 2015.
március 5-től ez engedélyköteles, melyet a Kirendeltség ad
ki határozat formájában. Az erre vonatkozó kérelmet a Kirendeltségre kell 3.000 Ft-os illetékbélyeggel benyújtani, a
tüzelés megkezdése előtt legalább 10 nappal, és legfeljebb
egy hetes időtartamra kérhető. Az engedélyt 5 napon belül
adják ki. Tűzgyújtási tilalom alatt engedélyt nem adnak ki.
Vágástéri hulladékégetés
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő
tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy
jogosult (ez az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre
szóló engedély).
A tüzelés megkezdése előtt a kirendeltség híradóügyeletét
értesíteni kell (96/215-633), de a fentiek alapján az engedélyt az erdőgazdálkodó vagy az erdőtulajdonos adja ki.
Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és
a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a
természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Tűzgyújtási tilalom alatt vágástéri hulladéktüzelés nem
végezhető.
A Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség címe:
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
Polgármesteri Hivatal

Eseménynaptár 2015. július-szeptember
Július 2.		
Július 11.		
Július 13.		
Augusztus 1.		
Augusztus 6.		
Augusztus 8-9.		
Augusztus 9.		
Augusztus 10.		
Augusztus 15.		
			
Augusztus 16.		
			
Augusztus 20.		
			
Augusztus 22.		
			
			

Véradás
Falunap
Szellemi vetélkedő – 		
Rozmaring Nyugd. Klub
Balkán Fanatik koncert
Urunk színeváltozása
Búcsú
Templom búcsúja
Ifi hittanos tábor
Nagyboldogasszony
ünnepe, szentmise
Malom utcai kereszt,
szentmise
Szent István ünnepe,
ünnepi szentmise
Mosonújhelyi búcsú,
Tanya nap
Mosonújhelyen

Augusztus 24.		
			
			
Augusztus 28.		
			
			
Augusztus 31.		
Szeptember 5.		
Szeptember 6.		
			
Szeptember 11.
Szeptember 12.
			
Szeptember 21.
Szeptember 26.
			

Boldog Apor Vilmos
pappá szentelésének
évfordulója
Lecsó party –
Mosonszentmiklósi
Nyugdíjas Egyesület
Iskolai évnyitó
Polgárőrnap
Veni Sancte, templomi
tanévnyitó ünnepség
Zarándoklat Gyulára
Szüreti bál és
felvonulás, vetélkedők
Túra a Bakonyban
Szeretlek Magyarország
szalonnasütés
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Tájékoztató a szociális étkeztetésről
Az önkormányzat a napi egyszeri meleg étkeztetés biztosításával az életminőség javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását
és romlásának megelőzését szeretné elérni.
A szociális étkeztetés igénybevétele kétféle módon történhet:
- az étel éthordóban történő elvitelével, vagy
- az étel éthordóban történő házhozszállításával.
Az étel kiszállítása az erre a célra engedélyezett, a higiéniai és közegészségügyi követelményeknek megfelelő
gépkocsival, 11.30-13.30 között történik.
Jövedelemhatár

Két éthordó garnitúrára van szükség a szociális étkeztetés igénybevételekor, melyet az étkezést igénylőnek kell megvásárolnia.
A tárgyhavi étkezési díjat az adott hónap étkezési napjainak figyelembevételével utólag kell megfizetni minden hónap 10-ig, munkanapon 8.00-13.00 között, az
élelmezésvezetőnél.
Az ellátás igénybevételének módja:
Az igénybevétel módját és a térítési díj mértékét önkormányzati rendelet szabályozza a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak szerint:

