Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Húsvét üzenete
A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét, a beteljesedés ünnepe. Bár szívünkhöz közel áll a kis Jézus születése, vasárnapról vasárnapra megüljük életének egyegy eseményét, mégis az Ő üdvözítő „életművének”, és
a mi keresztény életünknek, létünknek, liturgiánknak is
a csúcsa a Húsvéti misztérium. Azért lehetünk keresztények, Krisztus-követők, azért vannak a szentségek,
ünnepeink, azért van szentmisénk, templomunk, mert
Krisztus szenvedésével-halálával-feltámadásával beteljesítette Isten ígéretét. És azért érdemes keresztényként
élni, van értelme tudatosan vállalni az élet amúgy is ránk
rótt terheit, keresztjeit, elfogadva az emberi lét korlátait,
végességét, mert a misztériumhoz, titokhoz az is hozzá tartozik, hogy Krisztus a maga áldozatához kapcsolja
a mi áldozatunkat. Értelmessé, gyümölcsözővé válhat
szenvedésünk, keresztünk, ha Krisztussal együtt hordozzuk azt. És életünk vége sem reménytelen elmúlás
többé, hiszen nemcsak Krisztus keresztjét, hanem feltámadásának erejét is hordozzuk halandó testünkben!
Ünnepeljük hát együtt a Húsvéti misztériumot a Virágvasárnappal megkezdődött nagyhét kiemelt Húsvéti Szent
Háromnapján, illetve Húsvét ünnepén! Erre hívom és várom a kedves Testvéreket:
Nagycsütörtök, március 24. 19.00 óra:
Szentmise az Utolsó vacsora emlékére: A mai estén az
utolsó vacsorára emlékezünk, felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel megmosta tanítványai lábát, és
átéljük az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó Krisztus
saját testét és vérét hagyta ránk, hogy lelkünket táplálja, és keresztáldozata állandóan közöttünk lévő valóság
legyen. A szentmise végén „oltárfosztás” lesz, emlékezve a szegény, elhagyott Üdvözítőre, aki megkezdi szenvedését.
Nagypéntek, március 25. 18.30 óra:
Keresztutat imádkozunk, közel abban az órában, amikor
Krisztus járta azt.
Nagypéntek, március 25. 19.00 óra:
Urunk szenvedésének ünneplése: A mai napon az egyház ősi hagyománya alapján ezen a napon nem mutatunk be szentmiseáldozatot. A szertartásnak három
része van: Igeliturgia, amelyben elhangzik a Passió-Jézus szenvedéstörténete, Hódolat a szent kereszt előtt,
Szentáldozás.
Nagyszombat, március 26:
Templomunk nyitva lesz, hiszen az Egyház Urunk sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Ezen a napon látogatjuk meg a Szentsírt, a halott
Jézus szobrát, de nem gyásszal, lemondással, hanem
ünnepélyes várakozással.

Nagyszombat, március 26. 21.00 óra:
Húsvét vigília, a feltámadt Krisztus ünneplése. A szertartás négy része: Fényünnepség a tűzszenteléssel, húsvéti
gyertya megáldásával, húsvéti öröménekkel. Igeliturgia
emlékezve a Szentírási olvasmányokon keresztül az Ószövetségi ígéretek beteljesedésére. A keresztség liturgiája a
víz megáldásával és keresztségi fogadásunk megújításával. Az Eukarisztia liturgiája feltámadási körmenettel.
Húsvétvasárnap, március 27. 4.30 óra:
Megtartjuk Kunszigeten a hagyományos Krisztus-keresést, örvendezve a harmadnapra, húsvét hajnalára feltámadott Üdvözítőnek, illetve megvisszük az örömhírt
elhunytjainknak is.
Húsvétvasárnap, március 27. és Húsvéthétfő, március 28. 11.00 óra:
Húsvéti ünnepi szentmisét tartunk.
Kívánom, hogy mindannyian családjainkban, hívő, templomi közösségünkben együtt ünnepelhessük és élhessük
át Húsvét allelujás örömét!
„Feltámadt az Úr a halálból, amint megmondotta,
Ujjongjunk és örvendezzünk mindnyájan,
Mert már örökké uralkodik, alleluja.”
Winkler Zsolt
plébános

Tisztelt Lakosság!
Mosonszentmiklós község Önkormányzata nevében
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Önöknek!
Bedő Csaba polgármester
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Óvoda-bölcsőde 2016. március
A fejlődés útja
Intézményünk mindennapjaiban sokrétű nevelő-fejlesztő
munka folyik, amelynek eredményei
minden korcsoportban megmutatkoznak, az életkori sajátosságoknak megfelelően.

KÖZÉPSŐ CSOPORT
Játékukban megjelennek a finommozgás kialakulását
segítő eszközök: apró mozaik, csavaros játék. Az ábrázolásban is megfigyelhető a lazább ecsetkezelés, a kisebb, koncentrált mozdulatok a rajzolás, színezés során.
Kézügyességük fejlődését bizonyítja, hogy mindannyian megtanulták a kétágú szarvacskával történő fonást.
Megismerkedtek egyszerű társasjátékokkal, ahol a játék
öröme mellett megtanulják elviselni, feldolgozni a „most
nem én győztem” érzését. Mindezek már az iskolai élet
előkészítését is szolgálják (íráskészség, kudarctűrés).

Ebédelés
EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
A legkisebbek az alapvető szokások (kézmosás, étkezés,
játékelrakás, köszönés stb.) mellett a torna segítségével
egyre jobb mozgásúak, eligazodnak a térben. Tudnak
csendben figyelni a mesére, bekapcsolódnak a mese jeleneteinek eljátszásába. Örömmel próbálgatják, hogy a különféle eszközök festékbe mártva milyen nyomot hagynak a papíron – ez a festés megismerésének előkészítése.

Fejlődik a képzelet, az emlékezet

Megtanultunk fonni

KISCSOPORT
A 3-4 éveseknél fő feladatunk a sokféle érzékszervre ható
tapasztalatok gyűjtésének biztosítása. A szervezett megfigyelések felkeltik érdeklődésüket, megtanulják meglátni a szépet környezetükben, a tárgyakban. Próbálkoznak
együttműködni a felnőttekkel, társaikkal.
Már tudják ötleteikkel alakítani az együttjátszást, vigyáznak elkészült építményeikre.

NAGYCSOPORT
A legnagyobbak óvodai életét átszövi a kreativitás: minden nap szeretnének valamit létrehozni, megvalósítani. Elképzelésük kivitelezéséhez szükség van kitartó
figyelemre, türelemre, a társak ötleteinek elfogadására,
egyezkedésre….A felnőttek által szervezett tevékenységekben feladatot vállalnak, azt számon tartják, teljesítik. Az élmények hatására önállóan is összefognak:
legutóbb koncertet szerveztek a csoportban, másnap
néptáncműsort nagy lelkesedéssel. Ez visszaigazolása
annak, hogy művészeti nevelésünk nem hiábavaló.

Gyümölcs- és zöldségdíszek

Dobozváros

Építményünk

Körmönfonás

Mese megjelenítése
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Farsangi bolondozás
Már tizenegy éve, hogy megrendezzük a nyugdíjasok vidám farsangi délutánját. Mindig farsangfarkán tartjuk ezt
a mulatságot, ahol megemlékezünk a farsang időszakához kötődő népi hagyományokról. Ezt követően a bátrabbak jelmezbe bújnak és produkcióikkal szórakoztatják
társaikat. A maskarások mindig nagy tapsot kapnak, így
nagy vidámsággal búcsúztatjuk el a telet.
Fülöp Anna

Kártyaversenyek nyugdíjasoknak
A téli hónapok kedvenc időtöltése a kártyázás. Minden
héten, pénteken délután tartunk kártyadélutánt a művelődési házban lévő klubhelyiségünkben. Februárban két
versenyre is beneveztünk. A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete által szervezett húzós snapszli versenyen egyesületünkből 10 nyugdíjas indult.
Egy-egy játékosnak az összesorsolt párjával szemben két
győzelmet kellett elérnie, hogy továbbra is versenyben
maradjon. Mindhárom helyezést mosonszentmiklósi versenyző szerezte meg.

I. hely: Varga Imre, II. hely: Furka Gedeon, III. hely: Börzsei
József.
A megyei kártyaverseny Győrben volt, a Rába Nyugdíjasok rendezésében. Erre a vetélkedésre a megye nyugdíjas szervezeteiből 40 versenyző jelentkezett. Az indulók
nagy száma miatt az egyes fordulókban csupán egy 7
pontos játékot játszottak, annak győztese került tovább.
Ezen a versenyen 5 miklósi nyugdíjas indult. A legjobb
helyezést Varga Imre érte el, aki III. lett a kártyaversenyen.
Fülöp Anna

Miklósi Énekes Pacsirták
első féléves munkája

Mosonújhelyen már várjuk a nyuszit!
Köszönet a készítőknek!

