Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Mikulás ünnepség
Idén december 4-én vasárnap délután rendeztük meg a
Zichy-téren Mikulás ünnepségünket, melyre nagyon sok
felnőtt és gyermek volt kíváncsi még a szomszédos településekről is.
Köszönöm a lakosságnak az idei felajánlásokat. Sokan
megmozdultak felhívásomra, így a Mikulás zsákja idén
is tele volt játékokkal, plüss figurákkal, csokoládéval és
szaloncukorral. Köszönöm a boros gazdák felajánlásait,
így 160 liter forralt bort tudtunk készíteni vendégeinknek
(el is fogyott). Gondoltunk azokra is, akik nem szeretik
ezt a fajta „védőitalt”, 80 liter gyümölcsteát is főztek a
konyhai dolgozók, akik ezen a délutánon több száz pogácsát is sütöttek és zsíroskenyeret kentek. Köszönöm
munkájukat, továbbá köszönöm a polgárőreinknek és a
tűzoltóinknak is a segítségnyújtást. Úgy gondolom, hogy
így együtt és közösen, egymást segítve volt kerek és emlékezetes ez a nap.
Fúvószenekarunk immár hagyományosnak mondható
koncertjét követően a DR Néptánccsoport új oldaláról
mutatkozott be, karácsonyi énekeket énekeltek az iskola
néptáncosaival megerősítve. Ezután Bella Jenő felajánlása
révén pónifogattal érkezett a Mikulás, akit idén is gyermekek hada várt már. Az ajándékok kiosztásában polgárőreink segítettek, ezt egyedül már nem bírta a Mikulás. A
program látványos tűzijátékkal zárult. Remélem kellemes
estét szereztünk Önöknek, gyermekeiknek, unokáiknak.
Bedő Csaba
polgármester

Mosonszentmiklós község
Önkormányzata nevében
Áldott, Békés Karácsonyt és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
Kívánok Mosonszentmiklós
valamennyi lakosának!
Bedő Csaba
polgármester
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Röppenj Pulyka 2016.,
avagy Második Mosonszentmiklósi Táncalkalom
Október 15-én ismét néptánccsoportok „vették be” a
Kossuth Lajos Művelődési Házat. Az esti gálaműsorban
a régió táncegyüttesei mutathatták be legújabb színpadi produkcióikat. Már délután elkezdtek szállingózni
a népviseletekkel és vidám táncosokkal megrakott autók a Zrínyi utcába. Radák Márton és zenekara is korán
kezdte a műszakot, mert a színpadi beállításokat zenekari próbák követték. Közben lassan megtelt a nézőtér
és kezdetét vette a gálaműsor. Az utolsó produkciót
követően átrendeztük a nagytermet, ezzel helyet adva
a hajnalig tartó táncmulatságnak. A késői órákban a Rábaszentmiklósi barátaink a Michael Flatley által betanított produkciójukkal örvendeztettek meg minket.
Ezúton is köszönjük a rengeteg felajánlást és segítséget, továbbá Mosonszentmiklós Község Önkormányzatának támogatását. Folytatás következik!
Nagy Andor

Részt vevő együttesek:
Ürmös Tánckör, Sopron
Marcal Táncegyüttes, Rábaszentmiklós
Köcsögök és Dudák Táncegyüttes, Győr
Rába Táncegyüttes, Győr
Énekes Lenke Hagyományőrző Csoport, Vitnyéd
Józsa Bambi és családja
Döglött Rábca Néptáncegyüttes,
Miklósi Odaverők, valamint a
Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános
Iskola és AMI táncosai
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„Lipem-lopom a szőlőt”
szüreti mulatság volt az óvodában…
A szőlőszedés utáni hagyományoknak megfelelően egy igazi szüreti mulatság hangulatát élhettük át óvodánkban
Nagy Andor és az iskolás, valamint az óvodás néptáncosainak műsorával. Pillanatok alatt a mókus csoport terme vidám táncházzá alakult át. A legkisebbtől a legnagyobbig mindenki ropta a táncot a felnőttekkel együtt. Igazán vidám
délelőtt volt. Köszönjük!
Gyurós Lilla óvodavezető

