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Mikulás-nap

Karácsony
Rövidülnek a napok,
Hullik a sok falevél.
Hipp-hopp,
Itt a karácsony.
A kis Jézuska
Születését ünnepli
Az egész világ.
Az a sok csillogás,
Szent karácsony éjjelén
Mindenki boldog.
Sietnek sokan az
Éjféli misére,
Ünnepelni a kis Jézus
Születését.
Legszebb ünnep a
Karácsony, ünnepel
Az egész világ.
Békesség földön
Az embernek.
Utána jön az újév
Vajon mit hoz
Talán jobb lesz
Vagy tán rosszabb
Reménykedjünk, talán
Jobb lesz.
Csak békesség legyen a földön.
Ezt kívánom mindenkinek
Az egész nagyvilágnak.
Fördős Jánosné

December 6-án, vasárnap 17 órakor
rendeztük meg a Zichy téren az idei Mikulás
ünnepségünket.
A szervezésben idén is segítettek a polgárőrök és
az önkéntes tűzoltók. 160 liter forralt borral, 60 liter
teával, több száz pogácsával és édes süteménnyel vártuk
a lakosságot, amelyek elkészítésében a konyha dolgozói
segítettek. A díszkivilágítás felkapcsolását követően a fúvószenekar adott rövid koncertet, majd megérkezett a Mikulás
(idén gyalog) sok-sok ajándékkal és édességgel. A program
egy látványos tűzijátékkal zárult.
Szeretnék minden segítőnek és támogatónak köszönetet
mondani, aki munkájával, felajánlásával hozzájárult ahhoz,
hogy idén is örömet szerezzünk a gyerekeknek, a kilátogató
miklósi és környékbeli embereknek.
Remélem, kellemes estét szereztünk Önöknek.
Bedő Csaba
polgármester
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Idősek napja Mosonszentmiklóson

2015. október 2-án pénteken
délután tartotta Idősek napi ünnepségét önkormányzatunk a
Művelődési Házban. Bedő Csaba
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kitért a
következőkre: „Végső soron életünk értelmének megvilágosodása, egyfajta életbölcsesség megérlelése ez az időszak.
Ehhez azonban szükség van a fiatalabbak hálájára, szükség van arra,
hogy Önök, a szüleink és a nagyszüleink úgy érezzék: az értünk
vállalt küzdelmeik, lemondásaik
nem voltak hiábavalók.

Szükség van tehát az ilyen alkalmakra is, mint a mai, amikor hálánkat kifejezhetjük Önöknek.”
A köszöntőt zenés, táncos műsor követett, melyen felléptek
az általános iskola zeneiskolásai, néptáncosai valamint a
helyi nyugdíjasklub tagjai is. A
vacsorát követően Dr. Benke
Tamás háziorvos és Horváth
Róbert zeneszámai örvendeztették meg a közönséget. Az
est végén minden vendég egy
ajándékcsomagot vehetett át az
önkormányzattól.
Bertalan Krisztina
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Márton napi liba-buli
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület 2015. november 11-én, Márton napján liba-bulit rendezett. Vendégeink voltak az öttevényi, a kunszigeti és a lébényi nyugdíjasok képviselői is. A jó hangulatot - immár hetedik
alkalommal - a Bakonyszentlászlóról érkező barátaink
biztosították, Németh Istvánné Edit és Frankó Feri.
Megemlékeztünk Márton püspökről, a népi hagyományokban a Márton naphoz kötődő megfigyelésekről,
meghallgattuk a műsorban elhangzó szép énekszámokat, majd a libazúzapörkölt elfogyasztása után libatánccal leptük meg a vendégsereget.
Fülöp Anna

Nagyanyók és nagyapók meséltek Kunszigeten
A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub immár 10. éve rendezi
meg a nyugdíjasok megyei mesemondó- és anekdotaversenyét. Az idei mesemondóra 8 településről l4 versenyző
érkezett. Benedek Elek művei voltak a legnépszerűbbek,
hiszen hat versenyző is tőle választott mesét. De hallgathattuk Kriza János, unitárius püspök, dr. Timaffy László
néprajzkutató és Tasnádi Éva egy-egy meséjét is. A zsűritagok elismeréssel szóltak a versenyzők felkészültségéről, tetszett a meseválasztás. Előadásukkal le tudták kötni a hallgatóságot, egyesek szinte színészi képességeket
mutattak a szép kiejtéssel, hangsúlyokkal, mimikákkal.
A mesemondók között I.helyezést ért el Ötvös Dánielné,
III. helyezést: Nátz Irén, Müller Lászlóné pedig különdíjat
kapott.
Fülöp Anna

Vetélkedő Lőrincze Lajosról
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. október 17-én
vetélkedőt szervezett, melyre 13 nyugdíjas klub jelentkezett. A versengésre való felkészülés folyamatosságát
az biztosította, hogy előzetesen három alkalommal kellett írásos feladatlapokat megoldani. Így szinte az egész
évben emlékeztünk 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 felkészítő előadásokat. A feladatok sokrétűek voltak. Ismerni kellett Lőrincze Lajos életpályáját
és munkásságát. Gyűjteni kellett tréfás találós kérdéseket, nyelvtörőket, név-és falucsúfolókat, nyelvi játékokat. Tudni kellett anyanyelvről szóló verseket, énekelni
olyan népdalt, amely játékos nyelvi alakzatokat tartalmaz. Lőrincze Lajos megnevezte a tíz legszebb szót.

A kluboknak is össze kellett állítani sajátjukat és a legszebben hangzó virágneveket is. A vetélkedőt a tápiak nyerték 66,5 ponttal. A második helyezett csíkvándiaknak és
a harmadik helyezett mosonszentmiklósiaknak egyaránt
66 - 66 pontja lett. Csapattagok voltak:
Müller Lászlóné, Börzsei Nándorné, Nátz Irén és Fütty
Rudolfné. Gratulálunk az eredményhez!
Fülöp Anna
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Nyugdíjasok kulturális találkozója
Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület 2015.
november 5-én a Fehér Ló Közösségi Házban tartotta a
Mosonmagyaróvár környéki nyugdíjas klubok kulturális
seregszemléjét. A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület a „SEHEREZÁDÉ” című jelenetet adta elő, melynek ötlet-

adója Polgár Ferencné volt. A műsorszám szereplői: Ötvös
Dánielné, Bartalos Gábor, Nagyné Pápai Erzsébet, Polgár
Ferencné, Fehér Viktorné, Müller Lászlóné és unokája,
Müller Fanni hastáncos. Műsorszámukat vastaps kísérte.
Fülöp Anna