Fizetendő összeg saját elvitellel

Fizetendő összeg szállítással

1 főre jutó jövedelem

nettó

bruttó

nettó

bruttó

1-28.500 Ft

54 Ft

69 Ft

54+32= 86 Ft

109 Ft

28.501- 42.750 Ft

143 Ft

182 Ft

143+32= 175 Ft

222 Ft

42.751- 57.100 Ft

215 Ft

273 Ft

215+47= 262 Ft

333 Ft

57.101- 71.250 Ft

286 Ft

363 Ft

286+47= 333 Ft

423 Ft

71.251 Ft -

358 Ft

455 Ft

358+63= 421 Ft

535 Ft

Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket előzetesen szóban, majd írásban a Mosonszentmiklósi Polgármesteri
Hivatal szociális ügyintézőjéhez nyújthatják be. Az erre a célra rendszerezett formanyomtatvány beszerezhető a hivatalban, vagy letölthető a település honlapjáról is (www.mosonszentmiklos.hu). Az igénylő kérelméhez köteles mellékelni jövedelemigazolását. Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor nyilatkozik arról, hogy
igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. A szociális étkeztetés iránti kérelemről
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás a temetőkről és a temetkezés rendjéről
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
22/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete alapján
A temető üzemeltetési hozzájárulás mértéke: 1.000 Ft/nap.
A ravatalozó használati díja: 6.000 Ft/nap
A sírhelyek megváltási díjai:
• egyes sírhely: 		
2.000 Ft, 25 évre
• kettes sírhely: 		
4.000 Ft, 25 évre
• gyermeksírhely (10 éven aluli): ingyenes
• urnasírhely: 			
2.000 Ft, 25 évre
• sírbolt /kripta/: 		
30.000 Ft, 60 évre
A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
A temetőben lévő sírhelyek méretei:
• Felnőtt sírhely:
Egyszemélyes: 2,10 m hosszú, 1,60-2,50 m mély, 0,90 széles
Kétszemélyes: 2,10 m hosszú, 1,60-2,50 m mély, 1,90 m széles
• Gyermek sírhely: 1,30 m hosszú, 1,60-2,50 m mély, 0,60 m széles
• Urnasírhely: 0,60 m hosszú, 1 m mély, 0,60 m széles
• Sírbolt: mérete a sírhely méretével megegyező
A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, gyermeksírok esetén 30 cm-nek kell lennie.
A temetőben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőben kell elhelyezni. A temetési hely felett rendelkező
köteles a megváltott helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani.
Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok alkalmával a temetőben nem dolgozhatnak, továbbá

munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják a
búcsúztatási és temetési szertartásokat. Építőanyagot a
temetőbe szállítani, építési vagy bontási munkákat megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnek történő szóbeli bejelentést követően szabad. Az
építési hulladékot a munka befejezését követően azonnal
el kell szállítani. A temetkezési szolgáltatást végző ravatalozó használati díjat és temető üzemeltetési hozzájárulási,
a temetőben üzletszerű tevékenységet végző vállalkozó,
illetve gazdálkodó szervezet temető üzemeltetési hozzájárulási díjat köteles fizetni. A díjat a tervezett munka, illetve
a temetési hely igénybejelentésekor az üzemeltető részére
kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a munka
megkezdése előtt az üzemeltetőnek be kell mutatni, továbbá az üzletszerű tevékenységet végző vállalkozó, illetve
gazdálkodó szervezet elérhetőségét be kell jelenteni.
A megváltási, használati időtartam leteltét követően a sírboltot, a sírhelyet újra meg kell váltani, ellenkező esetben
az üzemeltető jogosult azt kártérítési igény nélkül ismételten
felhasználni.
Kérünk minden érintettet, hogy ellenőrizze és rendezze a
sírhelyek megváltását!
A mosonszentmiklósi temető gondnoka Szalai Istvánné.
Elérhetősége: 06-20/597-7903
A mosonújhelyi temető gondnoka Varga Ferencné.
Elérhetősége: 06-20/394-3161
Mosonszentmiklós község Önkormányzata
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Polgárőrség
Tisztelt Mosonszentmiklósiak!
Településünkön 2004-ben 45 fővel alakult meg a
Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület. Ma 64-en végezzük az önként vállalt feladatainkat településünk
nyugalma és biztonsága érdekében. Külön kiemelném
a lovas tagozatot (amire nagyon büszkék vagyunk), ők
Sárközi Tünde vezetésével, 5 fővel és 4 lóval, heti rendszerességgel járják a határt, ahová mi gépkocsival nem
tudunk eljutni.
Polgárőreink hetente több alkalommal változó időpontokban járőröznek. Természetesen, ha bármilyen bejelentés érkezik hozzánk, azonnal megtesszük a megfelelő lépéseket. Ott vagyunk különböző rendezvényeken,
eseményeken, ünnepségeken. Munkánkat 2013-ban az
önkormányzat Mosonszentmiklós Községért Érdeméremmel ismerte el, 2014-ben pedig Budapesten vehettem át egyesületünk részére az Év Polgárőr Egyesülete
kitüntetést.
Természetesen ezekért az elismerésekért meg kellett
dolgozni. Többek között sikerült elérni, hogy a zugárusok (a csíkos szatyrosok!) nagy ívben elkerülik falunkat és az illegális vasgyűjtők is egyre ritkábban látogatják településünket. Magával a vasgyűjtéssel nem is
lenne baj, de nagy többségük alibinek használja fel ezt,
beszélgetés és gyűjtés közben terepszemlét is tartanak
a ház körül. Nemrég történt a szomszédos településen,
Öttevényen, hogy vasgyűjtés ürügyén nappal egy rozsdás hordót vittek el, reggelre viszont a lépcső alatt tárolt
járólap a ragasztóval együtt eltűnt. Szerencsére nálunk
ilyen és ehhez hasonló esemény eddig nem történt.
Nemrég voltam egy rendőrségi tájékoztatón, ahol közbiztonság szempontjából Mosonszentmiklóst az elsők
között említették. Hozzátették, hogy ez nagymértékben