Én elmentem a vásárba…
Mihály napi vásárra készülve mackó nagycsoportunkban volt ám nagy sürgés-forgás, napokig tartó készülődés, barkácsolás, gyűjtögetés. A gyerekekkel izgatottan vártuk a nagy napot, melyre hangos énekszóval, muzsikával meghívtuk
a konyhás néniket, az önkormányzat dolgozóit, a polgármestert és az óvodás csoportokat. Portékáinkat nem adtuk ám
ingyen, mégis sok-sok elkelt. A megelégedett vásárlók tele kis kosárral mentek haza.
Takács Attiláné óvodavezető helyettes

Kormos István születésnapjára emlékeztünk
óvodánkban
Október 28-án ünnepeltük óvodánk névadójának, Kormos
Istvánnak a 93. születésnapját.
Ebből az alkalomból hagyományaink szerint, mi óvó nénik, bábjátékkal kedveskedtünk a gyermekeknek. A mesét azokból a művekből választottuk, melyet Kormos István gyermekirodalmi alkotásai kínálnak. Ebben az évben
a „Csuka és az aranyhalacska” című verses mese került
bemutatásra. A bábjáték befejezéseként a gyermekek
birtokba vehették a bábokat és igény szerint a nagyobb
csoportokban újra és újra eljátszhatták a mesét, újra és
újra átélve azt.
Horváth Éva óvónő
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Kézműves teadélután az óvodában
2016. november 18-án az óvodában adventi kézműves teadélutánt szervezett a Szülői Munkaközösség. A teadélutánra
az óvoda dolgozói is meghívást kaptak. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy délután a nagycsoport terme szinte megtelt és az anyukák mellett szorgos kezű apukák is eljöttek.
A terem most nem gyerekzsivajtól, hanem tőlünk, szülőktől volt hangos. A teadélutánon mécsestartót, karácsonyi
üdvözlőkártyát és adventi naptárt készítettünk. Az alkotás
közben és után pedig jókat beszélgettünk, sütiztünk és teáztunk. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a segítséget
az előkészületekben és az utómunkálatokban! Bízom benne,
hogy a következő alkalommal is ilyen sokan leszünk!
A jó hangulat mellett az itt befolyt jelképes részvételi ös�szeggel a Varászos Gyermekévek Egyesületen keresztül az
óvodát támogattuk.
Vér Mariann - SZM vezető

Papírgyűjtés az óvodában
Köszönetet szeretnék mondani a szülőknek, a falu lakosságának, az önkormányzatnak, hogy a rövid szerevezési idő
ellenére is sikeres volt az első őszi óvodai papírgyűjtésünk.
A befolyt összeget az óvoda javára fordítjuk.
Gyurós Lilla óvodavezető

A legkisebbekkel sétálás közben „Szent Miklós” nyomát kerestük és nagy csodálkozásukra meg is találtuk
a Zichy-téren.
Benkő Péterné óvónő

Őszi óvodai kiállítás megnyitója
A helyi iskola tanulójának, Benkő Jázminnak csodálatos
élményt nyújtó citera előadásával és a mackó nagycsoportos gyermekeink kis műsorával megnyitottuk október
17-én az idei nevelési évünk első őszi kiállítását „A hangszerek szépsége” címmel. Köszönjük Polgármester Úrnak
és a Szülői Munkaközösség képviselőjének, hogy elfogad-

ta meghívásunkat, és a megnyitón megtiszteltek minket
jelenlétükkel. Köszönettel tartozunk a Kedves Szülőknek
is, akik hangszereikkel hozzájárultak a kiállításunk sikeréhez, valamint azoknak is, akik ellátogattak hozzánk a
közel egy hónapig tartó kiállítást megtekinteni.
Gyurós Lilla óvodavezető
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Ünnepre készülünk
Egy hétfői technika órán megterítettünk egy ünnepi asztalt,
mindenkinek megvolt a maga feladata. Megbeszéltük az
asztali illemszabályokat, és ültetőkártyát is készítettünk.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Mészáros Tifani 5. o. tanuló

A „legnagyobb magyarra” emlékeztünk
Széchenyi István (Bécs, 1791. szeptember 21.) születésének 225. évfordulójára emlékeztek meg az iskolában,
melyre én is meghívást kaptam. Az emlékműsort a 6. osztályos tanulók tartották, felkészítő tanáruk Molnár Gábor
volt. Az emlékezés végén a tanulók megkoszorúzták az
iskola falán elhelyezett emléktáblát.
Bedő Csaba