Nagy lendülettel kezdtük meg a munkát a nyári szaktáborok
után. Augusztus végén, Mosonmagyaróváron a „Mosonmagyaróvári Városi Napok” rendezvényén szerepeltünk.
Novemberben három tanulóval, Szente Vanesszával,
Palkovics Kírával, és Lakatos Mercédesszel Győrzámolyon voltunk, ahol Mercédesz első helyezést ért el.
Évek óta járunk a csornai Vakok és Gyengénlátókhoz vendégszerepelni, most februárban farsangi műsort adtunk
az utánpótlás zenekarral közösen.
A legnagyobb eredményünk a gyerekeknek a győri ”
Fújdogál a szél” Nemzetközi Népdaléneklési Versenyen
Arany minősítés. A csoport tagjai: Lakatos Mercédesz,
Frühwirth Zsófia, Zsugonics Helga, Frühwith Hanna és
Győr Anna. Itt szólóban Mercédesz és Vanessza is szép
eredményeket értek el.
A munka folytatódik tavasszal, Tatabányára és Budapestre, a Fehér Galamb Országos Népzenei versenyre
készülünk.
Horváth Krisztina
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Tehetséges diákjainkat díjazták
Közel 600 tanuló küldte el alkotásait a Cziráki Lajos
Megyei Képzőművészeti Tanulmányi Versenyre, melyet idén a Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános
Iskola, Szakközépiskola és Kollégium hirdetett meg. A
legsikeresebb munkákból kiállítás nyílt az iskolában.

A pályaműveket Borbély Károly festőművész, főiskolai
docens vezetésével szakmai zsűri bírálta el. A különféle kategóriákban 1. osztálytól a 13. évfolyamig, összesen 132 nyertest hirdettek. Iskolánk tanulói kiválóan
szerepeltek a versenyen.

Díjazottjaink:

osztály

helyezés

név

1.

2.

Sághi Zsófia

2.

1.

Kizilirmak Mira

2.

1.

Szalai R. Júlia

2.

2.

Frühwirth Fanni

2.

dícséret

Farkas Rebeka

2.

dícséret

Dittrich Hanga

3.

1.

Kritzer Dorina

3.

3.

Szente Vanessza

4.

1.

Benkő Jázmin

4.

1.

Osztovits Patrícia

4.

2.

Hajós Dorka

5.

1.

Horváth Daniella

5.

1.

Vaszari Liza

5.

2.

Lőrincz Emília

5.

3.

Frühwirth Hanna

7.

1.

Frühwirth Zsófia

A tanulókat Szabadiné Hécz Ildikó és Lázárné Verebes Ilona készítette fel a tanulmányi versenyre.
A tárlat április elsejéig tekinthető meg munkanapokon 9 és 18 óra között, Győr, Szabolcska utca 5. szám alatt.
Lázárné Verebes Ilona

Iskolásaink sikere szülői szemmel
Március 3-4-én meghívást kaptunk a Győri Tánc és
Képzőművészeti Szakközépiskolába, a Cziráki Lajos
Megyei Képzőművészeti Verseny díjátadó ünnepségére, ahol kiállították a mosonszentmiklósi Széchenyi
István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulóinak benyújtott munkáit is. Az iskola aulája tele
volt szebbnél szebb alkotásokkal, rajzokkal, szobrokkal, textilből készült tárgyakkal. Őszintén mondhatom

minden szülő nevében, hogy hihetetlen csodáknak voltunk tanúi. Büszkék lehetünk gyermekeinkre, akik a
színvonalas díjátadóról ajándékokkal térhettek haza.
Külön köszönet iskolánk két tanító nénijének, Szabadiné Hécz Ildikónak és Lázárné Verebes Ilonának, hogy
fáradságot nem kímélve segítették, bíztatták, ösztönözték a diákokat, hogy ezen a versenyen elindulhassanak.
Horváthné Bécsi Anett
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Zeneiskolások sikere
Az idei évben is megrendezésre került, immár XXIII.
alkalommal a Győri Furulyafesztivál, amelyet Rózsavölgyi László, Győr Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke nyitott
meg. A Furulyafesztiválon Győr város és a környező
települések óvodásai illetve általános iskolás diákjai mutatták be furulyatudásukat. Iskolánkat Zimonyi
Gábor tanár úr tanítványaival (Palkovits Kíra, Kritzer

Dorina, Prémus Nóra Lili, Molnár Ivett, Orcifalvi Lilla,
Rongics Kristóf, Molnár Bence, Fütty Ádám) képviselte
a fesztiválon, melynek az Egyetemi Hangversenyterem
(Zsinagóga) adott otthont. Karl Jenkins: Adiemus című
művét adták elő 5 szólamban, szoprán, alt, tenor és
basszus furulyákkal, ütőhangszeres és zongora kísérettel, nagy sikert aratva.
Zimonyi Gábor

VI. Nyugdíjas Ki Mit Tud?
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Mosonmagyaróvár Térségi Tárulás és a Flesch Károly Nonprofit
Kft által meghirdetett verseny elődöntője február 23án és 24-én volt a Flesch Károly Kulturális Központban. A versenyre 35 műsorszámmal jelentkeztek a
nyugdíjas klubokból, döntőbe 19 produkció jutott. A
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület részéről Müller Lászlóné (ének), Ötvös Dánielné (székely mese)
Remete Gézáné (vers) jutott a döntőbe, melyet április

15-én rendeznek. Az egyesület tagjai az „egyéb” kategóriában a SEHEREZÁDÉ című látványos produkcióval
léptek fel, amely a közönségnek nagyon tetszett, de
döntőbe nem került. Valamennyi szereplő győztesnek
tekintheti magát, mert idős korban vállaltak fellépést,
megtanultak egy verset, éneket, táncot és színpadi
produkciót, amivel kiálltak nyugdíjas társaik elé. Minden fellépőnek szívből gratulálunk!
Fülöp Anna

Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud?
Hatodik alkalommal kezdődött el a nyugdíjasok országos vetélkedője. Szerte az országban
24 helyszínen rendezik meg az elődöntőket
a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban. Nevezni 8 kategóriában lehetett. A győri
elődöntőben 20 produkció előadásával mutatkoztak be az időskorúak. A Mosonszentmiklósi
Nyugdíjas Egyesület versenyzői: Ötvös Dánielné (székely mese), Müller Lászlóné (ének), Nátz
Irén (vers) sikeresen szerepeltek az első megmérettetésen és bejutottak a középdöntőbe,
melyet Harkányban rendeznek meg. További
sikereket kívánunk valamennyi szereplőnek!
Fülöp Anna

Új forgalmi tükör a kőfalnál
Az év végi ünnepek alatt valaki nagyon unatkozhatott vagy
nem tudta máshol kiélni „alkotó” kedvét, és úgy döntött,
hogy véget vet a falu végén található forgalmi tükör „pályafutásának”. Egyszerűbben fogalmazva, valaki kilőtte ezt
a tükröt, természetesen úgy, hogy a térfigyelő kamera ne
rögzítse nemes cselekedetét. Sajnos a műanyag hátfala is
megsérült, így február közepén ki kellett egy újra cserélni,
mivel egy szélvihar végleg tönkretette. Közel 40 ezer forintunk bánja.
Bedő Csaba
polgármester
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Tanítói jubileum Lébény-Szentmiklós
A község érdemes kántortanítóját ünneplik abból az alkalomból, hogy már 50 éve működik a tanítói pályán.
id. Kollerits Ferenc
lébény-szentmiklósi kántortanító
Szinte lángoló s perzselő
volt a szeretet tüze, mely
augusztus 15-én LébénySzentmiklós község közönségének szívét eltöltötte. E
napon ülte ugyanis meg
nevezett községnek főtanítója, id. Kollerits Ferenc
szerető tanítványainak lelkes, ünneplő környezetében néptanítói pályájának
55., okleveles tanítóságának 50., s főtanítói állásának ugyanezen községben
egyfolytában eltöltött 42.
évfordulóját. A szerény, de fennkölt lelkesedéssel kitartóan fáradozó kántortanító katolikus hitének rendíthetetlen
s nyílt harcosa, a drága magyar hazának önzetlen fia, s
mindkettőnek határozottan jellemes s becsületes munkása
volt. Egy generációt nevelt s oktatott, lelkének egész tartalmát öntvén az ifjú nemzedék lelkébe. Ezen férfi s ifjú
tanítványok hálája nyilatkozott meg e napon, mikor a község tanítvány közönsége tiszta szeretettel környékezte.
Összejöttek e napon azok a tanítványok is szép számmal,
kik széles e hazában különböző – lelkészkedő, tanári, tanítói, csendőri, gazdasági – pályán működve, a tőle kapott
eszméktől lelkesítve s vezettetve szolgálják szent egyházunkat s magyar hazánkat. E tanítványok díszes emléktárgyakat ajánlottak fel ünnepelt s szeretett „Mesterüknek”,
ki többször zokogásban kitörve hallgatta végig a nemes
szívek nemes lelkesedésének megnyilvánulását.
Az ünnep hálaadó szentmisével kezdődött, melyet az egész
község jelenlétében, s buzgó imája közben az ünnepelt tanítónak egyik tanítványa: Vargha Damján dr. cisztercita rendű
főgimnáziumi tanár mutatott be az Úrnak. Ezután nagy közönségtől, a helység tűzoltótestületétől környékezve az ízléssel díszített iskola nagytermébe vonult a nap hőse. Itt először is a község plébánosa: Lacza Gyula üdvözölte e derék

