Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Anyák napja az iskolában
Kevés olyan kedves ünnep van, mint az anyák napja.
Ekkor köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, megköszönve nekik a szeretetet és gondoskodást, mellyel
születésünk óta elhalmoznak minket. Megköszönjük azt
a tengernyi jóságot, amit szavakkal alig lehet kifejezni.
Megköszönjük a féltő gondoskodást, az iskolakapuig
kísérő biztató tekintetet.
Május 6-án tartottuk iskolánkban anyák napi műsorunkat. Bedő Csaba polgármester köszöntője után az első

Létay Lajos:
Édesanyámnak
Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném.
Ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék hangján.
Ami csak szép s jó volna,
édesanyámnak adnám.

osztályosok műsorral köszöntötték a megjelent anyukákat, nagymamákat. A néptáncórán tanult körjátékok
után hangzottak el a versek, amelyeket minden kisgyerek örömmel és izgatottan tanult, hogy itt elmondhassa
anyukájának, nagymamájának. Majd a maga készítette
ajándékkal, s kezében egy rózsával fejezte ki szeretetét
szülőjének.
Halászné Kovács Beáta

Miklósi Hírvarázs

2

3

Mosonszentmiklósi borverseny

Gyermeknap
Május utolsó szombatja a gyermekek napja. A szülői
munkaközösség a helyi önkormányzattal és a Teke Bárral
karöltve idén is vállalta a programok szervezését. Színes
forgatag csábította a lurkókat a nagypályára. Volt tűzoltó bemutató, rendőriségi fegyverek bemutatója, lovas
kocsikázás, pólófestés, arcfestés, kézműves foglalkozás,
óriás fajátékok, ugráló vár, trambulin, kerékpáros gyorsulási verseny, 11-es rúgó verseny, célba dobó verseny.
Első alkalommal próbálkoztunk jótékonysági vásárral Benedek Nikli Noémi szervezésében, az ő saját, valamint
az Alkotókör és Tóka Gabriella által készített kisebb csecsebecsékből és a szülők által készített süteménycsomagokból. Ismét egy nagyobb összeggel gyarapodott az
udvari játékokra gyűjtögetett pénz. Köszönet a helytálló
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szülőknek, akik kitartó munkájukkal hozzájárultak a nap
sikeréhez!
Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni a támogatóknak és a segítőknek:
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, Teke Bár,
Alkotókör, Mosonszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület, VarázsGarázs, Kovacsics Balázsné (arcfestés), Németh Péter és
Horváth Kristóf (lovas kocsikázás), Csillag József és Molnár József (rendőrségi bemutató), Boczor Krisztián (11-es
rúgó verseny).
Héczné Tóth Mária intézményvezető és
Molnár Józsefné a szülői munkaközösség elnöke

Idén 9. alkalommal szerveztük meg a Miklósi borok
versenyét, melynek helyszíne a Tramini vendéglő volt.
Ismerve az idei fagy okozta károkat a szőlőben, nem
tudni sajnos jelen pillanatban, hogy milyen borversenyt
tudunk tartani jövőre.
De térjünk vissza az idei versenyre! Fehérbor kategóriában 13 induló 21 bora, rosé kategóriában 11 induló
14 bora, míg vörösbor kategóriában 23 induló 38 bora
versenyzett.
A zsűri tagjai:
Sági János a Rábca-menti Vadásztársaság elnöke
Lengyel István nyúli borász
Deé Géza győrújbaráti borász
Deé János győrújbaráti borász

Arany, ezüst és bronz minősítést kaptak a borok, alig
volt olyan, amelyik ne érdemelt volna ki valamilyen oklevelet. Ez is azt bizonyítja, hogy a tavalyi évjárat nem
volt rossz minőségű, a versenyzők színvonalas borokkal neveztek be a versenyre. A zsűri megválasztotta a 3
kategória legjobb borát is.

Mosonszentmiklós legjobb fehérbora:
Ludikár Ildikó - olaszrizling
Mosonszentmiklós legjobb rosé bora:
Ludikár Ildikó - kékfrankos-zweigelt rosé
Mosonszentmiklós legjobb vörösbora:
Bedő Csaba - othello cuvée
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Zeneiskolások tavaszi koncertje
2016. május 18-án tartották a mosonszentmiklósi zeneiskolások a már hagyománnyá vált tavaszi koncertjüket. A rendezvénynek az iskola aulája adott otthont. A
teltházas koncerten felléptek az iskola citera, zongora,
ütő, hegedű, fafúvó és rézfúvó szakos növendékei.
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Óvodások anyák napi rajzversenye

Felkészítő tanárok: Hesser Éva, Horváth Krisztina,
Bakacs Zsolt, Buborék Károly, Pál Tibor, Pintér Ágoston,
Zimonyi Gábor.
Héczné Tóth Mária Magdolna

Mosonszentmiklós község Önkormányzata ebben az
évben is meghirdette anyák napi rajzversenyét az óvodások körében. Idén 36 gyermek közel 50 rajza érkezett be. Nagy öröm, hogy ennyire népszerű lett ez
a rajzpályázat az utóbbi időben. A hagyományoknak
megfelelően idén is szerveztünk kiállítást az alkotásokból, ahol ünnepélyes keretek között minden induló

oklevelet és ajándékot vehetett át. A kiállítást és díjátadót a Művelődési ház előterében rendeztük meg május 6-án délután, melyre a gyermekek mellett a Tisztelt
szülőket is meghívtuk.

Kreatív játszóház a Civilek Házában
Az április 16-án délután megtartott játszóház, melyen
26-an vettek részt, az anyák napi készülődés jegyében zajlott. A gyerekek képeslapot készítettek, melyet apró borítékba helyeztek, ezekben a gyerekek az
anyukájuknak tudtak személyes üzeneteket küldeni.
Továbbá készültek: virágcsokrok papírból, virágok
tojástartóból, szívecskék papírcsíkokból, szív alakú
tárolók papírtányérból, virágok Quilling technikával,
tálalótálkák muffin papírból.
BNN

Bedő Csaba polgármester
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Véradó ünnepség a Tramini vendéglőben
Május 21-én, szombaton véradó ünnepséget tartottunk
községünkben. Szép gesztus, hogy ilyenkor a Magyar Vöröskereszt ajándékkal, oklevéllel, az önkormányzat pedig
egy vacsorával köszönti a jubiláló véradóinkat. Idén 69
olyan véradó kapott meghívást a Tramini vendéglőbe,
akik 10-20-25-30-40-50-60-70 - szeres véradók voltak.
Megnyitó beszédemet követően dr. Benke Tamás egy
verssel, dr. Molnár Katalin egy szakmai ismertetővel, Kun
Szilvia megyei elnök pedig egy köszöntővel kedveskedett

a megjelenteknek. Ezt követte az ajándékok, oklevelek átadása, majd pedig a vacsora.
Külön említést érdemel még Frank László és Elek Ferenc,
akik most voltak 70 - szeres véradók és a Gerezsdi család,
ahol minden családtag adott vért a márciusi véradáskor.
Így utólag is minden véradónak köszönöm a segítséget,
kívánom még, hogy sokáig találkozzunk egymással az iskolában véradáskor.
Bedő Csaba polgármester
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Önkormányzati díjkiosztó
A rendőrségnél Szent-György napján, míg a tűzoltóságnál Szent-Flórián napján ünnepelnek. Idén ez egy
közös állománygyűlésen történt meg Győrben, a Richter János Hangverseny és Konferenciateremben április
26-án. Ilyenkor a szervezetek és az önkormányzatok
képviselői kitüntetéseket és jutalmakat adnak át az állomány arra érdemes tagjai részére. Mosonszentmiklós
község Önkormányzata a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség javaslata alapján dicséretben
és jutalomban részesítette községünk egyik tűzoltóját,
Schmitzhofer Zoltánt. A jutalmat személyesen adtam
át neki ezen az ünnepségen. Gratulálok Zoli, további
sikeres munkát és jó egészséget kívánok Neked!
Bedő Csaba polgármester