Magyar Festészet Napja az iskolában
„Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák
elém a világot…” – írta Babits Mihály „Örökkék ég a
felhők mögött” című versében.
A DunapArt Művészeti Társaság ötlete alapján civil
kezdeményezésként, néhány lelkes ember erőfeszítéseként 2002-ben jött létre a Magyar Festészet Napja,
amelyet Szent Lukács napján, október 18-án ünnepelünk. Közzétett kiáltványukban megfogalmazták: „Legyen ez a nap ezentúl a fény, a színek, a formák és
ritmusok, az élő festészet ünnepe”.
Ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztunk az elmúlt
tanévben azzal, hogy az iskola minden tanulója ecsetet
fogva együtt festett az intézmény aulájában. A diákok

nagyon élvezték az alkotás minden percét, ezért úgy
gondoltuk, hogy hagyomány lesz a festészet napi rendezvényünk. Így 2016. év októberében újra megszerveztük a közös festést. Minden osztály választott egy
témát és ezt mesélték el a vizuális nyelv segítségével a
nagy farostlemezeken. Szabadon alakították a színeket,
a formákat. A fürge ecsetek alól csodálatos gondolatok
elevenedtek meg. Az elkészült művek az iskola falaira
kerültek ismét, hogy egész évben emlékeztessenek arra,
milyen fantasztikus élményt jelentett a közös alkotás lehetősége.
Lázárné Verebes Ilona
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BringaAkadémia a mosonszentmiklósi iskolában
A Safe4Cycle program keretén belül, EU-s forrásból kerékpáros közlekedésbiztonsági szakkör indul az iskolában. A
részt vevő gyermekek elméleti és gyakorlati bringás ismereteket szerezhetnek az egész tanéven átívelő szakköri foglalkozásokon. A program szervezője a budapesti székhelyű
BringaAkadémia, amelynek képviselője Abelovszky Tamás
programvezető 2016. október 6-án adta át az iskolánknak
a kerékpárokat, a védőfelszereléseket és a szakmai anyagokat, füzeteket.

Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló nemzetközi projektben magyar, osztrák, romániai és holland partnerek vesznek részt. Az együttműködés célja egy közös kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatási modell kidolgozása.
Magyarországon három iskolában indul be a kísérleti módszertan, ezek egyike a mosonszentmiklósi általános iskola.
A Safe4Cycle programról további információ a www.
safe4cycle.com/hu oldalon található.
Bedő Csaba

Mikulás járt az iskolában
„Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás” csendült fel délután
minden osztályban egy időben a dal. Az öreg nagyszakállú télapót várták a gyerekek az iskolában, aki 3 óra
után meg is érkezett segítőivel, a krampuszokkal. A
máskor hangos, eleven, tanulók helyett izgatott, megszeppent, fegyelmezetten ülő kisdiákok fogadták a jószívű, kedves Mikulást. Ő pedig elővette mindentudó
aranykönyvét, amiből felolvasta, hogy hogyan viselkedtek a gyerekek. A szorgalmasakat, jó magaviseletűeket

megdicsérte, a rosszakat megdorgálta, majd megígértette velük, hogy megpróbálnak megváltozni.
Meghallgatta a kis verseket, énekeket, amelyekkel látogatására készültek, majd az osztályban ülő gyerekeket
segítői, a krampuszok, egy kis ajándékkal leptek meg.
Búcsúzóul a kisdiákok örömmel integettek a távozó
Nagyszakállú után.
Halászné Kovács Beáta
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„Képes vagyok rá!”

Zirci kirándulás

Ezzel a címmel hirdetett versenyt a környező iskoláknak a Lébényi Általános Iskola és AMI. November 30-án,
a 14 órakor kezdődő megmérettetésen intézményünkből 8 tanuló vett részt.
A 2-3. osztályos korcsoportban Hencz Adrián 3. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Szintén 2. helyezett lett Balázs Réka 4. osztályos tanuló, a 4-5. osztályos korcsoportban. Jó eredményükért
mindketten könyvjutalomban részesültek.
Gratulálok minden tanulónknak, aki részt vett a versenyen!