a polgárőrség munkájának is köszönhető. Természetesen ezek az eredmények nemcsak a polgárőrök, hanem
a lakosság pozitív hozzáállásával, támogatásával valósulhatnak csak meg. Úgy veszem észre, hogy ezt az
emberek többségétől meg is kapjuk.
Azonban van ellenpélda is. Nemrég bejelentés érkezett,
hogy egy vasgyűjtő csapat járja a házakat, válogatás
nélkül mindenkihez bekiabálnak vagy becsengetnek.
Autóba ültünk, megtaláltuk őket egy háznál, ahol éppen
a pincében válogatták a hulladék vasat. Mi az utcán vártuk őket. Mikor kijöttek, felhívtam a figyelmüket, hogy
amit tesznek az nem törvényszerű. Ők nem is ellenkeztek, közölték, hogy abbahagyják a válogatást és elhagyják a települést. Ellenben a ház lakói támadóan léptek
fel ellenünk, hogy ,,milyen jogon avatkozunk mi be az
ő üzletükbe”. Nem győztem hangsúlyozni, hogy az ő
érdeküket képviseljük. Már számtalan helyen felhívtuk
a lakosság figyelmét arra, hogy idegeneket ne engedjenek be a lakásukba, mert az többségében nem vezet
jóra. Arra a kérdésre pedig, hogy akkor mit kezdjenek a
feleslegessé vált vashulladékkal, azt válaszoltam, hogy
az önkéntes tűzoltók gyűjtik a vasat és ennek bevételéből fejlesztik felszerelésüket (az elszállítás hétfőn meg
is történt!).
Mi, polgárőrök továbbra is az eddigi intenzitással és
hozzáállással végezzük az önként vállalt feladatainkat
településünk nyugalma és biztonsága érdekében. Mindannyian azt szeretnénk, hogy Mosonszentmiklós a béke
és nyugalom szigete legyen. Az emberek szeressenek
itt élni.
Tisztelettel:
Stergerits József
elnök

Új bejárati kaput kapott a polgárőr iroda
Mint tudják, a Civilek Házában működik a polgárőrség.
Itt került kialakításra egy nagy garázs is, melyben a polgárőr autón kívül az önkormányzat ételkihordó autója
is parkol. A Zrínyi utcai felőli bejáró az elmúlt hetekben
teljes körű felújításon esett át. A kapu már nagyon rossz
állapotban volt, ezért a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy anyagilag hozzájárul egy új kapu készítéséhez, a
polgárőrök pedig elvállalták a kivitelezést.
A földmunkát és a betonozást a Zsé-Té Bt. végezte, az
oszlopokat Horváth László kőműves készítette, a tetejére a műkőkalapot Konrád György műköves gyártotta
le. A vasszerkezetet Stergerits József vezetésével Bella
Jenő, Gősi István, Horváth László és Molnár József állították össze. A kapu elektromos működéséhez szükséges villanyszerelési munkát pedig Németh Péter végezte
el. A működtetéshez szükséges elektronikát egy győri
vállalkozó szerelte fel. A fejlesztés révén egy modern, a
kornak megfelelő bejárata lett az épületnek.
Június közepén ez a bejáró és a templomig vezető járda

is új aszfaltburkolatot kapott. Úgy gondolom, hogy ez
a felújítás nagyon jó példája annak, hogy egy kis összefogással nagy dolgokat lehet véghezvinni. Köszönöm
valamennyi közreműködőnek a segítséget, a pozitív
hozzáállást.
Bedő Csaba
polgármester