A Határtalanul! pályázat keretében eljutottunk Budapestre
a Magyarság Házába, ahol megtekintettük a Mi, magyarok
című kiállást. A hetedik osztály nagyon élvezte az április
14-ei kirándulást. Sok ismerettel gazdagodtunk.

Horváth Antal már több előadást tartott a Művelődési Házban utazásai során készült fotóiból, így egy „karosszékben ülve tehettünk” kirándulást Európa több országába.
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VI. Nyugdíjas Ki mit tud? Mosonmagyaróváron
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Egyházközségi ünnepek
Április 17-én a 11 órakor kezdődő szentmisén volt harmadik osztályos hittanosaink elsőáldozása. A tizenegy
kisgyerek örömmel készült erre a szép ünnepre. Izgatottan és tiszta lélekkel álltak az oltár előtt, várva az
első találkozást Jézussal. Ünnepélyesen megígérték,
hogy hű gyermekei lesznek a Mennyei Atyának és igyekeznek Jézus tanítása szerint élni.

A mosonmagyaróvári Flesch Károly Művelődési Központban április 15-én volt a VI. Nyugdíjas Ki mit tud?
döntője. Az elődöntőkben bemutatott 35 produkcióból
19 műsorszám jutott tovább. A verseny során több,
mint 200 fellépő mutatkozott be. A döntőbe került
mosonszentmiklósi versenyzők a következő helyezéseket érték el:
- vers- és próza kategóriában Remete Gézáné II. hely,
Ötvös Dánielné III. hely
- ének kategóriában Müller Lászlóné III. hely

Országos nyugdíjas Ki mit tud? középdöntője
Harkányban
A nyugdíjas vetélkedő középdöntői április elején kezdődtek el Harkányban. A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas
Egyesület versenyzői a 3. középdöntőn szerepeltek. A
háromnapos rendezvényen 42 produkciót tekinthetek
meg a nézők. A műsor változatos volt, népdalkörök,
tánccsoportok, versmondók, mesélők, hangszeres
szólisták követték egymást a színpadon. Voltak fellépők többek között Balassagyarmatról, Oroszlányból,
Nagykanizsáról, Tapolcáról, Miskolcról, Lentiből. A pécsi városnézés után arra is jutott idő, hogy ellátogassunk a siklósi várba és a máriagyűdi kegyhelyre.

Május 2-án reggel 8 órakor szentmisével kezdődött
egyházközségünk szentségimádási napja. Az ünnepélyes szentségkitétel után egész nap volt lehetőség
betérni a templomba és imádkozni a kitett Oltáriszentség előtt. Délután 4 órakor Kovács Gergő Vilmos atya a
győr-belvárosi plébánia segédlelkésze a hittanosoknak,
majd 5 órakor a híveknek tartott szentségimádási órát.
Következő szép ünnepünk május 8-án a bérmálás volt.
A délután 3 órakor kezdődő ünnepi szentmisén bérmálkoztak nyolcadik osztályosaink. Az ünnepélyes keresztségi fogadalom megújítása után Németh László pápai
prelátus, általános püspöki helynök atya szolgáltatta ki

Az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klubszövetség GyőrMoson-Sopron Megyei Klubtanácsa népművészeti és
kézműves alkotók megyei kiállítását rendezte meg
Vitnyéden. Zsámbokiné Buday Anna megyei elnök az

Beled városában rendezték meg a nyugdíjasok olimpiáját. A megye 15 településéről 150 időskorú versengett a
tornacsarnokban. Ügyességi és gyorsasági feladatokat
kellett megoldani, majd szellemi kérdések következtek.
A miklósi egyesületből 13 fő ment el a vetélkedőre, és
felváltva alakították ki az 5 fős csapatot, így mindenki részt vehetett egy-egy sorfeladat végrehajtásában.
Ismerkedtünk, barátkoztunk a más községből érkező
nyugdíjasokkal és a mozgás örömére is ráéreztünk.

Tavaszi játékos vetélkedő Öttevényen
az irodalmi, a történelmi, a vallási, a festőművészeti és
a zenéhez kapcsolódó kérdéseket. A vetélkedőt a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület nyerte meg. Csapattagok voltak: Müller Lászlóné, Fütty Rudolfné, Polgár
Ferencné, Furka Gedeon és Polgár Ferenc. Köszönjük az
öttevényi nyugdíjasok szervező munkáját, egy kellemes délutánt töltöttünk együtt.
Fülöp Anna

számukra a bérmálás szentségét. László atya buzdította a fiatalokat, hogy minden nap bátran kérjék a Szentlélek adományait, segítő kegyelmét. Az egyház méltó
tagjaként haladjanak tovább a számukra kijelölt úton.
				
Frank Györgyné

Értékőrzés Vitnyéden

IX. Nyugdíjas Olimpia

Az Öttevényi Őszidők Nyugdíjas Egyesület a Multifunkcionális Szolgáltató Házban vetélkedőt rendezett, ahova a börcsi, a mosonszentmiklósi, a kunszigeti és az abdai nyugdíjasokat is meghívta. A házigazdák nevében a
vendégeket Szeghalminé Hittner Zsuzsanna egyesületi
elnök üdvözölte, majd Szabó Magdolna verssel, Dudás
József szaxofon szólóval köszöntette a jelenlévőket. A
játékmester Fehérvári Károly volt, aki licitálásra tette fel
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IKSZT udvarán nyitotta meg az ünnepséget, majd az
óvodások mondtak verset az idősek tiszteletére. Farkas
Imréné szavalata után meghallgattuk Török Ferencné,