Szeptember 24-én Zircre kirándultunk a hittanosokkal. Délelőtt megnéztük az apátsági könyvtárat és megcsodáltuk
a templomot. Interaktív kiállítás keretében megismertük a
ciszterci rend kialakulását és bepillantást nyertünk a szerzetesek életébe. A kellemes őszi időt kihasználva sétáltunk
az arborétumban, és egy jót játszottunk. Délután a Bakonyi
Természettudományi Múzeumban voltunk, ahol a Bakony
növény- és állatvilágát élőhelyek szerinti csoportosításban
láttuk. Kirándulásunk záró programja a Cseszneki Vár
látogatása volt. Érdekes feladatok segítségével ismertük
meg a vár történetét. Utána végig „sétáltunk-másztunk” a
Kőmosó-szurdokon, ami próbára tette a gyerekek erőnlétét. Fáradtan, de élményekben gazdagon érkeztünk haza.
Frank Györgyné

Frank Györgyné

Kerékpártúra a szivattyútelephez
Az őszi kirándulások során ismét bicikliztünk a
mosonszentmiklósi határban. Kísérőnk Laki Feri volt, aki elmesélte, hogy gyermekkorában sok pajtásával együtt ezeken a tájakon töltötték a nyarakat. Sokat fürödtek, horgásztak, állatokat őriztek, vagy ebédet vittek a földeken dolgozó
családtagoknak. Szinte minden fához, bokorhoz emlékek fűződnek. Jártunk a kenderáztatónál, a Cobérnál, a Szent Miklós lesnél, a szivattyúháznál, a gátőrháznál és a Rábcánál.
Megcsodáltuk az ezer színben pompázó szép miklósi határt.
Fülöp Anna

Nitsch Ilona búcsúztatója
Önkormányzatunk Képviselő-testülete októberi ülésén
búcsúzott el óvodánk volt vezetőjétől, Nitsch Ilonától, aki
40 éves munkaviszony után 2016. október 1-től vonult
nyugdíjba. Ünnepi köszöntőmet követően egy emléktárggyal és egy csokor virággal búcsúztunk el tőle.
Ilona 1976 nyarán kezdett el dolgozni óvónőként az akkor
még III. sz. Napközi Otthonos Óvodában Lébénymiklóson
(az akkori Mosonszentmiklóson). 1995. augusztus 1-től a
mosonszentmiklósi óvoda vezetője lett nyugdíjba vonulásáig, mely időszak legfontosabb eredményének az óvoda-bölcsődei csoport beindítását tartja. A falu lakosai nevében hosszú és boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki!
Bedő Csaba polgármester
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Október 23-i ünnepség községünkben
Október 22-én szombat délután tartotta meg önkormányzatunk Mosonszentmiklóson az 1956-os eseményekről
szóló megemlékezését. A program a polgármesteri hivatal falán található emléktábla koszorúzásával kezdődött,
ahol röviden visszaemlékeztünk a falunkban történt 56os eseményekről és szereplőiről. Az emlékezés az 56osok terén folytatódott, ahol Varga Tivadar köszöntőjét
követően az általános iskola tanulói szavaltak el egy-egy
verset, majd több magánszemély és szervezet helyezett
el koszorút az emlékművön. Az ünnepi program 17.30
órakor a Kossuth Lajos Művelődési Házban kezdődött.
Fülöp Izabella köszöntötte a megjelenteket, majd Bedő
Csaba polgármester ünnepi köszöntője hangzott el. Ezt
követően került átadásra a Mosonszentmiklós községért
Érdemérem, melyet 2016-ban Horváth Elemérné, az Alkotókör vezetője és az Örökségünk Gyűjteménye című
helytörténeti kiállítás egyik főszervezője vehetett át. Az
ünnepi program a Hangraforgó együttes zenés-verses
műsorával folytatódott. Az est egy állófogadással zárult,
ahol az abdai Rábca dalkör egy rövid meglepetéskoncerttel kedveskedett a kitüntetettnek.
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Stergerits József búcsúztatása
Ezen az oldalon Stergerits Józseftől, a helyi közélet egyik
meghatározó tagjától búcsúzunk, aki 2016. szeptember
15-én hagyott itt minket. Pár fotóval és Bedő Csaba polgármesternek a temetésen elhangzott búcsúbeszédével
emlékezünk rá.
Kedves Stege!
Így szólítalak, mert mindenki így hívott Miklóson. Ha ez
a név elhangzott a faluban, mindenki tudta, kiről is van
szó. Nehéz most megszólalni, nehéz bármit is mondani.
Bár tudtam, tudtunk betegségedről, de az utolsó percig
reménykedtünk, hátha sikerül. Így utólag nagyon örülök,
hogy múlt vasárnap meglátogattalak otthonodban, és
beszélgettünk erről-arról. Másfél hete volt, most meg itt
állok könnyes szemmel a temetőben és búcsúznom kell tőled.
Búcsúzom tőled az önkormányzat nevében.
Közéleti tevékenységed példamutató volt.
Ténylegesen részt vállaltál a köz életében,
példát mutatva szorgalomból, kitartásból.
A Helyi Választási Bizottság elnökhelyetteseként sok-sok választás éjszakáját virrasztottad át. Mikulás nap előtt mindig nagy
lelkesedéssel gyűjtögetted a gyerekeknek kiosztandó plüss figurákat, játékokat. Sokan
nem is tudják, hogy ez az ajándékgyűjtés
a te ötleted volt. És milyen jó ötlet is volt.
Mennyi gyermek örült azóta a Mikulás bácsi
ajándékainak.
Búcsúzom tőled a Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület nevében is. 2011-ben lettél az
egyesület elnöke, és azt követően, nyugodtan mondhatom,
egy kisebb csodát vittél véghez. Precizitásod, elhivatottságod, olykor kemény, leszúró szavaid megtették hatásukat.
Összekovácsoltál és vezettél egy olyan egyesületet, melyre
méltán lehetsz büszke, de nemcsak te, nemcsak az egyesület tagjai, hanem a falu is. Számtalan elismerés, kitüntetés erre a bizonyíték. Elég, ha a megye legjobb polgárőr
egyesülete díjra gondolok, vagy az önkormányzat által, az
egyesület munkájáért 2013-ban megítélt, Mosonszentmiklós községért Érdeméremre. Emlékszem, milyen örömmel
vetted át az oklevelet, mennyire örültél a kitüntetésnek, teljesen jogosan. Az elismerések mellett együtt örültünk az új
polgárőr autónak vagy a polgárőr iroda apránkénti megszépülésének.
Volt köztünk egy ki nem mondott munkamegosztás. Én segítettem az egyesületi adminisztrációban, a levelezésben, a