főtanítót. Lelkéből beszélt a jó plébános, s épp ezért, mélyen
lelkekhez is szólva, beszédében kiemelte, hogy kimondottan vallásos s határozottan hazafias nevelésének s oktatásának nagy-nagy érdemei elismeréséül főleg a mai általánosan
megromlott korban nagyon helyénvaló ünnepelnünk azon
férfiút, ki nemes s nehéz pályájának példával, szóval, becsülettel megfelelvén, e modern betegségtől megmentette
e községnek józan gondolkodású, egyenes lelkű közönségét. Emelkedett beszéde alatt felolvasta Széchényi Miklós
gr. megyés püspöknek a főtanítóhoz intézett üdvözlő iratát,
valamint az ünnepelt főtanítónak igazgató-tanítóvá történt
kinevezését; felolvasta még a „Magyar- Óvár és vidéke rk.
tanító-egyesületének” kartársi köszöntő levelét. Ezek után a
tanítványok szónoka: Both Ferenc dr. kegyesrendi főgimn.
tanár állott az ünnepelt férfi elé, s hálás és szerető szívének
érzelmeit gyönyörűen fűzte gondolatainak szép sorozatába.
Szép beszédében köszönte meg, hogy a 42 év alatt tanítványai közül sokakban felébresztette a tudományos pálya
iránt a lelkesedést. Visszatekintett a főtanító zivataros múltjába: nemzeti szabadságharcába s a nemzeti függetlenségért vívott, helyesebben elszenvedett nehéz küzdelmekbe, s
megindító módon fejezte be beszédét. Most a község bírája:
Hegedüs György beszélt, s a községnek hála megnyilvánulásául életfogytiglan terjedő évi 100 korona összeget ajánlott
fel az ünnepelt főtanítónak. Az ünnep utolsó pontja Hencz
László Aurél kapucinus rendű növendékpapnak sikerrel előadott alkalmi szavalata volt. A magyaros szívek ezen pezsgő
ünnepét a Himnusz akkordjai nyitották meg, s a Szózatéi
zárták be. Sok könny hullott ki ez ünnep lefolyása alatt. Délben a helybeli jó plébános vendégszerető asztala köré gyűltek az ünneplő családtagok, s szépszámú tanítvány; délután
pedig, s este az ünnepelt főtanító kedves családja látta vendégül a hálás tanítványokat. E napon sok táviratot s üdvözlő
levelet kapott az ünnepelt, melyek közül kiemeljük Őshegyi
József megyei alispánét, Kuliszéky Ernő Győr megye tanfelügyelőét, Edelényi Mihály főgimnáziumi tanárét s Békeffy Kálmán plébánosét... Soká fognak még a lébény-szentmiklósiak
beszélni e kegyeletes s hálásan szeretettel megtartott szép
ünnepről. Nem a nagy hang, hanem a szívek nemes érzelmei nyilatkoznak meg e szép napon.”
Győregyházmegyei KATOLIKUS TANÜGY
Szerkeszti és kiadja: Öveges Kálmán
II. évfolyam 1903. szept. 1. 1. szám
A cikket közreadta: Mód Lászlóné

A megyés püspök levele:
Tekintetes Főtanító Úr!
Ötvenéves tanítói jubileuma alkalmából legmelegebb elismerésem mellett őszinte lélekkel üdvözlöm. 50 éves tanítói munkásságát a lelkiismeretesség, a lankadatlan buzgóság jellemzi. Társadalmi sokoldalú tevékenységében
úgy, mint példás családi életében mintaképe az érdemes,
vezetésre hivatott népnevelőnek.
Főtanító Úr egyházmegyém egyik legkiválóbb tanítója
volt mindig, abból a régi, igazi nemes gárdából, amelynek vezetése alatt az egyes községekben a tudásnak, az
erkölcsös életnek, a békés egyetértésnek biztos kezekkel
lerakott tőkéje bőséges gyümölcsöket termett. Ha most

a hála nemes érzelme megnyilatkozik Főtanító Úr iránt
azok részéről, akikért egy emberöltőn át önzetlenül, szerény csendben dolgozott: örülhet neki, méltóbb jutalma
nincs munkásságának! Én is csatlakozom az egyházmegyei hatóság részéről annak a községnek üdvözletéhez,
amelynek fiait és leányait nagyrészt Főtanító Úr nevelte
egyházunkhoz ragaszkodó, hazájukat szerető katolikus
magyarokká. Fogadja Főtanító Úr elismerésemnek, tiszteletemnek és üdvözletemnek őszinte kifejezését. Isten
áldása kísérje utain.
Győr, 1903. aug. hó 14-én
Gróf Széchenyi Miklós győri püspök
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JELES PEDAGÓGUSOK MOSONSZENTMIKLÓSON
id. Kollerits Ferenc 1883-1907
Sopron vármegyében, Alsólászlón született 1833-ban
földműves szülők gyermekeként. Elemi iskoláit szülőhelyén végezte, ahol tanítója Schedl István az elemi tantárgyakon kívül a zenére: orgona, hegedű és mindennemű
fúvós hangszerek kezelésére tanította. 13 éves korában
a kiscelli elemi iskolába került a magyar nyelv elsajátítása végett. 1840-ben Schedl István első tanítója ajánlata alapján Győr-Szigetben Majerhofer Ferenc főtanító
mellé került. Az első elemi osztály vezetésével bízták
meg. 1848-ban, mint tanító-gyakornok Somfalvára, innét egy év múlva Klastrom községbe ment, majd később
már mint segédtanító Veperd faluban nyert alkalmazást.
1851 őszén a Győri Királyi Tanítóképző Intézet növendéke lett, ahol sok nélkülözésben volt része. Szülei időközben elhunytak, így minden támasz és segítség nélkül
maradt. Kevés családi vagyona elfogyott, s miután senki
ismerőse nem volt, már-már kezdte feladni a reményt,
hogy tanulmányait befejezhesse. Végső elkeseredésében egyik tanárához, a jószívűségéről híres Langer Józsefhez fordult. A segítség nem maradt el, beajánlotta
a Venczel kávéház tulajdonosához, akinek gyermekét
kellett tanítania. Cserébe lakást és kosztot is kapott.
1853-ban befejezte tanulmányait, s mint okleveles tanító Lébénybe került, ahol 7 éven át önállóan vezette a
népiskola 6 osztályát német nyelven, előbb 40 majd 60
Ft fizetésért. E szerény fizetés miatt mellékkereset után
nézett. Egy 12 tagból álló zenekart szervezett, így szép
jövedelemre tett szert. 1860-ban Várpalotára ment, ahol
szintén zenekart hozott létre nagy sikerrel. Farkas Imre
lébény-szentmiklósi plébános levélben kérte, hogy vegye át az elemi iskola 2. osztályát. A meghívást örömmel
fogadta, s 1851. október 6-án elfoglalta a segédtanítói
állást. A főtanító halála után, 1863. december 6-án a plébános ajánlatára Simor János győri püspök kinevezte főtanítónak. Itt fejtette ki azt a lelkiismeretes és tevékeny
tanítói munkálkodást, amelynek emléke lassan feledésbe
merül. Évzáró vizsgái valóságos ünnepszámba mentek,
amelyen az egész község lakosságán kívül messze vidék tanügybarátai is részt vettek. Több ízben megjelent
Moson vármegye alispánja, Sopron vármegye főispánja és
királyi tanfelügyelője is. Mindig szép beszédekben fejezték ki elismerésüket eredményekben gazdag munkásságáért. Ilyen alkalommal mondta róla Vargyas Endre királyi
tanfelügyelő:”Moson vármegye a népműveltség tekintetében az ország első vármegyéje; Moson vármegye iskolái
között a legelső a mosonszentmiklósi; ennek tanítója tehát érdemben az ország legelső tanítójának tekinthető.”
Igen szerette a zenét kiváló énektanító és kántor is volt.
Szorgalmát és tevékeny munkásságát több ízben is elismerték. 1877-ben és ‚79-ben Moson vármegye törvényhatósági bizottsága közgyűlési határozatban a megye
„dicsérő elismerését” szavazta meg a „népoktatási tanügy terén érvényesített hazafias fáradozásáért és buzgalmáért.” Anyagi jutalomban is részesült. 1861-ben 100
kötetes könyvtárt kapott a közoktatási minisztériumtól,
1901-ben 100 korona jutalmat. 1903-ban 50 éves jubileuma alkalmából egyházmegyei hatósága igazgatói