Polgárőr tájékoztató nyugdíjasoknak
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület videó vetítéssel
egybekötött tájékoztatót szervezett a helyi nyugdíjasoknak szeptember 23-án. Stergerits József egyesületi elnök
és Bedő Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket,
akik a trükkös lopások megelőzéséről, értékeik védelméről és a megtévesztő telefonok helyes kezeléséről is vetítettek filmeket. Az egyesületi elnök szóban is ismertette a polgárőrség működését, eddigi eredményeit, majd
tájékoztatást adott arról, hogy a lakosság mire figyeljen
és kiket értesítsen baj esetén.
Bertalan Krisztina

Héderváron meséltem
Idősek napi rendezvényre kaptam meghívást november
20-án délutánra Csik Annától, aki a hédervári önkormányzat kulturális referense. Csodálatos élményben volt
részem, színvonalas műsor összeállítás szórakoztatta
a vendégeket. Volt operett énekesnő, helyi énekkar, továbbá az óvodások és iskolások táncai is nagyon szépek
voltak. Nagy örömömre szolgált, hogy a műsorban meg-

hívásuknak eleget téve az ízes székely mesékkel szórakoztathattam a vendégeket.
Végül jól eső érzéssel töltöttek el a fiatal szervezők köszönő szavai, most is itt cseng a fülemben „a jövő évi
viszontlátásra Babi néni”. Szívesen megyek el, mert valahol érzem a szeretetet apai nagyanyám szülőfalujában.
Ötvös Dánielné

Nyugdíjasok szavalóversenye
A Moson Megye Polgáraiért Alapítvány és a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület által szervezett nyugdíjas versmondó találkozó 2015. november 17-én volt a
mosonmagyaróvári Fehér Ló Közösségi Ház színháztermében. A versenyen Remete Gézáné egy Wass Albert
verset (Isten sír a Bábel tornya mellett), Nátz Irén egy

József Attila verset (Kései sirató) szavalt. Mindketten
sikeresen szerepeltek. A legjobb versmondók könyvjutalomban részesültek, közöttük volt Remete Gézáné és
Nátz Irén is. Gratulálunk a szép versmondáshoz!
Fülöp Anna

Meghívó
A Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület szeretettel
meghívja Önt és kedves családját karácsonyi koncertjére.
Ideje: 2015. december 19. szombat 18 óra
Helye: Kossuth Lajos Művelődési Ház
A koncert előtt Bedő Csaba polgármester
forralt borral várja a kedves közönséget.

A belépés díjtalan!
Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület
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"Röppenj pulyka"
2015. október 17-én rendezték meg hagyományteremtő
céllal a Művelődési Házban az Első Mosonszentmiklósi Táncalkalom néptánc gálát a mosonszentmiklósi néptáncosok.
Fellépők: Tititá Táncegyüttes - Jánossomorja, Ürmös
Tánckör - Sopron, Marcal Táncegyüttes - Rábaszentmiklós,
Rába Táncegyüttes - Győr és a helyi néptánccsoportok:
Döglött Rábca Néptáncegyüttes, Miklósi Odaverők,
Mosonszentmiklósi Iskola Táncosai.
A zenéről Radák Márton és együttese gondoskodott.
A néptáncgálát többen is támogatták, közöttük önkormányzatunk is, aki a zenekar fellépti díját finanszírozta
meg, továbbá a konyha dolgozói főzték meg a vacsorát
a fellépőknek.

Telt ház előtt nyitotta meg a rendezvényt Adorján Andrea
a Győr+ Rádió műsorvezetője és Bedő Csaba polgármester. Ezt követően több alkalommal is megmutatták tudásukat a fellépők. Láthattunk rimóczi, szigetközi, tiszai,
sellyei és füzesi táncokat, rábaszentmiklósi verbunkost,
nyárádmenti forgatóst és legényest is. A program a fellépéseket követően sem ért véget, mivel a terem percek
alatt átalakult táncházzá, majd a közönség is bekapcsolódhatott a táncokba. Folytatás jövőre.
Varga- Bakó Erika,
Nagy Andor

Hogy írjuk helyesen: gyűrűsujj vagy gyűrűs ujj?
Szellemi vetélkedő Gyártelepen
A Rozmaring Nyugdíjas Klub a hagyományok szerint
minden év szeptemberében szellemi vetélkedőt rendez,
ahova a lébényi, az öttevényi és a mosonszentmiklósi
nyugdíjasokat is meghívja. Az idei műveltségi vetélkedőn
27 fő indult. A versenyt egyéni kategóriában hirdették
meg, így saját „kútfő”-ből kellett dolgozni és ismereteink
alapján kitölteni a 13 + 1 kérdést tartalmazó szellemi totószelvényt. A helyes válasz megadásához tudni kellett
többek között, hogy „kik hordták a tógát; melyik megyében van a Szelidi-tó; ki zenésítette meg a Szózatot; miből

készül a brindza; mit csinál, aki kurizál”. A tesztlapokat
Simon Ambrus klubvezető értékelte és hirdette ki az eredményt. I. helyezett lett Szűr Gyuláné, II. helyezett Patonay
Lajosné (mindketten a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének
tagjai). III. helyezést ért el Szeghalminé Rittner Zsuzsanna
(Öttevényi Őszidők Nyugdíjas Egyesület). A helyezettek
könyvjutalomban és oklevélben részesültek. Ezt követően
a vendéglátóink szalonnasütésre hívtak bennünket és
vidám beszélgetéssel zárult a nap.
Fülöp Anna
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Látogatás a Kályhamúzeumba
és a Patkó-gyűjteménybe
Az alapfokú művészeti iskolánk képző- és iparművészeti
tanszakának tanulói októberben ismét értékes múzeumi
gyűjteményekkel ismerkedhettek Győrben. Sajnos szinte
minden ősszel mostoha velünk az időjárás. Az eső és a
hideg azonban nem tudta elvenni a lelkesedésünket.
Az alsó tagozatos képzősök a kályhamúzeumba látogattak el. Fruhmann Antal győri kályhásmester végrendeletében lakóházát és műhelyét a Xantus János Múzeumra hagyta. Megtudtuk, hogy a kályhásműhely eredeti
rendeltetésének megfelelően áll. A felújított lakóházban
a kályhásmesterség győri történetét bemutató kiállítást
tekintettük meg.
Az újonnan épült pavilonban felállított kályhák a gyűjtemény legszebb darabjai. Itt a nagy múltú, napjainkban
újra reneszánszát élő kézműves mesterség emlékeivel
ismerkedtünk.
Nagy érdeklődéssel hallgattuk a történeteket és figyeltük meg a különböző formájú cserépkályhákat és kályhacsempéket. Az agyagművesség különleges darabjainak