meghívók szerkesztésében, te segítettél a megvalósításban,
a felújítási munkákban vagy a rendezvények előtti munkákban. Jó pár sátrat állítottuk fel közösen, miközben nevetgélve szekáltuk egymást. A tavalyi megyei polgárőrnap,
továbbá a falunapok megszervezése voltak a legjelentősebb
közös munkáink, no meg a Mikulás napok december elején.
De említhetném a tavaszi szemétgyűjtést, vagy az őszi temető takarítást is. Az egyesületet érintő döntéseid előtt mindig kikérted a véleményemet, ez megtisztelő volt
számomra. Volt, hogy vitatkoztunk is eközben,
de a végén mindig közös nevezőre jutottunk. És
ez volt a lényeg. Tudtunk együtt dolgozni.
Búcsúzom tőled, mint barát is. Igazán az utóbbi 10-12 évben kerültünk közel egymáshoz. A
polgármesteri munkám és a polgárőrség adta
feladatok hoztak közel minket, no meg a közös
barátok és baráti összejövetelek. Te mutattad
meg nekem a Kis-Balatonon, a Kányavári-szigeten, hogyan kell horgot kötni, vagy hogyan
kell gyorsan megnyúzni a halat. Sokat meséltél örök szerelmedről, a horgászatról. Azon
kevés lakatos szakemberek egyike voltál, aki
nemcsak el tudott készíteni valamit, hanem
meg is tudta azt tervezni, ráadásul fejben.
Sokszor csodáltam meg technikai érzékedet,
amikor megmutattad, mit is fúrtál-faragtál vagy hegesztettél. Baráti beszélgetések közben sok-sok vasutas sztorit hallottunk tőled, no meg az elmaradhatatlan polgárőr
beszámolóidat. Ebből is látszott, hogy szívügyed volt a
polgárőrség. Emlékszem az 50 éves születésnapi rendezvényemen egy nagyon humoros és frappáns köszöntővel
álltál elő, mely mindenki számára örök élmény volt. Ott
mondtad, megjegyeztem, hogy megtiszteltetés számodra, hogy a barátomnak tekintelek. Hidd el, számomra is
megtiszteltetés, hogy a barátom voltál, és az is maradsz
mindörökre.
Most azonban felszállsz egy vonatra, mely távoli vidékre
repít. Felülsz a mozdonyra, megsimogatod a vezetőállást,
meghúzod a kart és elindulsz. Jó utat Stege! Ígérem, ha
mozdonyfüttyöt hallok, rád gondolok.
Nyugodjál békében!
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Kulisszajárás a Győri Nemzeti Színházban
A színház a nézők számára a varázslatok helye, ahol, mint
a mesében, minden megtörténhet. Színházlátogatáskor a
nézőtéren ülve, alig várjuk, hogy felgördüljön a függöny,
elkezdődjön az előadás és részünk legyen a csodálatos
történetekben. Most is színházban voltunk, csak egy kicsit másképpen. A Győri Nemzeti Színházban hetedik alkalommal rendezték meg a kulisszajárást. Nem a nézőtéren ültünk, hanem a színfalak mögött olyan helyeken
jártunk, ahol a művészek, a technikai dolgozók végzik
munkájukat a mindennapok során. Izgatottan csatoltuk
fel a regisztrációs karszalagunkat és indultunk el a titkok
felfedezésére. Megnézhettük a függöny mögötti helyiségeket, jártunk a fodrászatban, varróműhelyben, láttuk az
asztalos-tárat, a tepsiliftet. Sétáltunk a díszletek között,
több ismert művésszel is találkoztunk, akik egyenpólót
viseltek, melynek feliratával a Doktor Zsivágó musical bemutatására hívták fel a látogatók figyelmét. Bende Ildikó
művésznő igazi „háziasszonyként” kalauzolt bennünket
a színházi labirintusban és az öltözőjét is megmutatta.
Meghallgattuk Menczel Andrea: A száj görbülése című
előadását, amely női szemszögből szólt a szerelemről és