Az új kapu
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Szemétgyűjtés
2015. március 28-án, szombaton a hagyományokhoz
híven ismét megrendezte a Mosonszentmiklósi Polgárőr
Egyesület és az önkormányzat tavaszi szemétgyűjtési akcióját. Idén az eddiginél is többen jöttek el, 83 fő
gyűlt össze Miklósról és Mosonújhelyről. Az évről évre
visszatérő önkéntesek és általános iskolások mellett
több helyi civil szervezet is képviseltette magát a szemétgyűjtésen, annak ellenére, hogy az időjárás nem
volt éppen kedvező. Viharos szél és eső is nehezítette
a munkát. Nem csak segítőből volt több, hanem szemétből is. Kevés lett a 12 m3-es konténer, így rendelnie
kellett még az önkormányzatnak egy 6 m3-est, hogy

A legfiatalabb szemétgyűjtők
gépjárművükkel segítették az összegyűjtött szemét út
széléről történő elszállítását,valamint azoknak is, akik
feláldozták szombat délelőttjüket arra, hogy egy kicsit
szebbé tegyék falunk környékét.
Bertalan Krisztina
Van szemét bőven
el tudja szállítani az összes szemeteszsákot. A szemét
a Mosonszentmiklósra, Gyártelepre és Mosonújhelyre
bevezető utak mentén lett összeszedve. Különösen sok
hulladék volt az öttevényi autópálya felüljáró és a Stop
büfé környékén. Délre mindenki visszaért a polgárőr
irodába, ahol sült kolbásszal és egy pohár itallal vendégelték meg őket a szervezők. A kolbászok egy része a
kolbásztöltő versenyről maradt meg, a másik részét pedig a Tóth-Hús ajánlotta fel. Szeretnénk megköszönni
nekik a felajánlást. Köszönet jár még az önkéntes tűzoltóknak, Molnár Lajosnak és Szalánczi Ernőnek, hogy

Általános iskolai csapat

A tűzoltók autója
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Egyházközségi ünnepeink
A Húsvéti időszakban több ünnepi esemény volt egyházközségünkben.
Április 19-én a 11 órakor kezdődő szentmisén volt a
harmadik osztályos hittanosaink elsőáldozása. A kilenc
mosonszentmiklósi és egy öttevényi kisgyerek szorgalmasan és izgatottan készült erre a szép ünnepre. Hófehér ruhában meghatódva álltak az oltárnál, hogy befogadják szívükbe, lelkükbe az Oltáriszentséget. Köszönő
és hálaadó imáikban megígérték, hogy igyekeznek Jézus
tanítása szerint élni.
Ezen a szép ünnepen az elsőáldozás után tett esküt a
hívek által választott új Plébániai Tanácsadó Testület.
Zsolt atya köszöntötte az új tagokat, és megköszönte a
leköszönő tagok eddigi munkáját. A szentmisét követően
mindenki átvette Zsolt atyától Pápai Lajos püspök úr kinevező és köszönő levelét.

A Jóisten áldása kísérje és segítse őket vállalt munkájukban.
Május 2-án reggel szentmisével kezdődött egyházközségünk szentségimádási napja. Az ünnepélyes szentségkitétel után kezdődött a hívek egyéni és az imacsoport közös szentségimádási órája.
Délután 3 órakor Brezina Balázs győr-nádorvárosi segédlelkész tartott imaórát a hittanos gyerekeknek, majd 4
órakor a felnőtteknek.
Következő ünnepünk május 17-én 3 órakor a bérmálás
volt. Hat bérmálkozó számára kérte Zsolt atya a szentség
kiszolgáltatását Pápai Lajos megyéspüspök úrtól. Püspök
úr biztatta a fiatalokat, hogy bátran vállalják Krisztus
követését, „legyenek Krisztus követői, új katonái”. Kérjék a
Szentlélek kegyelmeit a továbbiakban és hagyatkozzanak
a segítségére!
Frank Györgyné