Koncert
Advent első hétvégéjén Takács Roland vendégeivel, Tóth
Ildikóval és Eszlári Judittal adott koncertet a Kossuth Lajos
Művelődési Házban. Népszerű operetteket, musicaleket és
popslágereket hallhattunk. Az előadás nagy sikerrel zárult.

megtekintése után kipróbálhattuk az agyag formálásának fortélyait, majd kis edénnyé formáltuk a szabálytalan tömböket.
A nagyobbak a Patkó-gyűjteménnyel ismerkedtek. A
legendás Vastuskós házhoz két legenda is fűződik. A
vastuskó nem legenda, hanem cégér. Az pedig, hogy a
padlástér apró ablakai azért lennének olyan picinyek,
mert ott a győri pasa háreme, valóban mese.
A II. emeleten megnéztük a képzőművészeti gyűjteményt. A magyar festészet számos irányzata és iskolája
szerepel a termekben. Az alaposan megfigyelt festmények munkára ihlették a nagyokat. A látott motívumokból válogatva hidegtű technikával monotípiát készítettek, izgatottan nézték a grafikai prés alól előbukkanó
alkotásainkat.
Sok értékes ismerettel lettünk gazdagabbak, miközben
remekül éreztük magunkat. Mindenki nagyon várja, hogy
tavasszal is kirándulhassunk a művészetek házaiba.
Lázárné Verebes Ilona
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A mosonszentmiklósi iskola,
mint mentoráló intézmény
Intézményünk a TÁMOP 3. 1. 4. B-13 / 1-2013 pályázaton indult, amely a Köznevelés az iskolában című
projekt keretén belül a módszertani innovációt, fejlesztést célozta meg. Országosan mintegy száz iskola került kiválasztásra a pályázók közül, ennek egyike lett a
mosonszentmiklósi. A sikeres pályázat eredményeként
elnyertük a Mentoráló intézményi címet. Cél, hogy az
átvételre érdemes módszerek, jó gyakorlatok szélesebb
körben ismertté váljanak, ezáltal az oktatás-nevelés hatékonysága növekedjen. Erre minden tantárgy tanításánál
fokozottan törekszünk, ugyanakkor kapcsolódunk a tanulásmódszertan stúdiumhoz. Ezt a tanulási képességeket fejlesztő tréninget 18 éve vezettük be. A tantárgyat
évente 40 órában, 4 epochában / meghatározott időpontokban / oktatjuk a felső tagozatos osztályokban.

Diákjaink várják ezeket a foglalkozásokat, pedig az órák
90 percesek, szünet beiktatása nélkül zajlanak. Igaz,
ilyenkor több időnk jut beszélgetésekre, játékos feladatokra. Legutóbb egy pályázaton sok-sok fejlesztő játékot
nyertünk, melyet az alsós és a felsős korosztály egyaránt
használhat.Mentoráló iskola lévén, szívesen fogadjuk és
segítjük az érdeklődő iskolákat, kollégákat. Az elmúlt
tanévben 8 alkalommal került sor ilyen hospitálásokra és
műhelymunkára.
Reméljük, diákjaink is sikeresen alkalmazzák önálló felkészülésük során, később pedig a továbbtanulásnál az
itt szerzett tanulás-módszertani alapokat!
Szitter Gyuláné

Papírgyűjtés
Iskolánk őszi papírgyűjtésén 8560 kg papír gyűlt össze. Az osztályok közötti versenyt
az alsó évfolyamon a 4. osztály, a felső évfolyamon a 7. osztály nyerte.
Gratulálunk nekik!
DÖK

Tanulmányi kirándulás
Október 22-én csütörtökön reggel nyolc órakor indult
tanulmányi kirándulásra az ötödik osztály.
Elsőként Tatabányára érkeztünk, ahol megnéztük a Turul emlékművet. Kiselőadásban összefoglaltuk a történetét, és egyéb érdekességeket is hallhattunk róla. Ezután a Szelim – barlangba vezetett utunk, ahol egy kis
időre ősembernek érezhettük magunkat. Ezt követően
felmentünk a kilátóba,több mint száz lépcső vezetett a
tetejére, de sajnos a köd miatt nem tudtuk megcsodálni
a kilátást.

Vértesszőlősön megnézhettük Samu tarkócsontjának
másolatát, és azt, hogy hol élt az előember. Tatán bepillantást nyerhettünk a görög-római másolati múzeumban található szobrok segítségével a görög és a római
művészetekbe. Ili néni és Gábor bácsi sok érdekes információt osztott meg velünk. A tóparton sétálva nagyon
jól éreztük magunkat, ahol fagylaltot, és édességet is
tudtunk vásárolni. Délután öt órára értünk haza. Nagyon
jól éreztük magunkat.
5. osztály

Pályaválasztási kiállítás
2015. november 2-án a 7. és 8. osztály Győrbe, a Széchenyi István Egyetemre látogatott el. Sok iskola jött el azért,
hogy megismertesse velünk intézményét. Különféle önismereti teszteket tölthettünk ki, amelyekből kiderült, hogy
milyen képességekkel rendelkezünk, és melyik foglalkozás
lenne számunkra a legmegfelelőbb. Minden iskola külön
standdal rendelkezett, ahol az iskola a sajátosságait

mutatta be. Volt olyan stand, ahol az iskola diákjai vártak bennünket szórólappal és olyan is, ahol felnőttek
mutatták be intézményüket. Minden gyereknek tetszett
a rendezvény, sokak számára nyújtott segítséget, hol
folytassák tanulmányaikat.
Molnár Bence,
Ott Balázs
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Szeretlek Mikulás!
Ismét elérkezett Szent Miklós ünnepe, amit az idei évben
december 5-én tartottunk. A szokásos hittanos „Szeretlek
Mikulás” vetélkedő szombat délután volt az iskolában.
Sajnos kevés hittanos érkezett Öttevényről és Kunszigetről. Szent Miklós püspökön kívül vendégünk volt még
Németh László atya, és dr. Stift Zoltán „Angelico”atya
is. A vendégek köszöntését követően megkezdődött a
verseny. Először földimogyoróból kellett kis Mikulásokat
készíteni időre, majd emlékezetből leírni, hogy mit rejt a
Mikulás feneketlen zsákja. Ismét volt Mikulás öltöztető
verseny is. Izgalmassá tette a feladatot, hogy a szakállt
borotvahabból kellett készíteni. A versengés közben volt

egy kis pihenő. Angelico atya rajzos, énekes hittan órát
tartott a gyerekeknek, majd mindenkit megrajzoltatott.
Az iskolai délután uzsonnával zárult. 17 órakor kezdődött
az ünnepi szentmise, a szónoka Németh László atya volt.
A mise végén, miközben vártuk a Mikulást, az előző évek
képeit néztük meg. Miután megérkezett Szent Miklós püspök, Zsolt atya kihirdette a vetélkedő eredményét. Miklós
püspök kiosztotta az ajándékokat, megdicsérte a gyerekeket és mindenkitől elköszönt.
Jövőre találkozunk!
Frank Györgyné