címmel tüntette ki, ugyanekkor a neki felajánlott Polgári
Ezüst Érdemkeresztet nem fogadta el. (Méltatlannak találta, ugyanis a főhercegi számadó-juhászt is ugyanezzel
tüntették ki.) 1904-ben vonult nyugalomba, a főtanítói
állást fia, ifj. Kollerits Ferenc vette át. Nyugdíját nem sokáig élvezhette, mivel 1907-ben, 74 éves korában hunyt
el. A miklósi temetőben helyezték örök nyugalomra. A
hálás tanítványok, a falu lakossága síremléket állított
tiszteletére az alábbi felirattal:
Itt nyugszik Istenben boldogult
KOLLERITS FERENC
Ezen községnek 43 évig volt
szeretett tanítója.
Meghalt 1907. szept. 21-én életének 74. évében
és neje Fridrich Mária
Meghalt 1928. júl. 12-én élt 83 évet.
ÁLDOTT EMLÉKE ÉL HÁLÁS TANÍTVÁNYAI SZÍVÉBEN
(Alul egy címer olajágakkal, erre írva.)
BÉKE HAMVAIRA

Forrás: Mosonvármegye emlékkönyve 1929.
Haller János: Neves elődeink
Győregyházmegyei KATOLIKUS TANÜGY II. évf.
1903. szept. 1. 1. szám
Mód Lászlóné
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50 évvel ezelőtt írták rólunk
Előszó:
Az eredeti cikk 1966-ban jelent meg a Kisalföldben, Pék
aláírással. A cikk másolatát egy ismeretlentől kaptam, akinek ezúton is köszönöm a segítségét.
Bedő Csaba polgármester
Újjáéled a Csepete-domb
„Emberemlékezet óta termelnek itt szőlőt. Híressé sosem
vált a mosonszentmiklósi határ Csepete-dűlő homokdombjának bora, de honos maradt szűk pátriájában és
a szőlészet tudománya apáról fiúra szállt. Keresve sem
talál az ember olyan házat Mosonszentmiklóson, ahol ne
nyújtózna lugas a kerti utak mentén vagy a falak mentén
dróthuzalokba kapaszkodva. Érdekességként emlegetik
a faluban, hogy a 70 ezer holdas Wenckheim uraságnak
csak itt volt szőlője, mintegy 30 holdon. Az itt termett bor
kezelésére Egerből hozatott vincellért.
Eredetileg rizlingfajta termett itt, később más fajták is tért
hódítottak, majd uralkodóvá váltak a direkt termők. A
gyümölcsfák is veszendőbe indultak, s a kiöregedettek
helyébe alig telepítettek.
A falu a Lébény és Vidéke
körzeti Földműves Szövetkezethez tartozott. Két évvel
ezelőtt a földműves szövetkezet közgyűlésén felszólalt a
mosonszentmiklósi általános
iskola igazgatója, Sárosi Lajos
is. A pusztulásnak indult szőlő
és gyümölcsösök megvédéséért, az ősi kultúra megóvásáért
emelt szót. És még azon évben
megalakult Mosonszentmiklós
hegyközsége.
Most itt ülünk az általános
iskola tanári szobájában Sárosi Lajos igazgatóval, a
hegyközség elnökével és Laki Jánosné pedagógussal, a
hegyközség szakmai irányítójával, tanácsadójával és a
kezdeményezésről beszélgetünk.

A Csepete-domb a termelőszövetkezet megalakulását
követően is egyéni művelésű maradt. Vasutasoknak,
termelőszövetkezeti tagoknak egyaránt van itt szőlejük,
gyümölcsösük. Ezt akartuk megmenteni a hegyközség
megalakításával. A másik célunk volt, hogy a kihasználatlan, nagy gazdasági udvarokat is hasznossá tegyük, segítsük betelepíteni gyümölcsfákkal.
A hegyközségnek eddig 45 részjegyese van. A termelőszövetkezet is tagja a hegyközségnek. Átadott 3 hold
földet, amit nem lehetett nagyüzemileg művelni. A hegyközség ezen a területen mákot és burgonyát termel, a bevételből kertészeti eszközöket vásárolnak, betelepítenek
4 hold földet csemege- és rizling szőlővel.
A földműves szövetkezet adott egy kis kerti traktort. A
hegyközség tagjainak kertjét ezzel műveljük, és a traktorhoz van egy permetezőgépünk is. Tavasszal vásárolunk
egy motoros kapát. A nyugdíjasokból alakítottunk egy
permetezőbrigádot. Aki nem ér rá a saját gyümölcsösét
megpermetezni, a brigád végzi el helyette.
Megél a hegyközség és megmenti a pusztulni indultakat.
A hegyközség tagjai közösen vesznek növényvédő szereket, kedvezménnyel. 30 százalékos árkedvezménnyel
vásároltak például 100 mázsa műtrágyát az ősszel. A kis
kerti traktorral is gyarapítják a beruházások költségeit: fuvaroznak a földműves szövetkezetnek és a falu lakóinak.
Így tehermentesítik a termelőszövetkezetet sürgős munka
idején. A termelőszövetkezettel különben jó a kapcsolatuk,
kikérik a főagronómus tanácsát, a vezetőség segítségét.
Legfontosabb munkánk most, hogy pótoljuk a kiveszett
szőlőt és minél több, eddig kihasználatlan helyet telepítsünk be gyümölcsfával. Tavaly 4000 szőlőoltványt hozattattak. Kértek 700 gyümölcsfaoltványt is, melynek java a
tavaly őszi rossz idő miatt most érkezett meg. Tóth Ferenc nyugdíjas vasutas kezeli, osztja szét az oltványokat
a hegyközség tagjainak kedvezményes áron. Kuglics Antal a fák ápolásával van megbízva, Czeglédi Lajos pedig a
szőlő gondozásával.
Életképes ez a hegyközség és munkája nyomán újjáéled a
Csepete-domb is.”
Pék

Csepete-domb 2016. év telén
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Nagyböjti lelkigyakorlat
Templomunkban március 4-én, 5-én és 6-án volt a nagyböjti lelkigyakorlat. Pénteken a szentmise előtt Zsolt atya
vezetésével keresztutat jártunk, melyen a hittanos gyerekek is részt vettek. Mindhárom napon Béri László Renátó
karmelita atya segítette a Húsvétra való felkészülésünket.
Renátó atya otthon érezte magát templomunkban, mivel
elmondása szerint a győri Karmelita templom nagyon hasonlít a miénkre. Szentbeszédeiben a nagyböjt lényegére
és Isten feltétlen szeretetére irányította a figyelmünket.
Sok keresztény ember számára a nagyböjt csak lemondásokkal jár. A Húsvét előtti szent idő a „szent 40 nap”
többet jelent, mint a felszínes dolgokról való lemondás.
„Van időnk, van 40 napunk arra, hogy változtassunk az

életünkön, ott ahol lehet, és ott ahol kell!” Ezzel a meghívással indul a nagyböjt. Legelőször a gondolkodásunkon
kell változtatni. Gondolkodásunk átalakításának gyümölcse a cselekedet. Mit teszek, milyen kapcsolatot alakítok ki
Istennel. Meghallom az örömhírt, az evangéliumot, érzem
Isten végtelen szeretetét. Ahogy a tékozló fiút is szerető
öleléssel fogadta atyja, úgy ölel magához bennünket is a
Mennyei Atya. Feltétel nélküli megbocsátó, irgalmas szeretettel. Bátran fogadjuk ezt a szeretetet és lélekben újjászületünk. Van még időnk a 40 napból, hogy megújulva,
lelkileg megtisztulva várjuk Jézus feltámadásának ünnepét.
Frank Györgyné

Felújítási munkák a plébánián
A téli hónapokban sem állt meg a munka a plébánián.
Megtörtént a régi, elkorhadt padló felszedése, a megrepedezett kövezet és beton feltörése. 40 cm mélyen kihordtuk a földet és kaviccsal töltöttük fel. Erre acélháló
került, majd beton. Az aljzat elkészülte után a talajnedvesség elleni szigetelés, hőszigetelés és újra betonozás
következik. Így elkészül a végső aljzat, amire majd a
belső burkolat, a parketta és a járólap kerül. Egy helyi
vállalkozó segítségével felújítottuk a víz- és szennyvízrendszert is.