VIII. Nyugdíjas Olimpia
A Beledi Művelődési Ház, az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Szövetség megyei szervezete és a beledi Ezüstfenyő
Nyugdíjas Klub az idén már nyolcadik alkalommal hirdette
meg a Nyugdíjasok Olimpiáját a szövetséghez tartozó
nyugdíjas klubok számára. Mosonszentmiklósról tizenketten vettünk részt a megmérettetésen, ahol öt fős csapatok versenyeztek ügyességi és gyorsasági számokban. 15 településről neveztek a versenyre. Az ügyességi
verseny 7 fordulóból állt. A csapattagok válthatták egymást, így mindenki kivette részét a játékból. Nem csak
fizikai, hanem szellemi vetélkedőből is állt a verseny,
ahol volt keresztrejtvény és különböző műveltségi kérdések. Mi a középmezőnyben végeztünk, majd az eredményhirdetést követően közösen ebédeltünk. Sok régi
ismerőssel találkoztunk, de új barátságokat is kötöttünk.
Jó volt kikapcsolódni a mindennapi egyhangúságból.

Mosonszentmiklósi csapat az olimpián
Mindannyian úgy éreztük, hogy egy kellemes napot
töltöttünk Beleden.
Börzsei Nándorné Éva

Trianoni megemlékezés
2015. június 5-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom mosonszentmiklósi tagjai trianoni megemlékezést tartottak
a Zichy téren, melyen részt vett Magyar Zoltán országgyűlési képviselő és Jávor Miklós történész is.
Bertalan Krisztina
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Édesanyánk nyelve édes anyanyelvünk is
Lőrincze Lajos nyelvtudós és nyelvművelő 100 évvel
ezelőtt született. Az idősebbek még emlékeznek arra,
hogy a rádióban rendszeresen jelentkezett az „Édes
anyanyelvünk”- című műsora, melynek témája a szép
magyar beszéd volt. A születésnap tiszteletére a nyúli
„Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület” 2015 novemberére vetélkedőt hirdetett, melyre 16 nyugdíjas klub jelentkezett. A versengésre való felkészülés folyamatosságát
az biztosítja, hogy előzetesen három alkalommal kell
írásos feladatlapokat megoldani. Így szinte egész évben
emlékezünk arra a tudósra, aki sokat tett azért, hogy a
magyar nyelv „az a sokoldalú hangszer el ne némuljon,
hanem inkább egyre szebben, egyre tisztábban zengjen”. A vetélkedő kérdéssorait Baksa Péterné és Baksa
Péter győri tanárok állították össze, akik szívesen tartottak előadást a mosonszentmiklósi és lébényi csapattagoknak. A feladatok sokrétűek. Ismerni kell Lőrincze
Lajos életpályáját és munkásságát. Gyűjteni kell tréfás
találós kérdéseket, nyelvtörőket, név-és falucsúfolókat,
nyelvi játékokat. Ismerni kell anyanyelvről szóló verseket, énekelni kell olyan népdalt, amely játékos nyelvi
alakzatokat tartalmaz. Lőrincze Lajos megnevezte a tíz

legszebb szót. A kluboknak is össze kell állítani sajátjukat és a legszebben hangzó virágneveket is. Őszig
még sok idő van rá, hogy Lőrincze Lajos könyveit olvasgassuk, és meggyőződjünk arról, hogy milyen kitűnő nyelvművelő volt, aki rádióműsorain keresztül is,
anyanyelvünk szeretetére buzdított mindenkit.
Fülöp Anna