Süteményfesztivál és aszfaltrajzverseny
2015. október 10-én a Miklósi Sörfesztivál keretén belül
két közösségi verseny is zajlott. Volt aszfaltrajzverseny
gyerekeknek és süteményfesztivál a hölgyeknek. A rajzversenyen 9 induló rajzai vetélkedtek, voltak egyéni indulók és családi csapatok is. Az alkotások ámulatba ejtettek
minden érdeklődőt, a gyermekek bátran nyúltak a színek
adta lehetőségekhez.
A süteményfesztiválon 12 hölgy 18 süteménye és rétese
versenyzett. Kreatív süteményekkel indultak a versenyzők, a kinézetre is adtak, nem csak az ízekre, ez volt a
zsűri véleménye a díjátadáskor.
Bedő Csaba
polgármester
Az aszfaltrajzverseny végeredménye:
1. Szabó Anna
2. Molnár Ivett
3. Korcz-Tóka Tamara és Köteles Alex
Süteményfesztivál végeredménye:
1. Molnár Józsefné
2. Limp Laura
3. Miklósi konyha dolgozói
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Megérkezett a kisbusz
Október végén megérkezett a falu
első kisbusza, melyet pályázaton
nyertünk el. Az önkormányzat
pályázatát a Mosonszentmiklósi
Fúvós Barátok Egyesület adta be
az elnyerhető nagyobb támogatás miatt, melynek összege 10,3
millió Ft volt. A kisbuszt Győrben
az Opel Autentik képviselőjétől
Bertalan Tihamér egyesületi elnök
és jómagam vettük át.
Az új autó egy 9 személyes Opel
Vivaro Combi 1.6 TwinTurbo típusú gépjármű, melynek elhelyezésére egy garázst alakított ki az önkormányzat a Civilek Házában, a polgárőr autó garázsa mellett. Ebben a munkában
a helyi polgárőrség tagjai segítettek. A kisbuszt a helyi civil
szervezetek és egyesületek is használhatják egy felhasználói szerződés aláírását követően. Az autó felhasználásáról a
polgármesteri hivatalban adnak további tájékoztatást.

Az önkormányzat azt is tervezi, hogy 2016. január 4-től
kezdődően heti 1 alkalommal,
csütörtöki napokon buszjáratot
indít Mosonújhely - Gyártelep Mosonszentmiklós útvonalon. A
járat célja, hogy a mosonújhelyi
és a gyártelepi lakosság könnyebben hozzá tudjon férni azokhoz a
szolgáltatásokhoz, melyek zömében csak Mosonszentmiklóson
érhetők el (bolt, posta, gyógyszertár, hivatali ügyfélszolgálat).
A kisbusz várhatóan 14 órakor
indul Mosonújhelyről a buszfordulóból. Gyártelepen az
építőanyag kereskedés mellett fog megállni, majd 15.30
órakor indul vissza Mosonszentmiklósról a polgármesteri
hivatal előtti buszmegállóból Mosonújhelyre, a gyártelepi
megállást követően.			
Bedő Csaba polgármester

Megújult a Petőfi utca
A november 10-i képviselő-testületi ülésen javaslatomra a testület egyöntetűen
úgy döntött, hogy az ez évi pénzmaradvány nagy részét nem viszi át a következő évre, hanem azt még ebben az évben fejlesztésre fordítja. Így a Petőfi utca
még fel nem újított szakasza kapott 470 m hosszan új aszfaltburkolatot november végén. A munkálatok költsége 5,5 millió Ft, a kivitelező pedig a Colas Zrt. Az
aszfaltozást követően a murvázott padka kialakítását költségkímélő módon, önerőből oldottuk meg. A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a következő
évben az önkormányzat anyagi lehetőségétől függően mely utcák kerülnek
felújításra: Rózsavölgy utca, Patkó utca, Malom utca - Gyártelep, Ady utca Mosonújhely.
Bedő Csaba
polgármester

Megújult a Kis-Rábca hídja
Egy nyári helyszíni szemle során derült ki, hogy a híd tartószerkezetét és padozatát
kikezdte az idő vasfoga. Főleg
a két szelemen és a tartógerendák korhadtak el, melyek,
mivel teherhordó szerkezetek,
jelentősen csökkentették a híd
stabilitását, így annak biztonságát is. A Képviselő-testület
megszavazta a szükséges forrásokat a felújításhoz. A híd
korábbi felújítását is végző szakemberrel, Kasznár Lászlóval vettük fel a kapcsolatot a mostani átépítés miatt.
Látva a kialakult helyzetet, ő a híd teljes körű átépítését
javasolta. Új cölöpök kerültek a meder két oldalába, a
cölöpökre pedig új szelemenek. Az összes gerendát és
a teljes padozatot kicseréltük. A felhajtást a padozat
elé lefektetett betonáthidalók segítik. A hídra 15 m3, 5

és 6 m hosszú akácfát vásároltunk, melyet Kasznár László és
fia, Kasznár Péter vágott fel a
szükséges méretre. A felújítási
munkák december 1 – 4. között
zajlottak, ezen idő alatt a híd le
volt zárva. A felújításba a két
falugondnok, Hancz István és
Kovacsics Balázs is besegített.
A Kis-Rábca hídját december
4-én a késő délutáni órákban
adtuk vissza a forgalomnak.
Ekkor tartottam meg polgármesteri időszakom első hídavatását a felújításban részt vevő emberekkel közösen.
A megújult hidat most már biztonsággal használhatja
településünk lakossága. Köszönet Kasznár Lászlónak és
Péternek a szakszerű és gyors kivitelezésért.
Bedő Csaba
polgármester
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Óvodánk életéből
Őszi kiállításunk: Samodai József mosonszentmiklósi festőművész munkássága
A falunkban született festőművész, Samodai József alakjának felidézése, munkáinak megismertetése volt a célja évszaki kiállításunknak. A család megkeresésünkre rendkívüli segítőkészségről tett tanúbizonyságot. Kaptunk kölcsön
két eredeti festményt, valamint színes tablókat a közeli
templomok és a győri Városháza dísztermének restaurálásáról. Hegedüs Józsefné, Samodai Marika néni részt vett
az óvodai kiállítás megnyitóján, majd fogadott bennünket

a szülői ház műtermében. Kisebb csoportokban történt a
látogatás. Közelről láthattuk a művész képeit, munkaeszközeit, kedves tárgyait. Marika néni nagyon szemléletesen
mesélt édesapjáról. A róla megjelent könyvből ajándék-példányokat kaptunk. A műterem látogatására váró csoportok
a templomban fedezték fel híres festőnk keze nyomát. Különleges élményt jelentett ez a délelőtt mindannyiunknak.
Köszönet érte!