a párkapcsolatokról. Amikor elhagytuk a színház épületét,
a téren már a Hoppáré zenekar koncertezett, az igazgatók
pedig pörköltet és fröccsöt kínáltak a vendégeknek. Sikeres volt a kulisszajárás, a közönség jobban megismerte a
színházi műhelymunka színtereit. A látottak alapján arról
győződtünk meg, hogy sok ember fáradságos és összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy a függöny előtt
ülő nézők színvonalas produkciókat lássanak.
Fülöp Anna

Bende Ildikó művésznővel a Mosonszentmiklósi
Nyugdijas Egyesület tagjai

„Nevetni kell, ennyi az egész..”

Nevetéssel teltek az órák

2016. október 12-én a Jánossomorjai Balassi Bálint Nyugdíjas Klub vendégei voltunk egy vidám délutánon. A szórakoztató műsort a meghívott klubok adták: Máriakálnok,
Újrónafő, Levél, Ásványráró, Bezenye-Paprét, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok és a házigazda, Jánossomorja klubjai. Tőlünk Müller Lászlóné énekelt és Nátz Irén
mondott vidám verseket.
A rendezvény mottója Charlie Chaplin gondolata volt:
„Minden nevetés nélkül eltöltött nap elvesztegetett idő”.
Megfogadtuk a művész tanácsát, sokat nevettünk a szórakoztató műsorokon, és az azt követő zenés táncesten.
Fülöp Anna

Egészségügyi előadás
November 17-én a Művelődési Ház aulájában Dr. Molnár Katalin belgyógyász és transzfúziológus szakorvos előadását
hallgattuk meg. A vetített képes ismertetés témaköre az volt, hogy „Mit mutat a vérképem”, majd kötetlen beszélgetés
következett az időskori betegségekről. Sokan elhozták a laboreredményeiket, amit a doktornő segítségével szakszerűen áttekintettek. Köszönjük az előadást!
Fülöp Anna

Eü előadás. Köszönjük Doktornő!

Érdeklődéssel hallgattuk az előadást
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Idősek világnapja
Október elsején nyolcadik alkalommal rendeztük meg az
időseket köszöntő délutánunkat, melyen vendégünk volt
a Bősárkányi Hagyományőrző Nyugdíjasklub, akik vidám
műsorral kedveskedtek nekünk. Bemutatták, hogy községükben milyen hagyománya van a gyékényfonásnak, hogyan készültek a hanyi vízinövényből a különböző használati tárgyak, melyek évtizedeken keresztül megélhetést
biztosítottak az ott élőknek. Célul tűzték ki a hagyományok
ápolását, és ennek a régi mesterségnek a megőrzését.
Fülöp Anna