Tercsi néni népdalcsokrát. Az Énekes Lenke néptáncegyüttesből Horváth Zsuzsanna és Németh István, Fülöp Ferenc díjas táncospár tartott bemutatót lassú- és
gyors táncokból. Szalai Csaba polgármester mutatta
be az 1 éve felújított közösségi tér épületét, melyben
a 30 éves nyugdíjas klub tartja összejöveteleit és a
20 éves néptáncegyüttes a próbáit. Itt kapott helyet a
falumúzeum, ahol a községben összegyűjtött tárgyak
láthatók, valamint egy kiállítótermük is van, ami most
először szolgál megyei rendezvény helyszínéül. A kiállítást Ivanics Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy nagyon fontos, hogy ilyen
alkalmakkor visszahozzunk valamit a régi világból. A
kiállított tárgyakat nézve előjönnek az emlékek, mikor
és hogyan készült a csipke, a horgolt terítő, hányszor
kellett a hímzőfonalat befűzni a tűbe, milyen ecsetvonás kellett a vászonra, hány öltésből áll a goblein
kép, hogyan alakult a vesszőből kosárka, a kukoricalevélből szatyor. Meg kell őrizni a kézimunkázást,
és továbbadni gyermekeinknek. Ezt a szolgálatot az
időseknek kell vállalni és ezt a nyugdíjas közösségek
meg is teszik. A kiállító teremben a megye 14 településéből 45 alkotó mutatta be munkáját, 41 hölgy és
4 férfi. Mosonszentmiklósi kiállítók: Simon Ambrusné
csuhétermékek, Konrád Józsefné goblein képek, Molnár
Ervinné horgolt kalap és harisnyából készített orchidea
kompozíció. Sokáig gyönyörködtünk a különböző tájegységek hímzéseivel készült terítőkben, a szép szőttesekben, az ötvös munkákban, hiszen minden egyes
darab értékek őrzője, a magyar kultúra része, melyeket
tovább kell adni az utódoknak.
Fülöp Anna
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Tanítóválasztás, javadalmazás, feladatok
a XX. század elején
Hegedüs János 1892-1968 Mosonszentmiklós
A Jövőnk c. tanügyi lapban jelent meg az álláshirdetés: ”A
mosonszentmiklósi róm. kath. iskolaszék lemondás folytán
megüresedett IV. oszt. tanítói állásra pályázatot hirdet.
Javadalom: a község pénztárából 600 kor. készpénz
havi részletekben, a többi államsegély. Lakbér 240
kor., esetleg egy bútorozott szoba fűtéssel és takarítással. 40 kor. lakbérpótlék. Az állásra csak férfitanítók
pályázhatnak. Kántori teendőkben segédkezni tartozik.
Pályázati határidő febr. 23. Az állás március 1-jén elfoglalandó. Iskolaszék.” A megadott határidőre 11 pályázat
érkezett. A pályázó tanítókról Csizmazia Pál plébános,
iskolaszéki elnök „Minősítést” készített, mely tartalmazta a pályázó nevét, születési évét, helyét, hol szerzett
oklevelet, mikor, milyen eredménnyel. Az ország különböző tájairól érkeztek pályázatok (Szentes, Kőszeg,
Győr, stb.), köztük volt Hegedüs Jánosé is.

„ Tekintetes Iskolaszék!
Alulírott azon alázatos kérelemmel járulok a Tek.
Iskolaszék elé, miszerint a pályázat alatt álló
mosonszentmiklósi róm. kath. osztálytanítói állásra megválasztani méltóztassék. Alázatos kérésem a
következő okiratokkal támogatom:
A.) alatt mellékelt oklevél szerint tanítás-nevelésre képesített vagyok. ( 1912-ben Győrben a Királyi
Katholikus Tanítóképző Intézetben végzett 1912.
jún. 27-én 2 kitűnő, 3 jeles, 5 jó eredménnyel, esküt
tett 1912 okt. 26-án.)
B.) alatt csatolt működési bizonyítvány szerint a
gyarmati rk. elemi népiskolánál eredményesen működöm, s a kántori segédkezéssel elismerést érdemeltem ki. (A működési bizonyítványt a gyarmati
iskolaszék elnöke, Bors Pál kanonok írta)
C.) alatt csatolt kántori oklevél szerint a róm. kath.
kántorságra képesítve vagyok. ( Kántori oklevelét
1912. jún. 28-án vette át. Kántori teendőkben :kitűnő, egyházi éneklésben:jeles, orgonálásban :jeles,
hegedülésben:jó eredménnyel.)

Működési Bizonyítvány (részlet)
„Hegedüs János okleveles tanító úr a gyarmati róm.
kath. népiskolában 1912. szept. 1-től egész a mai napig 1919. febr. 19-ig, mint osztálytanító működött és
ezen idő alatt józansága, szorgalma és a gyermekkel
való szelíd bánásmódja által mindenki tiszteletét és
nagyra becsülését kiérdemelte. Ezen kívül még szorgalmas és jeles kántorkodása által is fokozta a hívek
szeretetét és megbecsülését.”

Miklósi Hírvarázs
Hegedüs tanító úr elfoglalta legénylakását és lelkesen
végezte munkáját. Az év végi vizsgák időpontja Miklóson május 9-én volt. Az iskolaszék jegyzőkönyve szerint
1919. szeptember 21-én Hegedüs János kérelmét tárgyalták lakásügyben. Nősülni szeretett volna, ezért önálló háztartásra kívánt berendezkedni. Mivel lakása csak
egy szobából állt, kérte az iskolaszéket, hogy részére
Takár László elődje által is már használt konyhát szíveskedjenek neki átadni. Kérését az iskolaszék teljesítette,
de az eddig élvezett takarítást, fűtést, lakbér-és kertpótlékokat megszüntették. Az évi fűtés fejében két és fél öl
puhafát szavaztak meg számára. (Felesége Langa Anna
1894-1970, gyermekei: Edit 1920, György 1921)
1920. máj. 6.-1936. nov. 22. iskolaszék jegyző.
1921. jan.6.-1936.dec. 13. egyházközségi jegyző.
1920. ápr. 12-től helyettes kántortanító.
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1925-től kántortanító (Kollerits Ferenc kántortanítói állásáról lemondott, de igazgató maradt, helyette Hegedüs
Jánost választották meg.)
1928. jan. 5-én Antal püspök kinevezte a miklósi elemi
iskola igazgatójává, 1949. aug. 15-ig állt az iskola élén.
A körzeti iskolafelügyelői látogatások arról tanúskodnak, igazgatósága alatt magas színvonalon folyt a tanítás. Arról is tudomást szerezhetünk, hogy „A tantestület
kartársi szeretetben munkálkodik. A tanulók szociális
viszonyai jónak mondható.” (Timaffy Endre körz. Iskolafelügyelő 1939. márc. 4.)
1957-ben nyugdíjba vonult. 1968-ban hunyt el, a
mosonszentmiklósi temetőben nyugszik.
Mód Lászlóné

1919. febr. 23-án a miklósi iskolaszék közgyűlése
összeült, hogy megválassza az új tanítót. Az iskolaszék elnöke Csizmazia Pál plébános, jegyző Kollerits
Ferenc (id. Kollerits Ferenc ig. tanító fia, aki követte
apját a pályán). A pályázatokat egyenként bemutatták, majd elbírálták. A 11 pályázó közül egyhangúlag Hegedüs János gyarmati tanítót választották
meg a IV. sorszámú osztálytanítói állásra. Értesítették a megválasztott tanítót, hogy március 1-jén köteles elfoglalni állását.
„Díjlevél
Hegedüs János tanító részére, a mosonszentmiklósi
róm. kath. iskolánál a III. osztálytanítói állás javadalmazásáról és kötelességeiről.
A.) Javadalmazásáról
1.Készpénzfizetés a községtől előleges havi részletekben 600 K., azaz hatszáz korona és az 1913. évi
16.tc. alapján szolgálati éveinek megfelelő államsegély. (800 koronát állapítottak meg számára). Törvényes lakás.
B.) Kötelessége
A mosonszentmiklósi r. kath. iskolába a neki kijelölt osztályokat, úgy a mindennapi, mint az ismétlő
iskolásokat a RENDSZABÁLYOK utasítása szerint tanítani. A tanulókat úgy hétköznapokon, mint vasárés ünnepnapokon az istentiszteletekre vezetni, s ott
reájuk figyelni.