A pályázati pénz csak az anyagköltségeket fedezi, az
összes munkát társadalmi munkában végezzük. Köszönet minden dolgos kéznek, aki akár a legkisebb segítséget is adta. Külön köszönet a falunkbeli szakembernek a vésőgépért, a fiatal vállalkozónak, aki a kőműves
mesterekkel és segítőikkel járult hozzá a betonozáshoz.
Köszönjük a Mosonszentmiklósi Agrár Kft. vezetőségének, hogy munkagépeivel segített, az önkormányzatnak, hogy tömörítő kisgépét odaadta. A munka tovább
folytatódik, várjuk a további segítőket!
Havassy László
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Az olvasás az egyetlen út a tudáshoz
Az olvasóvá nevelés megalapozása kisgyermekkorban
kezdődik. Ez azért is nagyon fontos, mert aki sokat és jól
olvas, annak kitűnő lesz a szövegértése. Akinek jó a szövegértése, az könnyebben tanul, a legtöbb tantárgyból
jobban teljesít és könnyebben sajátít el új idegen nyelveket is. Kibővül a világról szerzett ismeretanyaga, és ezzel
párhuzamosan egyre ügyesebben és magabiztosabban
tájékozódik majd a világban. Ehhez azonban korszerű
tartalmú és esztétikus külsejű könyvekre van szükség,
melyet a tanulók szívesen a kezükbe vesznek.
Rendkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a könyvek, az olvasás
nyújtotta élményekkel, hogy személyiségük alakulása ne

egyoldalú legyen, s kapjanak meg minden lehetőséget
ahhoz, hogy harmonikus személyiséggé fejlődjenek.
A Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, pedagógusai és az intézmény vezetősége nevében szeretnék köszönetet mondani a
Polgármester úrnak és a Képviselő-testület tagjainak,
hogy támogatásukkal a könyvtárunkat nagyon sok, új,
izgalmas szépirodalmi alkotással és hasznos, a tanulást
segítő ismeretterjesztő művekkel tudtuk bővíteni. A karácsonyfa alá került művek nagyon népszerűek, a gyerekek szívesen kölcsönzik, érezhetően nőtt az olvasni
szeretők száma.
Lázárné Verebes Ilona iskolai könyvtáros

Restaurált anyakönyv
Még 2015-ben kapott egy levelet önkormányzatunk a győri Egyházmegyei Levéltártól, Nemes Gábor úrtól, amelyben anyagi segítségünket kérték a mosonszentmiklósi
vegyes anyakönyv restaurálásához.
Az anyakönyv az 1728. – 1782. közötti években házasságot kötött és meghalt miklósiak adatait tartalmazza.

A Képviselő-testület 100.000 Ft-ot szavazott meg a munkálatok támogatásához, mely munkát Vajda Alex végzett
el. A munka összköltsége 290.000 Ft volt. A képeken a
restaurálás előtti és utáni állapot látható.

Ilyen volt

Ilyen volt

Ilyen lett

Ilyen lett

Bedő Csaba polgármester
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Tisztelgés a magyar versek előtt
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben is megünnepeltük a magyar kultúra napját január 22-én. A lébényi,
a kunszigeti és az öttevényi nyugdíjas klubok képviselőivel közösen emlékeztünk arra, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnuszt. Farsang
Ferenc zongoraművész ötlete volt, hogy ez a nap legyen
a magyar kultúra napja. Első alkalommal 1989-ben a
Hazafias Népfront szervezte meg az országos rendezvénysorozatot. Műsorunkat a nemzeti imádság közös
elmondásával kezdtük, majd egy irodalmi összeállítás
következett Bende Ildikó Aase-díjas színművész, a Győri Nemzeti Színház örök tagja és Takács László előadóművész tolmácsolásában. Többek között Petőfi Sándor,
Csoóri Sándor, Szabó Lőrinc egy-egy szép költeményét
szavalták el a művészek. A mai kortárs írók művei sem
hiányoztak a műsorból, Lackfi János Apám kakasa című

versét nagy nevetés kísérte. A magyar nyelv szépségét,
sokszínűségét bemutató verseket is csodálattal hallgattuk. Reméljük, hogy a délután szép emléke azt szolgálja,
hogy a mindennapok során is figyelmet fordítunk a magyar kulturális örökségek ápolására.
Fülöp Anna

Bende Ildikó színművész és a hallgatóság

Visszaszámlálás hétig,
avagy miért hét vezér honfoglalt
(Az alábbi vers csak az én képzeletemnek a szüleménye, bármilyen személy vagy helyszín egyezése a valósággal
vagy kitaláció, vagy véletlen, vagy igaz.)
Hosszú-hosszú vándorlás után,
a vándorló népek letelepedtek a pusztán.
Tizenhárom törzs és vezére úgy döntöttek,
hogy véglegesen közösségre lépnek.

A levédiai bor túl ütősnek bizonyult,
ettől az egyik vezér ott helyben kinyúlt.
Így esett az az eset,
hogy a 10 vezérből 9 lett.

Ezen törzsekből lettek a magyarok,
De tudni illik ők nagyon babonások.
Mivel tizenhárom szerencsétlen szám,
úgy döntöttek, hogy egy magyar törzs avarként utazik
tovább.

Etelközbe érve a magyarok még nem alkottak egységet,
hát ezért tartottak egy jó hosszú tréninget.
Összekovácsolódás közbe’,
Ráesett az üllő az egyik fejére.

Így esett az az eset,
hogy a 13 vezérből 12 lett.

Így esett az az eset,
hogy a 9 vezérből 8 lett.

Bízva, hogy útjukat már balszerencse a 13 miatt nem kíséri,
elindultak nyugat felé hegyet mászni.
Nyugat felé indulva az Urálon átkelve,
az egyik vezért sajnos megette egy medve.

Tollforgató vezérünkből anno Avar lett,
ezért ügyvéd hiányában vérszerződés köttetett
Nyolcadik vezér vérszerződés közbe’
Elvérzett és holtan esett össze.

Így esett az az eset,
hogy a 12 vezérből 11 lett.

Így esett az az eset,
hogy a 8 vezérből 7 lett.

Magna Hungáriába sokat tanultak a különböző népektől,
igazán sokat átvettek az „ismeretlenektől”.
Megtanulták, hogy a tanulás nem volt ingyen,
ezért egyik vezérrel lett fizetve minden.

Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm

Így esett az az eset,
hogy a 11 vezérből 10 lett.
Kazár birodalomba érve szőlőt, bort termeltek őseink,
Már itt megalapozták a magyar bor hírnevét hőseink.

A vér hiányát az ütős borral pótolták,
kicsit ittas állapotban a honfoglalandó helyet szavazásra
bocsátották,
A 7 vezér megegyezett végre,
így fejest ugrottak a Kárpát-medencébe.

Benedek-Nikli Hunor
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Gondolatok
Talán sokan hallották, hogy az önkormányzat az ünnepek előtt 10 ezer Ft-os ajándékkal kedveskedett a 70
éven felülieknek és a nagycsaládosoknak. Úgy gondoltam, hogy megtiszteljük Őket azzal, hogy személyesen visszük ki nekik az ajándék utalványokat és nem
fárasztjuk Őket azzal, hogy bejöjjenek érte a hivatalba.
3 napig osztottuk az utalványokat Hancz István falugondnokkal közösen. Összesen 238 nyugdíjast és 4
nagycsaládost kerestünk fel személyesen. Ezek a találkozások és beszélgetések nyújtottak nekem olyan
impulzusokat és ébresztettek bennem olyan gondolatokat, amelyeket szeretnék megosztani Önökkel, bár közben már eltelt több mint 2 hónap. Előre jelzem, hogy
nem most találkoztam először ezekkel az emberekkel,
de így karácsony előtt, ajándékkal a kezemben, ritkán
volt alkalmam beszélgetni velük.
Mélyen megérintett a nyugdíjasaink kedvessége, őszintesége, ahogy megköszönték az önkormányzat ajándékát, ahogy örültek neki, ahogy elmondták, hogy ez
az összeg milyen jól jön nekik. Mélyen megérintett az
is, hogy sok helyen fűtetlen konyhában beszélgettem
velük, hogy sok helyen a villanyt sem kapcsolták fel a
spórolás miatt. Ahogy elmondták, hogy ritkán nyitják
rájuk az ajtót a gyerekek, ahogy elpanaszolták bajaikat, betegségeiket, ahogy tudomást szereztem reumás