Őszi hangverseny: kirándulás zenével
Egy győri zenetanár, Nagyné Prém Zsuzsanna volt a
vendégünk, aki családjával érkezett hozzánk. Zenei kirándulásra vittek bennünket, amelynek során az őszi

természet hangjait sok-sok Gryllusz-dal mellett komolyzenei részletek idézték fel. Bensőséges, oldott hangulatot teremtettek. Köszönjük nekik!
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Kovács Ottóné, Ica óvó néni gyémántdiplomát kapott
Óvónői végzettségét hatvan éve szerezte meg sok
mosonszentmiklósi szeretett óvó nénije, Kovács Ottóné.
Ez alkalomból a Soproni Óvóképzőtől gyémánt emlékdiplomát kapott. Meghívtuk őt Márton-napi ünnepünkre,

hogy gratulálhassunk, hogy lehetőséget adjunk a mostani óvodások vidám éneklése, kedves játéka során a régi
emlékek felidézésére. Kívánunk neki további, szeretetben eltöltött, tartalmas éveket!

Birtokba vettük a tornaszobát - nyitás előtt a sószoba
Bár még néhány apró munka hátravan, de minden csoport kipróbálta már az új tornaszobát. Nagy előrelépés
ez az intézmény életében a kis alapterület ellenére. Ös�sze sem lehet hasonlítani a szabad mozgásélményt az
elhúzott bútorok közti testneveléssel!

Az egészséges életmódra nevelés másik helyszíne, a
sószoba a Varázsos Gyermekévek Egyesület jóvoltából
valósulhatott meg. Még rendbe kell tenni a kis előszobát, akkor betöltheti betegségmegelőző, egészségvédő
szerepét.

Köszönet támogatóinknak, segítőinknek
Köszönjük
- fenntartónknak, a helyi önkormányzatnak, hogy költségvetésünket ebben az évben jelentősen bővítette - így
valósulhatott meg a szertárszekrény elkészítése, a járda felújítása, a két új udvari játék beszerzése, a homokozó
keretek fával történő burkolása, a sportpadló szakszerű leragasztása és a tornaszoba felszerelésének megvásárlása
- a szülői munkaközösségnek a tornaszoba kialakításában kifejtett szervező, kitartó segítségét, nevelő munkánk
támogatását
- a szülőknek az intézménynek nyújtott sokrétű segítségét, együttműködését
- a helyi iskolának ünnepi rendezvényeink színesítését
- azoknak, akik bármi más felajánlással gondoltak ránk.
Békés karácsonyt, sikeres új évet kívánunk mindenkinek!

Miklósi Hírvarázs
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A „menzarendeletről…”
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. szeptember
1-től valamennyi közétkeztetőre vonatkozó táplálkozásegészségügyi rendeletet adott ki. Sajnos a közétkeztetésben történő változásokról sem a szülőket, sem a
pedagógusokat nem tájékoztatták megfelelően. A médiában fél információk jelentek meg: tegyük el a sótartót
az asztalokról és ne legyen rántott hús az étlapon. Erről
szóltak nyáron a hírek. Mindez általánosítva, kisarkítva.
A valóság azonban teljesen más. Elindult egy program,
melynek célja, hogy változatos és egészséges ételek kerüljenek a menzaasztalokra. Fontos dolog ez, hiszen egy
átlagos gyermek 10-15 éven keresztül (3 és 18 éves kora
között) vesz részt a közétkeztetésben. Tudjuk, hogy a
magyar társadalom általános egészségi állapota rendkívül
rossz, és ebben nagy szerepet játszik az egészségtelen
táplálkozás is.
Ezért találták ki a jogalkotók, hogy a jövő generációja
lehetőséget kapjon a táplálkozási szokások megváltoztatására. Ehhez azonban kevés a menza, kell a családi
minta is.
Ha az apa otthon eltolja maga elől a vacsoraasztalnál
a zöldséget, azzal, hogy „nem vagyok én nyúl, hogy
zöldet egyek!”, vagy a szülő olvassa reggel a faliújságon az étlapot, és azt mondja gyermekének: „Na, fiam,
ma sem fogsz enni, mert spenót lesz.” Esetleg még le
is mondja a tízórait, mondván, hogy „a gyerek nem
szereti a korpás kiflit, majd veszek neki a látványpékségben kakaós csigát”. Nos, ezzel nem sokat segít. Sem
saját gyermekének, sem nekünk, akik azért dolgozunk,
hogy legyen értelme a rendeletnek.
Valóban az új dolgokat nehéz elfogadtatni, megszerettetni.
De próbáljuk meg!

Higgyék el, a konyhai dolgozók hosszú évek óta végzik
ezt a munkát tisztességgel, alkalmazkodva a változó
körülményekhez, ugyanakkor elfogadva azt, amit a jogszabályok kötelezően előírnak számukra. Ez korántsem
könnyű, csakis összefogással lehet megvalósítani.
Kérem a tisztelt szülőket és pedagógusokat, ösztönözzék
a gyerekeket az összes étel megkóstolására, elfogyasztására!
Az ebéd levesből és főfogásból áll. Ennek ellenére sok
gyerek el sem kéri a levesét, de a főételből repetázna. Ezt
sajnos nem tudjuk biztosítani. A neki aznapra szükséges
tápanyag a teljes étkezésből tevődik össze.
Az étlap mindenki számára elérhető, megtekinthető az
intézmények faliújságán és az önkormányzat honlapján
is. Láthatják, hogy teljesen ismeretlen ételek nem szerepelnek rajta, sem fantázianevekkel ellátott fogások.
Igyekszem, hogy az ételsorok beleférjenek a gyermekek
és idősek ízlésvilágába is. Ám sajnos számolnom is kell.
Például a rendelet előírja a tápanyagtartalmat, melyik
ételféleségből melyik korcsoportnak (bölcsődés, óvodás, iskolás, felnőtt, idős korosztály) 10 naponként hány
alkalommal kell adni tejet, tejterméket, zöldséget, gyümölcsöt, húst, gabonafélét stb. Az összes energia hány
százaléka származhat zsírból, cukorból, és így tovább,
és még a pénzügyi oldalról nem is beszéltem.
Nem egyszerű, de ha Önök is partnerek ebben, hozzá
tudjuk segíteni gyermekeinket egy egészségesebb
felnőttkorhoz, ez mindannyiunk közös érdeke.
Varga Richárdné
élelmezésvezető