Miután minden bizalmam a Tek. Iskolaszékbe bátorkodom helyezni, alázatos kérésem megújítása mellett vagyok a Tek. Iskolaszéknek

A kántori teendők minden ágában segédkezni,
szükség esetén a kántort helyettesíteni. A győregyházmegyei tanító egyesületbe tagul belépni.
Egyebekben köteles magát a r. kath. iskolák részére
kiadott Rendszabályokhoz tartani.

Gyarmat. 1919. február 15-én.

Mosonszentmiklós 1919. március 4.
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50 évvel ezelőtt írták rólunk

Hírek Mosonújhelyről

Előszó:
A cikk 1966-ban jelent meg a Kisalföldben, Pék aláírással (hozzátartozója falunkban él). Ekkor én 3 éves voltam.
A cikk másolatát (és az előző újságunkban a Csepete szőlőről szóló cikket is) egy ismeretlentől kaptam, akinek
ezúton is köszönöm a segítségét.

Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak,
hogy felújították a mosonújhelyi kultúrházat! A nyílászárókat is kicseréltettük a mosonújhelyi falunap felajánlásaiból. Egyszóval köszönjük szépen a dolgos kezeknek
a munkát. A játszótérnél megkezdődtek a kemence építéséhez szükséges előkészületek. A kis hídnál a korlátot
lefestettük, most már észrevehetővé vált. A focikapu is
új festést kapott. Köszönet a festőnknek. Ez történt nagy
vonalakban Mosonújhelyen.
Zsugonicsné Helga

Bedő Csaba polgármester

A legidősebb tanácsadó
A Wenckheim birtok több mint 70 ezer hold volt. Ebből
mindössze 20 holdon volt szőlő és az is Mosonszentmiklóson, a Csepete-dombon. A szőlő azonban pusztulásnak indult, s a korábban kitűnőnek ismert nedűt
már fitymálva kortyingatták az urak. Hogy a jó hírnév
ne vesszen, a gróf új vincellért hozatott. A nagyúr szeszélye egy egri lakos, nincstelen ember sorsába szólt
bele. Czeglédi Lajos volt az, akinek a neve mellé már
odakerült a fiától megkülönböztető „idős” jelző.
A kenyér után el kell menni – tartotta a vizsgázott vincellér. A felügyelő, akinél korábban dolgozott, ajánlotta be a grófnak. Czeglédi Lajos akkor éppen munka
nélkül volt.
Mosonszentmiklósi házában keresem idős Czeglédi
Lajost. Unokájától tudom meg, hogy kapálni ment kerékpárral. Az unoka útbaigazítása alapján a kukoricaföldön találom meg az idős embert. Kimegyünk a föld
végére, és itt sorolja sorsát az akácfa árnyékában.
Ismertem én ezt a vidéket már. Katona koromban Bécsben szolgáltam és eljártunk Győrbe parancsra: munícióért, zsoldért. Itt vezetett el az utunk Mosonszentmiklós mellett. Szememmel megismertem a határt. És így
kamatozott a grófnak a konvenció.
Az első évben, 1922-ben már 6 hold új szőlőt telepítettem. Rizlinget és csemegét hozattunk Egerből az avult,
értéktelen tőkék helyett. A megmaradó 14 holdat kitakartuk, megtrágyáztuk, a tőkékről lemetszettem minden öreg hajtást, alig hagytam egy-két rügyet ifjításnak. Megmutatkozott a munkám, azelőtt a 20 holdról
alig szüreteltek 250-300 hektolitert, én 22 éven keresztül évente átlagosan kipréseltem 500 hektolitert.
Elmegyünk a Csepete-dombra. Dióbarna kezével körbemutat: itt dolgozott, ezeket a tőkéket ápolta 22 éven

át, ezt a 6 holdat telepítette, amott azt a 130 ölet vette
meg, amikor a gróf eladósodott és túladott a birtokán.
Az ősz ember szeme felcsillan. Én megemeltettem a
jószágigazgatóval a kalapot – meséli. Mikor már újra
jó bor termett itt a dombon, sokszor jöttek az urak
ispicirungozni. Egyszer együtt volt a főigazgató a jószágigazgatóval. Iszogatás közben csak hívatnak,
hogy hozzak a legrosszabb borból. Én vittem a furmintot. Azt mondták, hogy ez nem rossz. Aztán vittem a
rizlingből, majd a csemegéből. Mikor megkóstolták, a
jószágigazgató megemelte a kalapját előttem. Én nem
emeltem meg az enyémet, mert hajadonfőtt voltam.
Ahogy lépkedünk a szőlősorok között – most már az
egykori cselédeké – azt is elmondja, hogy négy gyermeket nevelt fel életpárjával, aki 2 évvel ezelőtt, 77
éves korában búcsúzott el tőle. 9 unokája van és 2
dédunokája. Egy gyereke kivételével itt él körötte valamennyi a családjával együtt.
Egy kiveszőfélben lévő szőlőparcella mellett megyünk
el: megint meg kellene újítani már – mondja. Mert időközben kipusztul egy-egy tőke, csak az a baj, hogy helyettük direkt termőt telepítettek, pedig kár elrontani
vele a jót.
És beszél a nemrég megalakított hegyközségről. Közben azt gondolom, olyan ez a 81 éves ember, mint egy
lombjaifjított fa, szívós és termékeny. Valóban így van,
mert idős Czeglédi Lajos újra részt vesz a Csepetedomb kultúrájának a felújításában. A hegyközség azért
alakult, hogy gyümölcsfákat telepítsenek, megóvják a
meglévő szőlőt és ismét nemes tőkéket honosítsanak
meg a kiveszők helyett. Idős Czeglédi Lajos ennek a
hegyközségnek a legidősebb tagja és tanácsadója. Az
ő javaslata alapján újul meg ismét a Csepete-domb.
Pék
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Megújult a mosonújhelyi kultúrház
Önkormányzatunk az ide év költségvetésében 400.000
Ft+áfa összeget különített el az épület belső felújítására.
A kivitelezést saját erőből oldottuk meg, a két falugondnok Hancz István és Kovacsics Balázs végezte a munkák
döntő részét. Köszönet illeti még Horváth László nyugdíjas kőműves mestert is, aki szakmai tanácsokkal és
szerszámok kölcsönadásával segítette a munkálatokat.
Új járólapot raktak le a nagyteremben, glettelésre és festésre is sor került itt. A mellékhelyiségek ajtói és falai is
megszépültek. A padokat és az asztalokat már korábban
kicseréltük, így kulturált környezetben tarthatják meg
rendezvényeiket a helyi lakosok.
Bedő Csaba polgármester