Baksa Péter tanár úrral Ötvös Dánielné,
Fütty Rudolfné és Nátz Irén

Nyugdíjasok szavalóversenye
Már kilencedik éve, hogy Szerecseny községben nyugdíjas versmondók találkoznak és megajándékozzák
egymást szép szavalatok elmondásával. Ezen a szavalóversenyen Nátz Irén, Ludikár Károlyné és Ludikár Károly
képviselte a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületet,
és bizonyították, hogy időskorban is maradandó élményt
nyújtanak a szép versek. A versenyen 17-en szavalták
el az általuk kiválasztott költeményt. A közönség figyelmesen hallgatta a versmondókat és örömmel fogadta a
szép gondolatok tolmácsolását. Elhangoztak olyan versek is, melyeket már iskolásként megtanultak, de még
most is, időskorban is emlékeznek a verssorokra. Több
olyan költőtől is hoztak verset a szavalók, akiket iskolai
tananyagként még nem ismerhettek, ezeket a műveket

időskorban kellett megtanulni. Hallgathattuk Petőfi Sándor, József Attila, Ady Endre, Reviczky Gyula, Heltai Jenő,
Szabó Magda, Várnai Zseni, vitéz Somogyváry Gyula,
Walther von der Vogelweide és Wass Albert egy-egy versét. A versmondói teljesítményt szakemberek értékelték.
Az eredményhirdetéskor minden résztvevő emléklapot,
a díjazottak serleget és könyvjutalmat kaptak. A Ludikár
házaspár különdíjban részesült Heltai Jenő A tökéletes
feleség és A tökéletes férj című versek, jelmezes színielőadásáért. Akik ott voltunk, úgy éreztük, hogy ezen
a délutánon teljesült Reményik Sándor szép gondolata,
vagyis „a költeményen és a könnyön át, a Szépség találta
meg önmagát.”
Fülöp Anna

Miklósiak a szavalóversenyen. Nátz Irén, Fülöp Anna, Ludikár Károly és Ludikár Károlyné
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V. Nyugdíjas Ki Mit Tud?
2015. május 29-31. között került megrendezésre a
Hontravel Kft. által szervezett V. Nyugdíjas Ki Mit Tud?
vetélkedő döntője Hajdúszoboszlón. Az ország minden
részéről különböző produkciókkal léptek fel. Színpompás felvonulással kezdődött a rendezvénysátorig. A
táncosok gyönyörű népviseletben, az énekkarok szebbnél
szebb ruhákban voltak. A 60 produkció közel 700 embert
mozgatott meg.
Szóló ének: népdal, magyar nóta, operett slágerek, örökzöldek kategória, amiben indultam. Az énekesek létszáma 36 fő volt. Versek, népi játékok, táncok, énekkarok,

humoros színpadi jelenetek váltották egymást. A Mátyás
Király Szálloda biztosította a többféle szolgáltatást. A
fellépések után az ismerkedési est lehetővé tette, hogy
jobban megismerjük egymást a szereplőkkel. Önfeledten
táncoltunk, feledve gondot, betegséget. Újra fiatalnak
éreztük magunkat. Május 31-én, a díjkiosztón felemelő
érzés volt, hogy szólítottak a színpadra és átvehettem az
arany minősítés díjat. Igyekszem továbbra is képviselni
falunkat, valamint örülni annak, hogy örömet szerezhetek
másoknak is az énekemmel.
Müller Lászlóné

A citerás lányok nevében szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy felléphettünk Mosonszentmiklós község
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete által szervezett hétpróbás tűzoltó versenyen! Ezúton is szeretnék gratulálni a lányoknak
az első helyezés miatt!
Zsugonics Jánosné