Születések:

fájdalmakról, prosztata gondokról, rosszindulatú daganatok kezeléseinek következményeiről, vagy arról,
hogyan romlik a szem, romlik a látás. Van, akinek élményszámba megy, ha el tud ballagni az utcaajtóig, ha
jön a postás. Volt, ahol segítettem a lefolyót kitisztítani,
mivel nem folyt le a víz a mosogatóból. Szembesült az
ember azzal, hogy bár „dübörög a gazdaság”, de sokan csak a dübörgést hallják ebből és nem élvezik annak következményeit (nem politikai szándékkal írtam
ezt le!). No és akkor mi lehet Magyarország keleti vagy
északi részén, ahol még nagyobb a szegénység?
Sok embernek tudnám ajánlani ezeket a találkozásokat,
ezeket a beszélgetéseket, már csak azért is, mivel így
jobban megbecsülnék az otthon melegét, azt, hogy a
lakásban mindenhol ég a villany, éjjel-nappal megy a
TV, vagy azt, hogy együtt a család nap mint nap, vagy
legalább is ünnepekkor. Megmondom őszintén, jó érzés volt karácsony előtt kicsit meglepni, egy kicsit vidámabbá tenni őket ezzel az ajándékkal, bár tudva azt,
hogy hosszú távon nem oldottuk meg gondjaikat. Jó
érzés volt, hogy elmondhattuk, egy kicsit most mi is
segítettünk a miklósi embereken, és ez alatt nem csak
az anyagi dolgokat értem, hanem azt a pár emberi szót,
emberi szeretetet, amit kaptam, és amit adtam.
Bedő Csaba polgármester

Halálesetek:

Uhrin Liza 				
Varga Auróra				
Csizmadia Márk Ádám			
Szőke Hanna				
Dornai Dominik			
Limp Jázmin Ildikó			
Nagy Dániel				
Riskó Márton Ábel			
Bóné Kolos				
Molnár Gergő Benedek			

2015.09.21.
2015.12.21.
2015.12.30.
2016.01.19.
2016.01.30.
2016.01.31.
2016.02.07.
2016.02.17.
2016.02.19.
2016. 03.02.

Füzesi Antalné				
Frank Imréné				
Péterfi Jánosné				
Szabó Pál József			
Fenyvesi Antalné			
Konrád Györgyné			
Cserődi Imréné				
Lichthammer Zsolt			
Fördős Jánosné				
Molnár Miklós				

Házasságkötés:
Szatmári Katalin - Boros Arnold		
Varga Szabina – Angyal Imre		
Ott Veronika Mária – Erdélyi Richárd
Temesi Eszter – Salamon Zsolt		

2015.12.17.
2016.01.09.
2016.02.20.
2016.03.04.

2015.12.05.
2015.12.24.
2015.12.21.
2016.01.11.
2016.01.22.
2016.01.23.
2016.01.23.
2016.02.09.
2016.02.16.
2016.03.01.
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A falu 2016. évi költségvetése
A Képviselő-testület február 9-én fogadta el Mosonszentmiklós ez évi költségvetését. Erről szeretném
Önöket röviden tájékoztatni.
A költségvetés 232.198.000 Ft bevétellel és ugyanen�nyi kiadással számol.
A bevételi oldal az alábbi tételekből áll össze:
működési célú állami támogatás		
149.969.000 Ft
közhatalmi bevételek (adók)			
51.400.000 Ft
működési bevételek				
19.952.000 Ft
ingatlan értékesítés				
1.957.000 Ft
év végi maradványból igénybevétel		
8.920.000 Ft
A kiadási oldal tételesen:
civil szervezetek támogatása			
5.560.000 Ft
kistérségi és Leader hozzájárulás		
1.235.120 Ft
háziorvosi és fogorvosi ellátás			
1.397.292 Ft
védőnői szolgálat				
4.351.070 Ft
iskolai egészségügy				
136.800 Ft
közfoglalkoztatás				
1.407.376 Ft
gyermek és szociális étkeztetés			
34.490.601 Ft
közvilágítás					
5.408.000 Ft
közművelődés					
8.353.230 Ft
önk. igazgatási tevékenység			
15.976.949 Ft
temető						
844.748 Ft
községgazdálkodás				
21.550.000 Ft
zöldterület kezelés				
8.780.660 Ft
önk. lakóingatlanok kezelése			
805.180 Ft

út és járdaépítés, javítás				
14.800.000 Ft
könyvtár					
1.140.275 Ft
szociális ellátások				
7.074.045 Ft
óvoda üzemeltetése				
64.344.706 Ft
Polgármesteri Hivatal 				
34.541.328 Ft
Ami a lakosságot legjobban foglalkoztatja ilyenkor az,
hogy milyen fejlesztések, beruházások várhatóak ebben az évben. Ezeket a fejlesztéseket a községgazdálkodás sor tartalmazza.
Terveink:
építési telkek kialakítása			
buszváró a Fő úton				
a mosonújhelyi kultúrház felújítása		
gyógyszertár kialakítása a Civilek Házában
tervek, engedélyek pályázatokhoz		
rendezési terv módosítása			
sportöltöző külső felújítása			
műfüves pálya felújítása az iskolában		
+ a beruházások ÁFA-ja

5 mFt
600 eFt
400 eFt
1,5 mFt
1 mFt
2,3 mFt
300 eFt
300 eFt

Út és járdaépítésre közel 15 millió Ft-ot tervezett be a
testület. Bár a Kisalföld c. újságban már olvashatták,
azért itt is leírom, az alábbi utak felújítására kerül sor
az idén: Patkó, Rózsavölgy, Malom és Ady utca, továbbá járdát építünk Gyártelepen a Béke utca elején. Természetesen ahol szükséges, kátyúzás és járdajavítás
idén is lesz. A konyhán egy új üst beszerzését tervezzük kapacitásbővítés miatt. Elkészültek a művelődési
ház mögötti piactér tervei, pályázati kiírásra várunk
ennek megvalósítására.
A Képviselő-testület döntött arról is, hogy mire nyújtunk be pályázatot a megyei Területi Operatív Programba (kiírás esetén):
- új bölcsőde építése (tervezett helyszín a napközi
konyha udvara)
-Nönkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
(szigetelés, megújuló energiák, külső homlokzat)
- orvosi rendelő külső, belső felújítása
Bedő Csaba polgármester

Kérjük, adója 1 %-ának felajánlásával támogassa a
Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesületet! Köszönjük!
Adószámunk: 18972216-1-08
Impresszum:
Miklósi Hírvarázs • Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes lapja • Megjelenik 950 példányban.
E-mail: szervezes@mosonszentmiklos.hu; hivatal@mosonszentmikos.hu • Web: www.mosonszentmiklos.hu
Kiadó: Mosonszentmiklós község Önkormányzata (Székhely: 9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.)
Nyomdai előkészítés: Fenomédia Marketing • Nyomtatás: A.D. 2001 Kft.
ISSN 2416-1209
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Telekkialakítások kérdőjelekkel
Képviselő-testületi ülésen már tavaly felmerült, de most
a CSOK hatására új lendületet vett az, hogy az önkormányzat hol alakítson ki építési telkeket a faluban, mivel
meglévő önkormányzati telkeink elfogytak. A testület úgy
gondolja, hogy az egyik legfontosabb feladata az, hogy
a helyi fiataloknak, elvándorlásuk megakadályozása miatt
telket tudjon felajánlani, másrészt az sem baj, ha betelepülő családokkal nő a falu létszáma. 5 helyszín jött szóba, melyekben egy közös vonás van: az, hogy probléma
nélkül egyik helyszínen sem lehet kialakítani építési telkeket. Folyamatban vannak a tárgyalások a tulajdonosokkal, árajánlatokat kérünk be a közműszolgáltatóktól, hogy
mennyiért építenék ki a közműveket az adott területre.
Majd ha ezek az adatok a rendelkezésünkre állnak, csak
akkor tud a Képviselő-testület megfontoltan dönteni ez
ügyben. Szóval azok a hírek, amelyek szerint már fel is
parcelláztuk a kispálya területét, sőt már leendő tulajdonosokról is tud pár jól értesült ember, a vicc kategóriába
tartoznak.
Az 5 helyszín: Vasút utca és a Szeszfőzde utca által határolt terület, a lébényi faluvégen a Csepete utca, a Kubigödör egy része, a kispálya Jókai utca felőli oldala és az
Akácos utca beépítetlen része.
Pár szóban az egyes helyszínekről.
A Vasút utca és a Szeszfőzde utcai belterületen a közművek zömében rendelkezésre állnak, de a tulajdonviszonyok eléggé bonyolultak (több póthagyatéki eljárást is le
kellene folytatni, továbbá két külföldi tulajdonos is van).
Ezek időben jelentősen kitolják a tulajdonok megszerzését vagy akár meg is akadályozzák azt.
A Csepete utcában 13 tulajdonossal állunk levelezésben,
hogy el kívánják-e adni földterültét, és ha igen, milyen
áron. Az ár döntően befolyásolhatja a telekkialakítást.