Bozsikos utánpótlás csapataink
2015. szeptemberében csatlakoztunk a Bozsik utánpótlás-képzéshez három korosztállyal. Az Üstökös
csoportba soroltak bennünket, ahol a környező településekkel mérettettük meg magunkat. A kezdeti létszámot mára megduplázva, sok-sok tehetséges fiatallal múltuk felül az ellenfeleinket.
A hétévesek mára már 11 játékossal utasítják maguk
mögé hétről hétre ellenfeleiket. Számukra a következő lépcső a hazai kupa, ahol Lipót és Töltéstava csapatai ellen lépnek pályára 2016. június
4-én 10 órakor a MESE pályán.
A kilenc évesek szezonját sajnos sok sérülés árnyékolta be, de a csapat az erejét mutatva két utolsó Bozsik tornájukon veretlenül végeztek. Számukra egy
nagy erőpróba vár Ikrényben 2016. június 11-én, ahol
gyermekutánpótlásra szakosodott csapatokkal veszik
fel a versenyt. A Rosszcsont Focisuli, Rábapatona és
Győrszentiván csapataival mérkőznek meg majd.
Az utánpótlás 11-es korosztálya is sok szép diadallal
tért haza a tornákról. A Boczor Krisztián által vezetett
gárda egységességét mutatja, hogy egy csapatból a
jövő évtől 13 éves korosztályt is indítunk a számos
focista jelöltből, tehát a következő szezont már négy
csapattal kezdjük meg.

Mindhárom korosztály számára sikeresen rendeztünk
hazai Bozsik fordulót, ahol a fiatalok megmutathatták
tudásukat. Ezúton szeretnénk megköszönni a buzdítást és a támogatásokat is!
Fehér Lénárd
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Játszótéri felújítások községünkben
Mosonszentmiklós mindhárom településrészén vannak játszóterek, régiek és újak egyaránt. Vannak
szabványos játékok ezeken a tereken, és vannak olyanok, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, de
használatban vannak már évek óta. Szakemberrel végignézettük ezeket a játékokat, aki több javaslatot is
tett. Vannak olyan játékok, amelyek átalakítást vagy
ütéscsillapító kavicsréteg elhelyezését követően válnak szabványossá, így a gyermekek által tovább használhatóvá (pl. a gyártelepi hinta, a sportpályán lévő
mérleghinta, a Szabadság téri hinták és a mászóvár,
továbbá a Rábca utcában található mászóka, amelyet

babaházzá alakítunk át). Vannak olyan játékok, amelyektől meg kellett válnunk. Ilyenek a Szabadság téri
mérleghinták (új lett helyette), az óvoda füves udvarán
található fém csúszda (szintén új lett helyette). Speciális eset a Rábca utcai hajóhinta és az ottani játékok
esete. Ezek a játékok nem felelnek meg a mai követelményeknek, szabványossá sem tehetők, így le kellene
szerelni őket. Ez nem célunk, meg akarjuk ezeket a
játékokat őrizni az utókornak. Leszerelés helyett körbekerítettük ezt a játszóteret. A munkálatok május végére fejeződtek be.
Bedő Csaba polgármester

Miklósi Hírvarázs
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Új táblák a gyártelepi vasúti átjáróban
Még március végén kerestem meg levélben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mosonmagyaróvári mérnökségét a gyártelepi vasúti átjáró ügyében. Gondolom a felvetett probléma minden közlekedő ember számára világos, sokszor
csak a szerencse illetve a helyi sofőrök odafigyelése miatt
nem történt baleset az átjáróban.
A Magyar Közút szakemberei május 23-án orvosolták a
problémát és új KRESZ táblákat helyeztek ki, valamint új
útburkolati jeleket festettek fel az úton. Reméljük, hogy
ezáltal biztonságosabbá válik a vasúti átjárónk és környéke, de azért érdemes továbbra is figyelni ezen a helyen!
Bedő Csaba polgármester

Új utak községünkben

Temetői felújítások
Önkormányzatunk április végén felújíttatta a megkopott temetői kereszt feliratozását, továbbá id. Kollerits Ferenc
(1883-1907) volt mosonszentmiklósi főtanító sírfeliratát, akinek életéről előző számunkban olvashattak.
Bedő Csaba polgármester

Idén is folytatódott önkormányzatunk útfelújítási programja. 2016 áprilisában a mosonújhelyi Ady Endre utca,
a gyártelepi Malom utca hiányzó része és a miklósi Patkó
valamint a Rózsavölgy utca kapott új aszfaltburkolatot. A
padkaépítést az önkormányzat dolgozói és a közmunkások végezték el mindenhol. Kátyúzásra is sor került, de
hála Istennek, az utóbbi évek intenzív útépítései miatt
a rossz útburkolattal ellátott utcáink száma rohamosan
csökken, így kátyúzni is egyre kevesebb helyen kell. Több
utcában történt járdafelújítás. Régi, töredezett vagy felfagyott járdaszakaszok újultak meg a Gergely, a Hársfa, a
Petőfi, a József Attila utcában, a Szabadság téren és a Fő
úton kb. 300 m hosszúságban. A munkák összköltsége
12,8 millió Ft volt, a kivitelezést a Colas Zrt. végezte. A
lapzárta időpontjában kezdődött el egy új járda építése a
Béke utcában a Malom utcai kereszteződéstől kifelé.
Bedő Csaba polgármester

Születések:

Halálesetek:

Makrai Gréta				
Frank Luca Hermina			
Boros Kristóf				
Bősze Katalin				
Angyal Lara				

2016.03.19.
2016.03.21.
2016.03.23.
2016.04.05.
2016.04.09.

Tóth Imréné				
Szakál Istvánné				
Molnár Lászlóné			
Limmerné Bánkuti Éva			
Meszlényi Pál Zoltánné			

Házasságkötés:
Nagy Eszter- Konrád Milán		
Döbrönte Diana- Novits Norbert
Tóth Judit- Baranyai Máté		
Kovacsics Szilvia- Peredi Zoltán
Laki Eszter- Molnár Péter		
Nagy Ágnes-Laki Ferenc		

2016.03.18.
2016.04.02.
2016.04.15.
2016.05.14.
2016.05.21.
2016.05.25.

2016.03.26.
2016.03.29.
2016.04.16.
2016.04.27.
2016.05.11.
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A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartás miatti bejelentést írásban bárki megteheti.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a szabálysértést elkövető személy nevét, címét,
- az elkövetés helyének és idejének, a körülményeinek
rövid leírását,
- a szabálysértés bizonyítását szolgáló eszközök
megjelölését,(pl. fénykép)
- a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.
A rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt megállapítható közigazgatási bírság felső határa- a jogsértő személyétől
függően- természetes személyek esetén kétszázezer
forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.
A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.
A rendelet értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősülnek az alábbiak:
1. Aki a község zászlaját, vagy címerét engedély nélkül,
vagy a meghatározottaktól eltérő módon használja.
2. Aki közhasználatú zöldterületen fák, bokrok törzsét
vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél vagy kábel rögzítésére használja.
3. Aki díszkutat, közkutat mosakodásra használja, a kút
vízét beszennyezi.
4. A templom és a középületek környékén, építményeken, berendezéseken károsító hatással járó eszközt (pl.
gördeszkát, görkorcsolyát) használ, zöldfelületek tartozékaira matricát, hirdetést ragaszt.
5. Aki ingatlantulajdonosként, kereskedelmi, vendéglátó egység üzemeltetőjeként az ingatlan előtti környezetének, a járdától az úttestig terjedő területének,
az árok tisztántartásáról, az ingatlanról az úttest vagy
járda terébe benyúló ágak, cserjék és egyéb növényzet
nyeséséről, az ingatlan előtti járda hó eltakarításáról,
síkosság mentesítéséről nem gondoskodik.
6. Utcai árusként a kijelölt terület és környezetének
tisztántartásáról, a keletkezett hulladék gyűjtéséről
nem gondoskodik.
7. Az ingatlantulajdonos, aki ingatlannal határos zöldsávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja,
hogy a csapadékvíz elvezető árokba vagy csatornába
szabadon lefolyhasson.
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Parlagfű elleni védekezés