Új rendelési időpontok a Háziorvosi Szolgálatnál
Dr. Benke Tamás háziorvos rendelési ideje 2016. január 1-től
kezdődően az alábbiak szerint módosul:
Hétfő:
800-1200
Kedd:
800-1100
Szerda:
800-1200
Csütörtök: 1430-1630
Péntek:
800-1100

Új védőnői számítógép
Pályázaton új laptopot nyert az önkormányzat védőnői
szolgálata. November 19-én vette át
Muzsek Erika védőnő és Bedő Csaba polgármester Győrben az ÁNTSZ épületében az új gépet, a működéséhez
szükséges hivatalos szoftvereket és egy válltáskát. Rövid
felhasználói oktatásban is részesült a védőnő, akinek a
napi munkáját könnyíti meg az új gép.
Varga- Bakó Erika

otthon rendel: 1800-1900
1430-1630
1200-1300 gyermektanácsadás
otthon rendel 1800-1900
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Születések:
Csepi Dominik				
Rákász René				
Karacs Dominik			
Hécz Bence 				
Kovács Boglárka			
Házasságkötés:
Mészáros Krisztina – Sárközi József
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2015.10.01.
2015.10.04.
2015.10.15.
2015.12.03.
2015.12.04.

Halálesetek:
Simon Ambrus				
Hécz Viktor Győzőné			
Tóth Terézia				
Hécz Ignácné				
Fördős Istvánné			
Hécz Tibor 				

2015.09.20.
2015.10.16.
2015.10.17.
2015.11.15.
2015.11.21.
2015.12.02.

2015.09.26.

Közérdekű információ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Kistérségi
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatánál a családsegítő személyében változás történt. Ezentúl Papp Viktória
látja el a családgondozói feladatot.
Ügyfélfogadási ideje:
minden hétfőn 8-16 óra között és kedden 12-16 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal
Telefonszáma: 06-20/498-20-96

A Győri Járási Hivatal új elérhetősége:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal
9023 Győr, Buda u. 5.
Központi telefonszám: 96/ 795-043

Felhívás az égetés szabályainak betartására
Tisztelt Lakosság!
Égetés az alábbi időpontokban lehetséges községünkben:
Hétfő, csütörtök és péntek: 8-20 óra között
Nem égethető kerti hulladék:
- szeles, ködös vagy erősen párás időben,
- ünnepnapokon,
- közterületen.
A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz
kerti hulladék égethető.

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat települési, egyéb háztartási vagy ipari eredetű hulladékot
(műanyag, gumi, vegyszer, festék, textília).
Az égetés során a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Az
égetés végén az esetleges parázslás, izzás megszüntetéséről gondoskodni kell.
A képviselő-testület a helyi környezet védelméről, a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2015.(IV.8.) önkormányzati rendeletét januárban tartandó ülésen változtatni fogja.
A rendeletben szereplő szabályok megszegése esetén bírság kiszabására kerül sor!
Kérjük a fentiek figyelembevételét!
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata

Ajándékok karácsonyra
A Képviselő-testület az idei utolsó ülésén úgy döntött,
hogy a 70 év feletti mosonszentmiklósi lakosoknak
(10.000 Ft/fő), továbbá a 4, vagy annál több, 18 év alatti
gyermeket nevelő családoknak (10.000 Ft/gyermek) ajándékutalvánnyal kedveskedik az ünnepek alkalmából.
Összesen 2.500.000 Ft értékű vásárlási utalvány került
így kiosztásra.
Már hagyomány, hogy Hencz József és Tóth Gyula helyi
vállalkozók élelmiszercsomagot ajánlanak fel az arra rá-

szorulók részére, melyek szétosztásában az önkormányzat
nyújtott segítséget.
Köszönjük a felajánlásukat!
Reméljük, hogy az ajándékokkal sok embernek sikerült
örömet szerezni és meglepetést okozni!

Bedő Csaba
polgármester
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Temető takarítás
Már régóta hagyomány, hogy az önkormányzat és a
helyi polgárőrök Halottak Napja előtt temető takarítást
szerveznek településünkön. Idén is így volt, október
17-én, szombaton vártuk a segítő kezeket a temető bejáratánál. 20 ember érezte fontosnak, hogy rendezett,
kitakarított temető várja a lakosokat. Összesepertük a
faleveleket, kitisztítottuk a kerítést a gaztól és kivágtuk

a Vasút utcai tujasorból a magasra nőtt ördögcérnákat,
bodzabokrokat. A munka végén minden résztvevőt
ebéddel kínáltunk a polgárőrség irodájában. Köszönet
a segítőknek, hogy szabadidejüket feláldozva tették
szebbé falunk temetőjét.
Bedő Csaba
polgármester

Új szabadtéri sütőhely Mosonújhelyen
2015. október 23-án avattuk fel új grillsütőnket a játszótér
mellett. Jó hangulatban, zeneszó mellett beszélgetve,
elfogyasztottuk az első sütéskor készült sok-sok finomságot. A jó idő beálltával remélhetőleg minél többször
ki tudjuk majd használni a grillt és átérezhetjük a sütögetés örömét. Nagyon szépen köszönjük az elkészítőnek
a szép munkát!
Mindenkit szeretettel várunk, aki egy kis kiruccanás keretében szívesen kipróbálná a sütőt!
Zsugonicsné Helga

Megemlékezés

Mosonszentmiklós zeneiskolásai koncerttel emlékeztek
a helyi születésű Nikisch Artúrra, születésének 160. évfordulóján. A különböző hangszereken megszólaltatott
művek után a kultúrházban koszorút helyeztek el a világhírű karmester emléktáblájánál.