A közművek részben ki vannak építve, útépítés szükséges.
A Kubi-gödörnek a Festő utcai trafó felőli oldala önkormányzati terület. A gond itt az, hogy itt húzódik egy 20
kV-os középfeszültségű hálózat, amely a Rábca utcai trafót táplálja. Ezt a vezetéket kellene kiváltani egy földkábellel. Erre árajánlatot kértünk az EON-tól (még nem kaptuk
meg). A tervezés és a kivitelezés kb. 18 hónap. Továbbá a
Kubi-gödör egy részét is fel kellene tölteni földdel.
A kispálya alig használt Jókai utca felőli részén 7 db telket lehetne kialakítani (a meghosszabbított Festő utcának
csak az egyik oldala lenne beépítve, a másik oldal, ahol
most a park és az emlékmű van, változatlan maradna).
A terület önkormányzati tulajdonban van, viszont nincs
közmű és utat is kellene építeni. Várjuk a Pannon-víz és
az EON árajánlatát.
Az Akácos utca Öttevény felőli oldala külterületi szántó
9 tulajdonossal. A tulajdonosok egy részével felvettük
a kapcsolatot, a vételár kialakítása egyeztetés alatt áll.
Rossz hír, hogy a terület külterület, így a telekkialakítás
előtt belterületbe kell vonni, ami több milliós földvédelmi
járulék megfizetését vonja maga után. A közművek rendelkezésre állnak.
Hát így állunk. Mint látják, mindenhol van kisebb vagy nagyobb probléma, ami gátolja a telkek kialakítását. Az elkövetkező időszakban remélem a beérkező adatok és árajánlatok alapján a Képviselő-testület ki tudja választani a
legoptimálisabb területet és nem kell az építkezni szándékozó fiataljainknak a szomszédos településeken telket vásárolni. A döntésig a türelmüket kérem. Szívesen adok felvilágosítást bárkinek ezután is telekkialakítás ügyében, kérem
Önöket, hogy az információt ne az „utcáról szerezzék be”.
Bedő Csaba polgármester

Étkezési lehetőség az önkormányzat konyhájáról
Tisztelt Lakosság!
Községünk önkormányzata saját konyhájáról hétfőtől
péntekig napi egyszeri meleg ételt tud biztosítani azoknak a lakosoknak, akik koruk, egészségi állapotuk, betegségük miatt nem tudnak étkezésükről saját maguk gondoskodni.

Lehetőség van az étel saját éthordóban történő elvitelére a konyháról, illetve házhozszállítással is kérhető. Az
ebéd 10.30-12.00 óra között minden igénylőhöz kiszállításra kerül. Az étkezés díját mindenki a jövedelmének
(nyugdíjának) megfelelően fizeti.
Ezek az összegek 2016. március 1-től a következők:

jövedelem

saját elvitellel fizetendő

házhozszállítással fizetendő

1-28.500 Ft-ig

75 Ft/adag

115 Ft/adag

28.501-42.750 Ft-ig

200 Ft/adag

240 Ft/adag

42.751-57.100 Ft-ig

300 Ft/adag

360 Ft/adag

57.101-71.250 Ft-ig

400 Ft/adag

460 Ft/adag

71.251 Ft felett

500 Ft/adag

580 Ft/adag

(Fizetendő díj havonta kb. 1600-10500 Ft-ig terjed saját elvitellel, 2500-12200 Ft-ig kiszállítással.)
Bővebb felvilágosítás kérhető személyesen a konyhán vagy a 06-20/500-44-86-os telefonszámon!
Tisztelettel várjuk az érdeklődők jelentkezését!
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Kisbusz
Önkormányzatunk a tavaly pályázaton elnyert kisbusz
felhasználásával minden csütörtökön ingyenes járatot
indított Mosonújhely és Mosonszentmiklós között, megkönnyítve az ott lakók bevásárlásait és ügyintézéseit.
Indulás 14 órakor a mosonújhelyi buszmegálló elől, vis�szafelé 15.30 órakor indul a busz a polgármesteri hivatal
elől. Átlagosan 1-3 fő veszi igénybe a szolgáltatást.
Bedő Csaba polgármester

Eseménynaptár 2016.
Március 24-25-26.
nagyheti szertartások
Április 2. 		
VIII. borverseny
Április 17. 		
elsőáldozás
Április 23. 		
III. kolbásztöltő verseny
Május 1. 		
majális
Május 1. 		
Anyák napi műsor,
			
Retró május 1.
Május 2. 		
szentségimádási nap
Május 8. 		
Anyák napja
Május 8. 		
bérmálás
Május 28 		
gyermeknap
Május 29. 		
Úrnapi szentmise és
			körmenet
Május 29. 		
Hősök napja
Június 3-6. 		
Határtalanul kirándulás
Június 12. 		
iskolai évet záró
			szentmise
Június 14-15. 		
osztálykirándulások
Június 17. 		
ballagás
Június 24. 		
Szent Iván napja
Június 24. 		
évzáró
Június 25. 		
tűzoltó 7-próba és
			fúvósgála
Június 27-július 1.
Hittantábor
Július 9. X. 		
Falunap
Július 23. 		
Bikini koncert
Augusztus 6. 		
Urunk színelváltozása,
			ünnepi mise
Augusztus 7. 		
templomunk búcsúja,
			ünnepi mise

Augusztus 6-7.
búcsú
Augusztus 14. 		
mise a Malom utcai
			keresztnél
Augusztus 15. 		
Nagyboldogasszony,
			ünnepi mise
Augusztus 20. 		
Szent István király,
			
ünnepi mise és az új
			kenyér ünnepe
Augusztus 20. 		
Tanyanap
			Mosonújhelyen
Augusztus 25. 		
Lecsó-parti
Szeptember 4. 		
iskolai évet nyitó
			szentmise
Szeptember 20.
kártyaverseny
Szeptember 24.
Szeretlek Magyarország
Szeptember 30.
Idősek napja
Október 1. 		
Idősek napja
Október 15. 		
néptáncgála
Október 23. Okt. 23. ünnepség
November 11. 		
Márton napi liba-buli
November 12. 		
Márton napi újbor
			kóstolás
November 26. 		
adventi koncert
December 3. 		
adventi lelkinap
December 6. 		
Szent Miklós nap
December 6. 		
Mikulás nap és
			ünnepi fények
December 17. 		
karácsonyi ünnepváró
December 17. 		
karácsonyi koncert
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Polgárőrségi tájékoztató
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület 11 éves fennállása óta nagyon sok eredményt tudhat maga mögött.
Működésünknek köszönhetően a ,,batyus” árusok
elkerülik településünket. A magukat vasgyűjtőnek
nevező,,úriemberek” is egyre ritkábban zaklatják a lakosságot. Sikerült néhány illegális fakitermelőt, valamint
a hulladékudvar fosztogatóit rendőrkézre juttatni. Rendszeres járőrözéssel (főleg rendezvények alatt) csökkent
a rongálások száma. Nagy hangsúlyt fektetünk az illegális szemetelők leleplezésére. Több esetben sikerült kideríteni, hogy kik az elkövetők, adataikat továbbítottuk a
hatóság felé.
Nagy segítségünkre van a település több pontján elhelyezett térfigyelő kamera, melynek segítségével pillanatok alatt sikerül azonosítani a hulladékszigetek mellé
lerakott hulladék tulajdonosát. Eddig még csak felszólítottuk az elkövetőket, de előbb vagy utóbb elfogy a

türelem. A hivatalos utat választjuk majd, aminek már
anyagi vonzata is lesz!
Jelenlegi létszámunk 72 fő. Bár ért minket néhány negatív kritika, mi továbbra is azért tevékenykedünk, hogy
a településünk lakói nyugalomban és biztonságban élhessenek. A rendőrségi tájékoztató szerint közbiztonság
szempontjából Mosonszentmiklós a legbiztonságosabb
települések közé tartozik a megyében.
Én, mint az egyesület vezetője arra kérem a lakosságot,
hogy továbbra is bizalommal forduljanak hozzánk, ha
valami gyanúsat vagy rendkívüli eseményt észlelnek.
Bármikor elérhető vagyok a 06 20 500 4468-as telefonszámon. A bejelentést követően lehetőségeinkhez mérten azonnal megtesszük a szükséges lépéseket. Bizalmukat továbbra is köszönöm!
Stergerits József
az egyesület elnöke

A trükkös tolvajok nem alszanak téli álmot
A trükkös tolvajok elkerülésének érdekében fontos, ha
néhány tippet és tanácsot a lakosok figyelmébe ajánljunk:
- Ha ismeretlen személy bármilyen indokkal is próbál
meg otthonukba kéredzkedni, semmiképpen ne engedjék be, főként, ha egyedül tartózkodnak otthon.
- Télen, a fűtési szezon ideje alatt vidéken gyakran feltűnnek tüzelőt árusító házalók, akik között gyakran
szélhámosok is előfordulnak, akár a kifizetett fa men�nyiségével, akár otthonukba bejutva lopással károsítják
meg a gyanútlan vásárlókat.

- Ne adjanak pénzt vagy más értéket a váratlanul jelentkező idegeneknek, akkor sem, ha közeli hozzátartozójukra hivatkoznak. A legjobb, ha azonnal felhívják az
említett ismerőst, családtagot, és tőle kérik a történet
megerősítését.
- Ha ismeretlen személyek közműszolgáltatók, segélyszervezetek, hatóságok nevében szeretnének bejutni
otthonukba, minden esetben kérjenek hivatalos iratot
tőlük.