2015. augusztus 22-én, délután 14 órakor, újra megrendezésre kerül a mosonújhelyi Tanya nap! Trambulinnal,
pónifogattal, arcfestéssel, családi vetélkedővel -jó idő esetén-, fúvósokkal, és más színes programokkal. Sok szeretettel várjuk az idelátogató vendégeket! Éhen nem maradsz, szomjadat olthatod, nasival megfejelheted! Várunk
kicsiket és nagyokat!
Zsugonics Jánosné
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V. Mosonszentmiklósi Tűzoltó Hétpróba
5 évvel ezelőtt egyesületünk Makrai Péter tűzoltó parancsnok helyettes javaslatára úgy döntött, hogy a környékbeli tűzoltó egyesületeket megkeresi és felajánlja
egy újfajta tűzoltó versengés helyszínére falunkat.
A hétpróba lényege az, hogy a versenyzőket ne nyomja
a tét nagysága, hanem játékosabbak, szórakoztatóbbak
legyenek a gyakorlatok. Ezen túlmenően a résztvevők
köre terjedjen túl a mosonmagyaróvári járás határain,
tavaly még Zala megyéből is voltak résztvevők.
2015. június 13-án 9 csapat versengett a díjakért. A versenyt 9 órakor nyitotta meg Bedő Csaba polgármester.
A versenybírák az alábbi személyek voltak:
- Szilágyi János tűzoltó alezredes, a Mosonmagyaróvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
- Szabó András főhadnagy, járási parancsnok
- Horváth Gábor őrnagy, kirendeltség vezető
A Mosonszentmiklósi Tűzoltó Hétpróba feladatai: húzd
meg jobban: tűzoltóautó elhúzása 30 m-re; kitartás időre:
6 kg-os poroltó tartása; csiga-biga: tűzoltó tömlő feltekerése; tömlő-teke; csapatmunka: 4 m-es sílécen csapatban
30 m-re oda-vissza csúszni; szerelési gyakorlat; „Modern”
tűzoltás: tűzoltás vödörrel, a régi idők emlékére.
A versenyt 12 órakor megszakítottuk. 125 éve alakult
meg a helyi Tűzoltó Egylet. Egy rövid megemlékezést tartottunk ez alkalomból, majd néhány szóban méltattam az
egyesület eddigi munkáját. Ezután következett az abdai
Rábca Dalkör, akik összeállításukban vidám tűzoltódalokkal szórakoztatták a közönséget. Folytatásként Horváth
Krisztina citerásai és énekesei is porondra léptek.
Ebéd után folytatódott a verseny, melynek utolsó száma
a vizes gyakorlat volt. Ez nagy közönségsikert aratott,
ugyanis nem csak a képzeletbeli ház ablakán jutott be oltóvíz, hanem jutott a versenyzőkre és a közönségre is.
A jó hangulathoz nagyban hozzájárult a TekeBár csapata
a friss hideg sörrel és egyebekkel.
Köszönöm az egyesület részéről a lebonyolítást: Makrai
Péternek, Fülöp Rolandnak, Hencz Csabának, Pápai Viktóriának, a technikai eszközök biztosítását, a sátor felállítását Kovacsics Krisztiánnak és az egész csapatnak.
Köszönjük a sportegyesületnek, hogy helyet biztosított
a lebonyolításhoz, továbbá a járási katasztrófavédelemnek
a közreműködést!
A résztvevők úgy gondolják, hogy 2016-ban ugyanitt
találkozzunk!
Az egyes versenyszámokban elért első 3 helyezettet
éremmel jutalmaztuk.
A díjakat Horváth Gábor kirendeltség-vezető, Fülöp
Viktor elnök, Makrai Péter elnökhelyettes és Kovacsics
Krisztián parancsnok adta át.

Fülöp Viktor, egyesületi elnök

A verseny eredménye (összetett)
Férfi:
1. Halászi 				
158 pont
2. ALCOA KÖFÉM			
111 pont
3. Lébény				
83 pont
4. Ásványráró			
81 pont
5. Öttevény			
80 pont
6. Mosonszentmiklós		
71 pont
7. Hédervár			
67 pont
Női:
1. Mosonszentmiklós		
161 pont
2. Hédervár			
140 pont
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Ballagás

2015. június 12-én került sor iskolánkban a 8. osztályosok ballagására. Az utolsó osztályfőnöki órán a búcsúzó diákok nevében Bognár Flóra köszönt el, majd
a hetedikesektől kapott tarisznyával és virággal még
egyszer körbe jártuk a szépen feldíszített tantermeket.
A színpadon Hricza Klaudia hetedikes tanuló búcsúzó
szavai, versek és a zászlóátadás után Héczné Tóth Mária
igazgatónő útravaló gondolatokkal bocsátotta el a ballagó diákokat. A már hagyományos videó-összeállítás
megtekintésével, s a Szózat eléneklésével ért véget az
ünnepély.

A ballagó nyolcadik osztály névsora:
Balázs Kinga			
Horváth Ákos
Bognár Flóra Gréta		
Kovács Cintia
Dittrich Ákos			
Mikla Zoltán
Farkas Richárd Márk		
Németh Tibor Kálmán
Fördős Patrik			
Pusztai Kitti
Fülöp Petra			
Tóka Titán
Fütty Máté			
Tuba Gergő
Hegedüs Zoltán
Osztályfőnök: Szitter Gyuláné