Tájékoztató
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselőtestülete legutóbbi ülésén rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről.
A rendelet 2016. június 1. napján lépett hatályba.
A rendelet megalkotását azért látta szükségesnek a
Képviselő-testület, mivel az elmúlt időszakban kiderült,
hogy vannak olyan magatartások, melyek szankcionálatlansága komolyan veszélyeztetik településünk közrendjét, az itt élő polgárok nyugalmát.

Miklósi Hírvarázs

8. Az ingatlantulajdonos, aki az úthoz tartozó árokban,
csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában olyan anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza, vagy azt
betemeti.
9. Aki a temető csendjét zavarja, a szemetet nem a kijelölt szemétgyűjtőbe helyezi el, köztemetőben engedély nélkül közlekedik járművel, vagy állatot – vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével – visz
be, építési anyagokat sírhelyek között engedély nélkül,
vagy engedélyezett időtartamon túl tárol.
10. Aki vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert
munkaszüneti napon, 12 óra után belterületi ingatlanon hangos zajjal járó építési, bontási tevékenységet
végez, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos (fűnyírás)
és egyéb (pl. fafűrészelés, sarokcsiszoló, ütvefúró, vésőgép…) hangos zajt keltő tevékenységet végez.
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
megszegésének jogkövetkezményeiről” szóló önkormányzati rendelet megtalálható a község honlapján, a
www.mosonszentmiklos.hu oldalon a hatályos rendeletek menü alatt.
Háber Krisztina jegyző

Ugyan tavaly nem volt olyan súlyos a helyzet, mint például 2014-ben, így is jókora gondot okozott az allergiásoknak (Magyarországon minden ötödik ember allergiás
a gyomnövényre) a parlagfű - a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) tájékoztatása szerint.
A földhivatalok felderítéseinek eredményei szerint külterületen 2015-ben kevesebb parlagfűvel fertőzött terület volt, mint az elmúlt években. Ennek oka részben
az időjárás, részben a földhasználók javuló jogkövető
magatartása, mely a hatékonyabb hatósági intézkedéseknek köszönhető. A 2015. évi parlagfű pollenszezon
az előző évihez képest kedvezőbben alakult, a csúcsidőszak rövidebb volt és a pollenkoncentráció 2015ben nem érte el a 2014. évhez hasonló rendkívül magas
szintet. A pollenterhelés alakulására jelentős hatással
volt az augusztusi-szeptemberi időjárás.
Habár a parlagfűbomba robbanására néhány hónapot
még biztosan várni kell, a védekezést így sem lehet
elég korán elkezdeni. Ugyan a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) csak július 1-jétől bírságolhat, azonban a megyei kormányhivatalok munkatársai
már most ellenőrizhetik, hogy a gazdák megtesznek-e
mindent. A hatóság idén is felhívja a figyelmet, hogy
minden földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel

fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A
felvett jegyzőkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a
parlagfű-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés
nélkül hatósági eljárást indít.
Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben
minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött
terület nagyságától és parlagfűvel való fertőzöttség
mértékétől függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig
terjedhet kül- és belterületen egyaránt.
Nem árt tudni azonban, hogy belterületen az ingatlan
méretéhez képest nagyobb összegű bírság szabható ki,
mint a külterületi ingatlanokon. Ez persze nem véletlen, a lakóövezetben virágzó parlagfű ugyanis nagyobb
közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára. Amennyiben az érintett nem fizeti meg a bírságot,
az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül,
amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik.
A NÉBIH friss tájékoztatása szerint 2016. április 27-ig:
- belterületen 32 esetben, összesen 3 millió forint értékben szabtak ki növényvédelmi bírságot. A legmagasabb
összegű bírság pedig 461 ezer forintra rúgott.
- külterületen 1386 esetben, összesen 76,2 millió forint
növényvédelmi bírságot szabtak ki. A legmagasabb ös�szegű bírság pedig 3,4 millió forint volt.
Ráadásul a kötelezően kiszabott bírságon túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is
az „ügyfélnek” kell megfizetnie.
forrás: onkormanyzatiklub.hu

Szemétgyűjtés idén is
2009. óta minden évben megrendezzük a tavaszi szemétgyűjtési akciónkat. A szervezésben az önkormányzat mellett a polgárőrök és az önkéntes tűzoltók vesznek részt.
Idén 83 gyermek és felnőtt regisztrált a reggeli eligazítás előtt, ami az eddigi legmagasabb létszám. Az
önkormányzat 600 szemetes zsákot és 200 védőkesztyűt vásárolt erre a napra, továbbá egy 24 m3-es nagy
konténert rendelt meg a Győr-Szol-tól az összegyűjtött
hulladék elszállítására.
Az útvonalak a megszokottak voltak, de most a régi
Mecsér felé vezető út mellett is összeszedtük a szemetet. Ez a terület volt a legszennyezettebb, továbbá az
öttevényi autópálya felüljáró előtti földút. Volt minden,
állati tetemek, mosógép, monitor, mosdó, háztartási
szemét, autógumi, minden, amit el lehet képzelni. A
Szabadság téri fajátékok festésére is most kerítettünk
sort és párhuzamosan kerékpár regisztráció is zajlott
a polgárőr iroda udvarán. Sajnos a 24 m3-es konténer
kicsi lett, nem fért bele az összes szemét. Kb. 7-8 m3
hulladéknak egy újabb konténert kellett rendelni. Az
akcióban résztvevők lelkesen gyűjtötték össze a szemetet, nagyon fel voltak háborodva az emberek felelőtlen szemetelése miatt.