Szeretettel gratulálunk Halászné Kovács Beáta kolléganőnknek 30 éves jubileuma alkalmából.
Az iskola dolgozói
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Eltávozott közülünk ismét egy pedagógus
Bár mindenki tudja, aki megszületik, az egyszer el is
távozik a földi létből, azért az ember ezt a tényt nem
könnyen veszi tudomásul. Főleg akkor, amikor újra és
ismét arról értesül, hogy megint elment közülünk valaki,
akit sokan ismertek, tiszteltek.
Tóth Terézia dolgos, szorgalmas munkáscsaládba született 1930-ban Mosonszentmiklóson.
Édesapja Tóth Márk ács, édesanyja Győri Ilona háztartásbeli.
Elemi iskoláit Mosonszentmiklóson, a polgárit és a tanítóképzőt Győrött végezte igen jó eredménnyel. Édesapja súlyos betegsége miatt már diákkorában munkát
vállalt a Földműves Szövetkezetben.
Pedagógusi pályáját 1952-ben szülőfalujában kezdte, s
innen is ment nyugdíjba. A 34 év alatt az alsó tagozat
valamennyi osztályában tanított. Különös szeretettel
oktatta a matematikát.
A Kis Matematikusok Baráti Körének évtizedekig élharcosa volt. Tanulóival több járási- és megyei versenyt
nyert, ezzel is öregbítette a miklósi iskola jó hírnevét.
Sokoldalú tudásának bizonyítéka, hogy a testnevelés területén is eredményes volt. IV. osztályosaival két éven
át egymás után megnyerték az „Ügyesség, bátorság,
edzettség” nevű megyei sportvetélkedőt.

Többször írt pályázatot a Továbbképző Kabinet meghirdetett témáiban, melyet minden esetben díjaztak. Szakmai munkáját a Tanítóképző Főiskola is elismerte, több
esetben kérték fel a végzős hallgatók gyakorlati vezetőjének. 1978-ban „Miniszteri Dicséret”-ben részesült.
Pedagógiai munkássága mellett sokoldalú tevékenységet
fejtett ki a mosonszentmiklósi népszokások, népdalok,
hagyományok összegyűjtésével, azoknak színpadra állításával, megismertetésével. Bekapcsolódott a község
társadalmi életébe. Választások alkalmából a szavazatszedő bizottság tagja, sok éven át pénztárosa a Vöröskeresztnek, a Nőtanácsnak, a helyi Pedagógus szakszervezetnek. A Polgári védelem egészségügyi szakaszának
egyik parancsnoka volt.
Lelkiismeretes, alapos, eredményesen működő pedagógust veszítettünk el, aki mestere volt hivatásának.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.
„Őrt áll itt szelíden, és nem feled a szeretet”
(Tóth Árpád)
Mód Lászlóné

Plébánia felújítás
Tovább folytatódik a plébánia felújítása. Az egyházközség
1,7 millió forintot nyert EMMI pályázaton, új belső burkolat kialakítására. A kapott pénz nem fedezi az összes
költséget, ezért közös összefogásra, munkára van szükség. Az új burkolat alá megfelelő aljzatot kell készíteni.

Társadalmi munka keretében megkezdődött a régi padló,
kő és beton aljzat eltávolítása. Köszönjük mindenkinek az
eddigi segítséget, és továbbra is várjuk a falu lakosainak
támogató munkáját!
Mosonszentmiklósi Egyházközség

Koncert templomunkban Advent Mosonújhelyen
November 20-án 18 órakor a Plébániai Esték sorozat
keretén belül a Szent II. János Pál pápa Ének- és Zenekar adott koncertet templomunkban. A megszentelt élet
évéhez kapcsolódó programon közreműködött dr. Martos
Levente Balázs atya, aki lelki gondolataival tette meghitté
az eseményt. A koncert felemelő és emlékezetes élményt
nyújtott a hallgatóságnak.

Adventi várakozás, útkeresés, készülődés
December 4-én volt egyházközségünk adventi lelki
napja. A karácsonyra való lelki felkészülésünket Németh László pápai prelátus, püspöki helynök atya
segítette. Szentbeszédében figyelmünkbe ajánlotta,
hogy az adventi készülődés alatt fokozottan figyeljünk arra, hogy „méltók lehessünk Krisztus ígéreteire”. Ne a külsőségek kerüljenek előtérbe, hanem keressük meg azt az utat, amelyen majd végleg célba
érünk.

November 29-én Advent első napját köszönthettük. Az
eső ellenére Mosonújhelyen is kigyúlt az első gyertya.
Gyerekek, felnőttek együtt, körbeállva a koszorút, forralt
bort és teát szürcsölve hangolódtunk rá az ünnepre.
Ezúton kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket!
Zsugonicsné Helga
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Szőlőtermesztés a Csepetében
„A penicillin meggyógyítja az embert, de a bor teszi boldoggá.”
(Fleming)
Több mint kétezer éve telepítettek először szőlőt a rómaiak a Csepetébe. Írásos feljegyzések szerint Kr. előtt
71-ben Quadrata (Barátföld) megerősített katonai táborhely volt. Akkori szokás szerint a katonáknak napi egy
amfora volt a boradagjuk. Hogy ne kelljen messziről
szállítani a bort, megfelelő helyet kerestek a szőlőtelepítésre. A Csepete dűlőben a homokos talaj kiválóan
alkalmas volt erre a célra. Kisebb nagyobb megszakításokkal a mai napig szőlő terem itt.

gatyában, árvalányhajas kalapban gyülekeztek a nagyvendéglő előtt. A lányok és gyerekek ökrös szekerekre
telepedtek. Többen maskarába vagy cigánynak öltözve
jelentek meg. A menet a vasárnapi litánia után indult
meg, végigjárva a falut. Cigányzene kíséretében érkeztek vissza a vendéglőbe, ahol hajnalig folyt a mulatság.
A termet szőlőfürtökkel díszítették. Akit szőlőlopáson értek,
azt az arra a napra kinevezett bíró elé vezették, s az megbírságolta. A bírság a közös bevételt gyarapította.

A szőlő és a bor kezelése talán egy fokkal magasabb
mezőgazdasági tudást igényel azoktól, akik eredményesen
óhajtják ezt a termelési módot űzni. A Wenckheim uradalomnak is volt kb. 40 kh, amit eredményesen műveltek. A miklósi rizlinggel a nagybirtok versenyeken is részt
vett. Azok a vidékek, ahol bort termelnek, sokkal vendégszeretőbbek.