Öttevényi kistérségi találkozó
„Ez már az ősz. Borzongva kél a nap. Közeleg a rozsdaszínű
áradat. Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött, elnémul a rigó, el
a tücsök.” (Zelk Zoltán).
Az Öttevényi Őszidők Nyugdíjas Egyesület egy vidám
délutánra hívta a kunszigeti, a börcsi, az abdai és a
mosonszentmiklósi nyugdíjasokat. A multifunkcionális
szolgáltatóházban megtekintettük az öttevényi nyugdíjasok színvonalas műsorát, melyet a Napsugár étteremben vacsora és zenés szórakozás követett.
Fülöp Anna

XI. Mesélj nagyanyó, nagyapó!

Miklósiak a verenyen

A kunszigeti Szigetgyöngye Nyugdíjasklub és a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Nyugdíjas
Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei klubtanácsa 2006
óta minden évben megrendezi a nyugdíjasok mesemondóés anekdotaversenyét. 2016-ban a szervezők dr. Timaffy
László néprajzkutató munkásságát ajánlották a versenyzők
figyelmébe, mivel a tudós száz évvel ezelőtt született. A versenyt megtisztelte jelenlétével a tanár úr két lánya, Timaffy
Emőke és Gyöngyvér. Tizenegy községből 20 versenyző
mondta el kedvenc meséjét. A zsűri elnöke Balázs Lívia néprajzkutató, tagjai Pingiczerné Venesz Klára és Szalai Béláné
voltak. Kunsziget polgármestere, Lendvai Ivánné is köszöntötte a mesemondókat és a hallgatókat. A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesülettől négyen mondtak mesét. Ötvös
Dánielné és Nátz Irén 2. helyezést ért el, Müller Lászlóné és
Józsa Ferencné pedig különdíjat kapott.
Fülöp Anna

Nyugdíjas versmondó
verseny
A Moson Megye Polgáraiért Alapítvány Mosonmagyaróváron november 22-én rendezte meg immár nyolcadik alkalommal a nyugdíjasok szavalóversenyét. Mosonszentmiklósról Remete Gézáné és Nátz Irén indult. Mindketten
oklevélben, könyvjutalomban és különdíjban részesültek
kiváló versmondásukért.
Gratulálunk a jó szerepléshez!
Fülöp Anna

Nátz Irén és Remete Gézáné a díjakkal
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Márton-napi liba buli
A nyugdíjas egyesület szervezésében Márton-napi liba
buli volt a Tramini vendéglőben. Felidéztük Szent Márton
püspök legendáját a keresztény kalendárium szerint és a
naphoz fűződő néphagyományokat. A libazúza pörkölt
elfogyasztása és az újbor megkóstolása után a Bakonyszentlászlói Dal- és Nótakör Egyesület dalosai nótáztak a
Márton-napi vigadalomban. Egy vidám kis összeállítással
is megleptük az egyesületi tagokat. „Szandi” jött el közénk, a zenés táncot Müller Lászlóné, Ludikár Károlyné
és Fenyvesi Lászlóné adták elő. Műsorukat nagy tapssal
fogadták a vendégek.
Fülöp Anna

A falu időseit köszöntötte önkormányzatunk
Október 1-je az Idősek Világnapja. Minden évben e nap
környékén köszöntjük Mosonszentmiklós 70 év feletti lakosait. Idén ezt az ünnepséget szeptember 30-án tartottuk a Kossuth Lajos Művelődési Házban. 247 meghívót
küldtünk ki névre szólóan, kb. 110 fő vett részt az Idősek
Napján.
Bedő Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd Blaskó Mária: Jó tanács c. versével fejezte be azt:
„Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat, ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok szíveteknek, mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.”