Köszönjük minden résztvevőnek a segítséget, munkájuk által most szebben néz ki településünk. Külön
köszönet Molnár Lajosnak, Szalánczi Ernőnek és az önkéntes tűzoltóknak, akik gépjárműveikkel is segítették
a szemétgyűjtést. A munka végeztével egy ebédre és
egy pohár italra hívtuk meg az önkénteseket. Köszönet a támogatóknak, a szakácsoknak, akik hozzájárultak a finom ebéd elkészítéséhez.
Bedő Csaba polgármester
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Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek
megelőzésére
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a
szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a
száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen
és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A
szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi
gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkön�nyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a megelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm.
rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okokból hatósági
engedély beszerzése mellett -megengedi. Avar és kerti
hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az
esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen,
napokon, és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi,
előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti
grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó
felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig
legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám,
és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk
a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors
továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz
könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy
súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási
viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz
kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter,
területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat
rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is
tilos a tűzgyújtás,- beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket
is-, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt a környezetvédelmi hatóság és a
tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Polgármesteri Hivatal
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Pályázati információk
Ebben az évben 10 fő közmunkást foglalkoztat önkormányzatunk. 1 fő az óvodában, 1 fő a konyhán és 8 fő az
önkormányzatnál dolgozik és segít a napi munkákban. A
közfoglalkoztatási program keretén belül pályázni lehetett a közmunkások részére védőruházat és munkaeszközök beszerzésére. A pályázaton 1,3 millió Ft-ot nyert
önkormányzatunk ez év tavaszán. Védőruhák és cipők
mellett különféle munkaeszközöket vásároltunk a pénzből: 2 fűnyíró, 2 damilos kasza, 1 gyeplazító, 1 fúrógép,
1 sarokcsiszoló, 1 akkus fúró, 1 láncfűrész és több kisebb értékű munkaeszköz (lapát, ásó, kapa, lombseprő)
került beszerzésre.
Több pályázat beadása is folyamatban van. Ezek közül a
legfontosabb egy kétcsoportos (10-10 gyermek) bölcsőde kialakítására benyújtott pályázat. A bölcsőde épülete
az önkormányzati konyha udvarán, a volt salakos pálya
helyén lenne. A pályázat beadási határideje május 23-a
volt, összege 133,8 millió Ft.
Beadásra került a konyha épületének a korszerűsítéséről
és egy új üst beszerzéséről szóló pályázat is közel 4 millió Ft étékben. A korszerűsítés az étkező csempézéséről,
egy előtető építéséről szól. Az új üst a meglévő mellé kerülne beépítésre, így nőne a konyha kapacitása (a leendő
bölcsőde miatt is szükséges ez).
Szintén beadásra került az iskolai műfüves pálya burkolatának a komplett cseréjéről és a palánk lefestéséről szóló
pályázat is. A pályázat összege 3,7 millió Ft. A pályázat
másik részében a Domb és a Kiserdő utca felújítására is
pályáztunk (új aszfaltburkolatot kapna ez a két utca). A
pályázat összege 7,2 millió Ft.

Június vége a beadási határideje az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéséről szóló pályázatunknak,
mely az alábbi épületeket érinti: polgármesteri hivatal,
konyha, óvoda, orvosi rendelő. A pályázat során megújulna ezeknek az épületeknek a hőszigetelése, a fűtési rendszer és annak szabályzása, továbbá napelemeket
kapnának az épületek a villamos energiafogyasztásuk
mérséklésére, a konyhára pedig a melegvíz ellátás biztosítására napkollektort szerelnének fel. A pályázat várható
összege 45-50 millió Ft lesz.
A bölcsődei és az energetikai pályázat megírását külsős
szakértőkre bíztuk, míg a másik két pályázatot jómagam
készítettem el. Hangsúlyozom, hogy a fenti pályázatoknak csak a beadása történt meg vagy történik meg, ez
nem jelenti azt, hogy ezeket a pályázatokat már meg is
nyertük!
Bedő Csaba polgármester

Tisztelt Lakosság!
Egy éve szűnt meg a helyi kábel TV csatorna, ezért
nem látható a VIDANET kínálatában a szokott helyen
a műsor.
A Médiatörvény kimondja, hogy ilyen csatornát önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, a polgármester,
a Képviselő-testület tagjai és hozzátartozói nem
működtethetnek. Emiatt várjuk civil személyek,
egyesületek jelentkezését, akik kedvet éreznek a
helyi képújság és/vagy a helyi falu TV működtetésére, továbbá az ehhez szükséges médiahatósági
regisztráció és a feléjük küldendő rendszeres adatszolgáltatás elvégzésére. Érdeklődni, jelentkezni a
Polgármesteri Hivatalban lehet.
Polgármesteri Hivatal

Eseménynaptár 2016.
Június 24. 		
Szent Iván napja
Június 24. 		
évzáró
Június 25. 		
tűzoltó hétpróba 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.		
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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Óvodások nagy kalandja a futóversenyen

Szívmelengető tavaszi hangverseny

„Az erős lélek, ha nagy cél van előtte, megacélosítja a gyönge testet.”

A tavaszi évszakot záró koncertünk vendége Dr. Benke
Tamás háziorvos volt. A gyerekek nagyon meglepődtek,
hogy a doktor bácsi a hallgató helyett a hegedűjét hozta
magával. Kedvcsinálóként saját versét mondta el a május
hónapról, majd kedves hangszeréről, a hegedűről; ezután
bemutatta a hangszer részeit, a hangolást, a pengetést is.
„Álomszerű zene csendül, - a hangok beszélnek.” A vers
szavai hamarosan valósággá váltak. Nagyon élvezték a
gyerekek a hegedűn megszólaltatott gyermekdalok, nép-

Csodát élhettek át a miklósi óvodás gyermekek és szüleik
a Szigetköz Minimaraton elnevezésű futóversenyen Mosonmagyaróváron. Régóta érlelődött a gondolat, hiszen az
előző évben már megcsodálhattuk Palkovits András jutalomérmét, s több felnőtt is részt vett ezen a rendezvényen.
Azért is népszerű, mert óvodások számára 300 m-es távot
is hirdetnek, bárki kipróbálhatja magát. Óvodánk örömmel
támogat minden mozgással kapcsolatos rendezvényt, pedagógiai programunk is kiemelten foglalkozik a testneveléssel, s külön a kocogással is.
Szülői kezdeményezésre megszületett az elhatározás:
futóversenyre megyünk! Vecsei Judit SZM-elnökünk állt a
kezdeményezés élére. Kialakult a bátor jelentkezők köre a
nagycsoportban, de kapcsolódtak az eseményhez a kisebbek is. Több hetes felkészülési idő következett. A vállalkozó kedv mindvégig töretlen maradt.
Bevallom, magam is elcsodálkoztam a népes csapat láttán,
amikor a rajt-cél helyszínéhez érkeztünk. Ennyi család! En�nyi aktív támogató! Ennyi lelkes kis futó! A kicsik teljesítményfutásához csak a helyszínen kellett megjelenni, nem
kívánt előzetes nevezést. Nem tudhattuk hát előre, kik lesznek ott biztosan. De eljöttek, és futottak a kiscsoportból:
Bánfi Luca, Nakovitz Aisa, Kovacsics Emma, Riedl Eszter,
Tóka Júlia. A bátortalanabbak szüleik kezét fogva teljesítették a távot. A középső csoportból Tóka Fanni, Riedl Anna

/Mark Twain/

és Sterkovich Zoé. Bemelegítésként a nagycsoportosok is
teljesítették ezt a feladatot.
Nem tudom eléggé hangsúlyozni a szülők hozzáállását,
segítő szándékát, lelkesítő támogatását. A Bánfi család karszalagokat, molinót készített.
Derűs hangulatban, a mezőny végén indultunk, hiszen a
több mint 400 résztvevő között nem keveredhettünk el.
.Három szülővel kísértük az elszánt kis csapatot. Hamar
észrevettük: valaki csendben csatlakozott hozzánk, nevezés nélkül, de határozottan. A frissítés ideje alatt megtudtuk: ő Erzsike néni, Egerből jött, az unokái futnak, de mikor
meglátott minket, úgy érezte, csatlakoznia kell – és kiderült, hogy hetven éves! Rögtön tiszteletbeli nagymamánkká
fogadtuk. A meleget, az izgalmat, a fáradtságot leküzdve
megpillantottuk a célt, s újult erőre kaptunk. Ekkora ünneplésre, ennyi gratulációra nem is számítottunk, mint amiben
részesülhettünk. Köszönet a szülőknek, gyerekeknek a kitartó munkáért, támogatásért.
A 4 km-es táv teljesítői:
Középső csoport: Palkovits András; Nagycsoport: Bánfi
Flórián, Bánfi Panna, Adács Antónia, Hajós-Tar Noel,
Eördögh Regina, Kritzer Bianka, Kovacsics Kata, Riedl
Bernadett, Palkovits Attila; Iskolások: Kovacsics Richárd,
Palkovits Kira.
				