Térfigyelő kamera az állomáson
A Mosonszentmiklóson működő térfigyelő rendszer új
helyszínnel bővült, így már összesen 9 kamera működik
településünkön. Lakossági kérésre, az ott parkoló autók
és kerékpárok védelmére a vasútállomás előtti terület
lett bekamerázva. A kivitelező a mosonmagyaróvári Patent Kft volt. Pár hetes próbaüzemet követően március
9-től rögzíti a polgármesteri hivatalban található számítógép az itteni felvételeket. A rendszer 4 hét anyagát
tudja tárolni, eddig kereshetők vissza a felvételek. A beruházást Lébény és Mosonszentmiklós önkormányzata
finanszírozta 40% - 60% arányban.
Bedő Csaba polgármester
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A legkisebb labdarúgóink
Fél évvel ezelőtt, mikor a Mosonszentmiklósi Sportegyesület életében elindult a Bozsik utánpótlásképzés, három
korosztállyal neveztünk. A 7 évesek, akik most a legfiatalabbjaink, számos tornájukról tértek haza élményekkel
vagy éremmel. Számukra az önfeledt játék és a lelkesedés mellett, a szülők azok, akik átsegítik őket az eléjük
gördített akadályokon! A képen is látszódik a nagy öröm,
hisz veretlenül tértünk haza a töltéstavai tornáról!

A következő korosztályunk a 9 évesek csoportja, akik
már az elején magasra tették a mércét, hiszen nem csak
a Bozsik tornákon, hanem a téli felkészülési mérkőzések alkalmával is bizonyították, hogy a legjobbak közé
tartoznak. A képen az ikrényi torna látható. Harmadik
hely és egy gólkirályi cím!
A 11 évesek következnek. Már túl a teremfordulón, erőtől, furfangosságtól duzzadva várják a kinti fordulókat,
hogy megmérettessék magukat. Ezáltal az eddigi szép
teljesítményt még tovább emelve a legjobbak közé, hiszen összeszokott, masszív kis csapatról beszélünk.
Edzőjük, Boczor Krisztián és Kolonits Tamás neve mellett
sem mehetünk el szó nélkül, hiszen ők idejüket, energiájukat, odaadásukat fektetik a MESE utánpótlásába.
Köszönjük áldozatos munkájukat!

Fontos szót kell ejtenünk arról, hogy márciustól nálunk
Miklóson is rendezünk Bozsik fordulót a gyermekek
számára, melyre várunk minden kedves érdeklődőt!
Fehér Lénárd

Műfüves pálya felújítása az iskolában
A 2010. évben átadott új iskola egyik leginkább használt
része a műfüves focipálya, szinte reggeltől estig focizik rajta falunk fiatalsága. 2013-ban iskolánkat átvette üzemeltetésre a győri tankerület (KLIK). Az átvételt követő években
többször is jeleztük feléjük, hogy a műfüves pálya felújításra szorul, de ez, az ismert anyagi okok miatt nem történt
meg. Önkormányzatunk az idei költségvetésébe beépítette

a pálya felújítását, melyet egy székesfehérvári cég végzett
el március elején. Költsége: 300.000 Ft volt. A pálya felújítása mellett egy új labdafogó háló is felszerelésre került.
A palánk festését önkéntesek segítségével az iskola végzi
el. Erre a munkára főleg az ott rendszeresen focizó fiatalok
jelentkezését várják.
Bedő Csaba polgármester
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Pálinkaverseny Mosonszentmiklóson
Immár a 7. Miklósi pálinkaverseny zajlott le 2016. március 5-én a Tramini vendéglőben. 31 induló kerek 100 párlata
versenyzett 10 kategóriában a serlegekért és az oklevelekért.
A zsűri tagjai: Nagy Szilárd, Holczinger János és Szalánczi Ernő

Eredmények:
Cseresznye:
1. Smauzer András
2. Csáfordi Ernő
3. Bedő Csaba
Meggy
1. Horváth Tibor
2. Szalánczi Kitti
3. Laki Ferenc
Szilva
1. Horváth Tibor
2. Varga István
3. Konrád Tamás
Törköly
1. Pusztai Ferenc
2. Varga István
3. Molnár Csaba
Borpárlat
1. Szalánczi Kitti
2. Molnár Barna
3. Finta Zoltán
Barack
1. Horváth Tibor
2. Bedő Csaba
3. Kozselszky Bence
Körte
1. Horváth Tibor
2. Varga Rudolf
3. Molnár Barna
Szeder
1. Molnár Barna
Alma
1. Ludikár Ildikó
2. Szűcs Bálint
3. Kozselszky Bence
Vegyes
1. Molnár Barna
2. Horváth Tibor
3. Angyal Imre

A legeredményesebb versenyző Horváth Tibor volt, aki 4 kategóriában is első lett, továbbá az ő szilvapálinkáját
választotta a zsűri 2016. év legjobb mosonszentmiklósi pálinkájának.
Bedő Csaba polgármester
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Kézműves kiállítás és kocsonyafőző verseny
Mosonújhelyen

Február utolsó hétvégéjén kézműves kiállítással és kocsonyafőző versennyel búcsúztattuk a telet.
A meghirdetett versenyre tizenhatan
neveztek. A versenyzők ételeit három
tagú zsűri bírálta el. Míg a zsűritagok
kóstoltak és pontoztak, a mosonújhelyi
és a gyártelepi lakosok által készített kézműves termékekből összeállított kiállítást
lehetett megtekinteni.

Horgolás, csipke, háncsfonás, festmények,
rajzok, mázas kerámia és még számos
saját kezű alkotás kápráztatta el a közönséget. A kocsonyafőző versenyen
az első helyezett Kovács Lászlóné Éva,
második Lintner Zoltán, a harmadik
helyezett Fütty László lett.
Az est jó hangulatú batyus bállal zárult.
Simonné Szabó Erzsébet

Alapítványi bál
Már hagyománnyá vált iskolánkban hogy a nyolcadik
osztályosoknak alapítványi bált szerveznek. Idén a mi
osztályunkon volt a sor. Már hetekkel a bál előtt elkezdődött a táncra a felkészülés. A próbák nagyon jó
hangulatban teltek, bár Niki néninek es Andor bácsinak
elég nehéz lehetett kitalálni, hogy mégis mit kezdjenek
4 lánnyal és 17 fiúval. Ennek ellenére tökéletesen sikerültek a táncok.
Keringővel nyitottunk és zártunk, ezen kívül táncoltunk
még palotást és charlestont is. Végül felkértük a szülőket egy közös keringőre. Az est további részében táncoltunk, nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük szépen azoknak az embereknek, akik a bál
megszervezésében segítettek és nem utolsó sorban
Niki néninek és Andor bácsinak. Nekik köszönhetően
egy felejthetetlen esténk volt.
Hricza Klaudia, Modrovits Erika

Miklósi Hírvarázs

20

Tisztújító közgyűlést tartott a polgárőrség
Február 26-án tartotta meg a Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület éves közgyűlését a polgárőr irodában. 54
egyesületi tag és jó pár meghívott vendég jelenlétében
Fülöp Viktor az ülést levezető elnök köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Stergerits József elnök tartott
beszámolót a 2015. év egyesületi eseményeiről, munkáiról. Örömmel tolmácsolta a tagok felé, hogy a megyei
rendőrkapitányságon tartott évértékelő gyűlésen a Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesületet hozták fel követendő, jó példaként. A megye összes polgárőr egyesületét értékelték és ismét a miklósiak végeztek az élen.
Gyergyói Zoltán alelnök adott tájékoztatót a szervezet
anyagi helyzetéről, a tavalyi év beruházásairól, fejlesztéseiről, ezután oklevelet kaptak jól dolgozó polgárőreink.

Így oklevelet vehetett át:
Csáfordi Ernőné, Pálfi Krisztina, Hajós Tibor, Szabó Norbert, Pető Ákos, ifj. Bári Csaba és Molnár Gábor. A megyei
szövetség elismerő díját Takács Zsolt és Gősi István kapta.
A következő napirendi pontban Bedő Csaba ismertette
az új alapszabályzatot, annak módosult elemeit. Legfőbb
változás, hogy ezentúl 3 fős vezetőség irányítja az egyesületet, az elnök, az alelnök és a gazdasági igazgató. Az
ismertetés után a közgyűlés elfogadta az új alapszabályzatot, majd következett az új vezetőség titkos megválasztása, akiknek a megbízatása 5 évre szól.
Az összejövetel a szponzorok által felajánlott vacsorával
és beszélgetéssel zárult.
Farkas Judit

Az új vezetőség:
Elnök: Stergerits József
Alelnök: Gyergyói Zoltán
Gazdasági igazgató: Tengölits Lajosné
Az új felügyelőbizottság tagjai: Csáfordi Ernő, Fülöp Viktor, Molnár Gábor.