Amint az újbor forrni kezdett, megkezdődött a látogatás,
az újbor kóstolása, minősítése. Még az idegent is beinvitálták, hogy kóstoljon. A bortermelő gazdának mindig
jókor jött a vendég. Igen szívesen fogadta, hisz neki is jó
alkalom volt a finom nedű fogyasztására. Örült a gazda,
ha bora ízlett a vendégnek, szódavizet azonban nem
illett kérni, mert az pénzbe került. Miután a pénzügyőrök számba vették a termést, már nem kínáltak ilyen
szaporán, mert ezután már boradót kellett fizetni.

Miklóson is alakult néhány szokás a szőlővel kapcsolatban. A nagyobb munkákat a család együtt végezte: nyitás, metszés, takarás, nem beszélve a szüretről, mely ünnepnek számított a préseléssel együtt. Erre a napra vagy
napokra az idegenbe szakadt családtagok is hazatértek.
A szüretet követte a parádés, humoros felvonulással
egybekötött szüreti mulatság. A legények lóháton, bő

„A bor lényege az ember, aki termeszti a szőlőt, félti,
gondozza, mint gyermekét, majd elérkezvén a várvavárt pillanathoz, kellő tisztelettel kóstolja az új termést.”
(Hamvas Béla)
Mód Lászlóné

Köszönet
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület Lovas Tagozata a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetségtől
150.000 Ft támogatást, míg az Országos Polgárőr Szövetségtől 400.000 Ft támogatást nyert el pályázaton a 2015-ös
időszakra.
Az összeg ló-lovas felszerelésre, takarmányozásra, formaruházatra, állatorvosi költségekre fordítható.

A Ló- Erő Szabadidő és Sport Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik a 2014-es adóévben adójuk
1%-ával támogatták munkánkat! Összege: 80.061 Ft
volt, melyet a korábbi évekhez hasonlóan a lovak orvosi
ellátására fordítottunk.
Köszönettel:
Sárközi Tünde, az alapítvány elnöke
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Csapataink
A Mosonszentmiklósi Sportegyesület életében augusztus
elején kezdetét vette egy új és kibővült szezon. Beléptünk az utánpótlások nevelésével foglalkozó egyesületek körébe. U7-U9-U11-es korosztállyal bővült a sportklub. Ők Bozsik tornákon szerepelnek és viszik tovább
a MESE hírnevét.
Szép évet zártunk, hiszen nem csak eredményeink voltak kiemelkedőek, hanem ami még fontosabb, bővült
a focizni szándékozó gyerekek száma. Visszapillantva
eredményeinkre az U7-es korosztályunk még játékosan

és nagy lelkesedéssel hozta az elvártakat. Az U9-es fiúk
csoportjuk legjobbjává nőtték ki magukat, a képeken
látható vezéregyéniségekkel utasítottak maguk mögé
mindenkit. Az U11-es csapatunknál a szép eredmények
mellé már jó játék, néhol közönség szórakoztató csapatmunka társult - megköszönve azoknak a szülőknek, akik
gyermekük számára a labdarúgást választották, illetve a
támogatóknak.

Piciktől a nagyokig

Mi már mindannyian a MESE-nél focizunk, várjuk jelentkezéseteket!
Új barátok, szenzációs élmények várnak rátok!
Mi már tudjuk, gyertek ti is!
Jelentkezni Boczor Krisztián és Fehér Lénárd edzőknél lehet.

Fehér Lénárd
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Megemlékezés az aradi vértanúkról
2015. október 6-án megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról. A kopjafához mentünk ki.
Ott mi, 7. osztályosok méltattuk a 13 elesettet. Minden
osztály külön gyertyával és virággal fejezte ki tiszteletét
irántuk. Reméljük, hogy mindenkinek tetszett a műsor!
Köszönjük a vértanúknak, hogy kiálltak a hazáért!
Kolonics Olimpia,
Zsugonics Helga
7. osztály

Október 23-a
Iskolánkban minden évben hagyomány, hogy a 8. osztályosok megemlékeznek az 1956-os forradalomról. Az
esemény előkészületei már több héttel korábban megkezdődtek. Eleinte nehezen mentek a próbák, de végül
szépen lezajlott a műsor. A narrátoron kívül mindenkinek
kívülről kellett mondani a szövegét. Sok részletet élethűen mutattunk be, amit gyönyörű zeneszámok kísértek,
támogatva a műsor sikerét.
Fütty Ádám, Bári Benjámin
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Október 23-i megemlékezés

Önkormányzatunk 2015. október 23-án tartotta az 1956os eseményekről szóló megemlékezését. Először a Polgármesteri Hivatal falán található emléktábla előtt emlékeztünk az 56-os miklósi eseményekről és azok résztvevőiről,
majd az 56-osok terén azokról a helyiekről, akik az ország
különböző részén élték meg ezt a napot, illetve harcoltak
a szabadságért. Bedő Csaba polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Szabó Viktor nemzetőr parancsnok
gondolatai következtek a forradalomról, a szabadságról.

Mód Lászlóné ünnepi beszédében megemlékezett 56
helyi eseményeiről, az akkori szervezőkről, katonákról,
nemzetőrökről. Ezt követően több szervezet és magánszemély is elhelyezte a megemlékezés koszorúját a tavaly
átadott emlékművön. Az ünnepség a Művelődési Ház előterében ért véget, ahol az általános iskolások rajzaiból,
festményeiből nyílt kiállítás, melyet Szabadiné Hécz Ildikó
rajztanár nyitott meg.
Varga- Bakó Erika
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Játszóház gyermekeknek a Civilek Házában
Idén az utolsó játszó - és kézműves foglalkozásunkat
november 21-én tartottuk a Civilek Házában. Nagy
örömünkre most is sok gyermek jött el, sőt „újoncokat”
is köszönthettünk.
A mostani foglalkozás elsősorban az advent és a karácsony
jegyében telt. Készítettünk adventi naptárat, koszorút,
ajtódíszt és többféle karácsonyi díszt is. Például WC
papír gurigából karácsonyfát, amit kifestettünk. A leleményesebb gyerekek kartonra fantasztikus képeket
festettek, melyet matricával és szalagokkal díszítettek.
Újdonság volt, hogy megismertettem őket a quilling
technikával, ami a gyerekeknek és a felnőtteknek is nagyon tetszett. Szokás szerint volt lehetőség LEGO-val
játszani vagy társasjátékozni azoknak, akik nem érezték
elég „motiváltnak” magukat a kreatívkodáshoz. A szülők
és a gyerekek rengeteg finomsággal leptek meg minket,
köszönet érte!
Benedek Nikli Noémi