Kilácskó Attiláné

Meseszínház
A könyvtár szervezésében már több alkalommal juthattunk
igényes művészeti élményhez a Habakuk Bábszínház jóvoltából. Az idén színházi előadás részesei lehettünk: a győri Holle
anyó Színház művészei Az aranyszőrű bárány című mesejátékot adták elő. Nagyszerű hangulatot teremtettek, jó érzékkel

vonták be a gyerekeket szereplőként, segítőként a történetbe.
Volt izgalom és megnyugvás, kiabálás és elcsendesedés, feszült figyelem, majd feloldódás – végül közös éneklés, táncolás. Köszönjük a szervezőknek és a művészeknek!
					
Nitsch Ilona

dalok felismerését, majd hangszerkísérettel történő közös
éneklését. Ezután néhány rövid komolyzenei darab következett, amelyhez előadónk a képzeletet megmozgató és
a befogadást megkönnyítő magyarázatot fűzött, így a
legkisebbek is élvezni tudták (pl. Weiner Leó: Rókatánc).
Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat; köszönjük az
igényes felkészülést és a bensőséges hangulatot.
				
Nitsch Ilona

Elköszönés a nyugdíjba vonuló munkatársaktól
40 év munkaviszony után nyugdíjba megy intézményünk
két dolgozója: Laki Zoltánné dajka és Nitsch Ilona óvodavezető. Utolsó munkanapjukon elbúcsúztak tőlük a gyerekek,
a szülők, a munkatársak: verssel, dallal, ajándékkal, virággal.
Kívánunk nekik nyugdíjas éveikben jó egészséget, sok-sok
vidámságot! Találjanak olyan értékes elfoglaltságot, ami sok
örömet nyújt napjaiknak! Őrizzék meg emlékeikben az óvodában eltöltött 34 illetve 40 év boldog perceit. Ne felejtsék
– hiszen nem is lehet – a gyermekek szeretetét, mosolyát,
mert ez a mi hivatásunk jutalma.
				
Egyed Gabriella

Búcsúszavak
Csaknem húsz évet töltöttem óvónőként a mosonszentmiklósi
óvodában, és kicsivel több, mint húsz évet dolgoztam vezetőként életem egyetlen munkahelyén. Köszönöm mindenkinek,
aki munkámat bármilyen módon segíteni igyekezett. Szeretettel gondolok azokra, akik szabadidejük tetemes részét áldozták rendezvények szervezésére, társadalmi munkára; akiknek
fontos volt, hogy megvalósuljanak terveink a gyerekek érdekében. Köszönöm, hogy átérezték a nehézségeket, méltányolták
az igyekezetet és örültek az elért eredményeknek.
„A gyermekszem: virág, csillag, oltalom
Csupa játék, csupa mosoly, izgalom.
A gyermekszem: tág világ és kikelet
Ha rád néz, földeríti szívedet.”
							
(Szűcs Imre)
Szeretettel búcsúzom: Nitsch Ilona óvodavezető (Ilike óvó néni)
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Majális a focipályán

Május 20-án az iskola aulája adott otthont a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportjai tanévzáró gálaműsorának. Az „Ez a gyerek úgy járja!” címmel
meghirdetett rendezvényen az alapfokú művészetoktatás keretében működő csoportok mellett színpadra
állt a rábaszentmiklósi Marcal Táncegyüttes, valamint
a táncos kötődésű szülőkből verbuvált Döglött Rábca
Táncegyüttes is.

Idén április 30-án, szombaton tartottuk meg Mosonszentmiklóson a majálist. Napsütéses időben, szépszámú érdeklődő jelenlétében kezdődött a program 10
órakor a nagypályán. Volt focitorna, szülő - gyermek labdarúgó mérkőzés (nagyon jó ötlet volt, öröm volt nézni
a lelkes gyerekeket és szülőket, akik sok új taktikai elemet vonultattak fel, jövőre nem kihagyni ezt!), pónifogat,
lovaglás, gyermek arcfestés, gumicsizmadobó verseny,
légvár, néptánc műsor és az elmaradhatatlan fúvóskoncert. A Kocsma kupát ismét a Mese U16 csapata nyerte a

Vendégeink saját táncaikat hozták magukkal, melyek
elsősorban a Rábaköz férfitáncaiból kerülnek ki. Ezeket a verbunkokat az iskolás fiúkkal közösen mutatták be. A műsorban több „közös” produkció is helyet
kapott. Ezekben a koreográfiákban két vagy három
csoport táncosai voltak együtt a színpadon. Minden
korosztály képviseltette magát. A legfiatalabb fellépő
5 éves, a legidősebb pedig (n+1) éves volt.
Zárásként pedig álljon itt az idei néptánctábor plakátja!
A táncosok ebben az évben a megszokottnál nagyobb
színpadon mutathatták be produkcióikat és a nézőtér
is zsúfolásig megtelt. Az eredetileg kilencven percesre
tervezett műsorban hat csoport tizenöt koreográfiáját
tekinthették meg az érdeklődők.

A néptánc órákon elsősorban a Kárpát-medence tánchagyományaival ismerkedünk meg. Ezen tudásunkról az idei műsorban mind autentikus, mind modern
feldolgozásban számot adtak a táncosok. A legkisebbek Erdély távoli végéből, Csík megyéből mutattak be
gyermek és felnőtt táncokat, majd az alsó és felső tagozatosok produkcióin keresztül betekintést nyertünk
az összes jelentősebb táncdialektus táncaiba. A legnagyobb iskolai csoport, amelyben már a középiskolások
vannak többségben, erdélyi forgós-forgatós táncokat
adtak elő. Ők mutatták be a műsor zárásaként a „Szanyi táncok” című koreográfiát, melyet Bambi bácsi izzadsággal terhes foglalkozásain sajátított el a csoport.
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Csopak bisztró, a Teke bár és a Gyártelep csapata előtt.
Köszönöm a segítőknek (Bella Jenőnek a pónifogatot ,
Sárközi Tündinek a lovas felvonulást , a Teke Bárnak a
légvárakat és a hangosítást, a polgárőröknek a sátorállítást, Kovacsicsné Andinak az arcfestést, Molnár Lajosnak a focitorna szervezését, Nagy Andornak a néptánc
műsort, a fúvószenekar tagjainak a koncertet), hogy
színesítették a programot.
Bedő Csaba polgármester