Az ünnepség a győri Akkordeon harmonika zenekar műsorával folytatódott, akik fülbemászó dallamaikkal nagy
sikert arattak. A koncertet vacsora és egy kis beszélgetés követett. Az önkormányzat minden 70 éven felülinek
egy ajándékcsomaggal kedveskedett. Akik nem jöttek el a
rendezvényre, azoknak az önkormányzat az ünnepséget
követő napokban házhoz vitte a csomagot.
Polgármesteri Hivatal
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Márton-napi újbor kóstoló
November 12-én Márton-napi újbor kóstolót szerveztek a
miklósi boros gazdák a Csopak bisztróban, ahol megkóstolhatták egymás újborait is. Zömében vörös és rosé bor
került az asztalra, melyek ízvilága és illatanyaga alapján
megállapítható, hogy a tavaszi fagyok ellenére jó évjárat
elé nézünk. A szórakozásról Somogyi Ferenc és meghívott
vendégei, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László gondoskodtak, akik egy élvezetes magyar nótaesttel lepték meg a
közönséget. A műsor után következett az ízletes libasült,
majd pedig egy kis nótázgatás.
Holczinger János
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A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a
katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók
ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az,
hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul
meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési
időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik
az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden
egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy
értesítőt. Ha a a megadott időpontban nem találja otthon
a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha
a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem
tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon
belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett
időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt
a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás
ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék
paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva,
ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért,
valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül
a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig
8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál
a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol
tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a
kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény
ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük,
jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék,
ha a kéményseprő készpénzt fogad el.
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Beiskolázási segélyek kifizetése
Önkormányzatunk idén is támogatta anyagilag a szülőket
iskolakezdéskor. A segélykérelem beadásának a határideje szeptember vége volt, az elbírálásokat követően
október 11-én került sor a támogatások kifizetésére.
Ebben az évben 39 család 66 gyermek részére kért beiskolázási segélyt, ebből 38 gyermek általános iskolás,
21 középiskolás, míg 7 fő főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytat.

A 66 gyermek részére önkormányzatunk 519.000 Ft
támogatást nyújtott az alábbi megosztásban:
alsó tagozatos gyermek
6.000 Ft
felső tagozatos gyermek
8.000 Ft
középiskolás 			
9.000 Ft
egyetemi hallgató 		
10.000 Ft
Bedő Csaba polgármester

Karácsonyi támogatás az időseknek és
a nagycsaládosoknak
Önkormányzatunk tavaly 10 ezer Ft-os Erzsébet utalván�nyal támogatta a 70 éven felüli állandó lakcímmel rendelkező mosonszentmiklósi lakosokat és a 4 vagy több 18
éven aluli gyermeket nevelő családokat Karácsony előtt.
Idén szintén lehetőség nyílt ilyen jellegű támogatásra,
azzal a pozitív irányú változással, hogy 2016-ban a
Képviselő-testület döntése alapján már a 65 éven felüli
lakosok is kaptak támogatást (a nagycsaládosok köre
változatlan marad), továbbá nem 10, hanem 15 ezer
Ft értékű utalványt kaptak a lakosok, mivel az önkor-

mányzat anyagi lehetősége ezt megengedte.
358 fő 65 éven felüli lakos és 5 nagycsalád 20 gyermeke kapott támogatást 5,67 millió Ft értékben. Az utalványok kiosztásával december 2-ra végeztünk. Köszönöm
Háber Krisztina jegyző és Hancz István falugondnok
segítségét, hárman pár nap alatt mindenkit személyesen fel tudtunk keresni. Megható volt látni az arcokon a
meglepetést és az örömöt az utalvány átadásakor.
Bedő Csaba polgármester
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Megújult a mosonújhelyi kereszt
Önkormányzatunk Böcskei György enesei kőfaragó mestert kérte fel Mosonújhelyen a temetőben található kerámia burkolatú kereszt felújítására. Böcskei úr renoválta a
templom előtti szobrot és a Fő úton található keresztet
is. Több csempeburkolat leesett már az idők során a keresztről, továbbá sok helyen meglazult a fugázat és ez
alá beszivárgott a csapadék. A felújításra október elején
került sor, a szobor a munkálatok végén egy védőbevonatot is kapott.
Bedő Csaba polgármester

Születések:
Halálesetek:
Baranyai Ákos				
Csattos Regina				
Jagadics Mátyás			
Katlan Fanni				
Sári Fanni Liza				
Konrád Luca				
Szabó Vince				
Farkas Benedek				

2016.09.24.
2016.09.28.
2016.10.03.
2016.10.11.
2016.10.22.
2016.10.29.
2016.11.09.
2016.11.11.

Stergerits József			
Kovács Károlyné			
Kelemen László Csaba			
Szabó Róbert				

2016.09.15.
2016.10.08.
2016.10.15.
2016.11.05.
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Az új tűzoltóautó
Jelentős fejlődés történt a helyi tűzoltó egyesület életében. A régi IFA tűzoltóautó helyett egy használt, de sokkal jobb műszaki állapotban lévő Iveco-Magirus típusú
tűzoltóautóval gazdagodott az egyesület és így a falu is.
Az új tűzoltóautó Németországból került hozzánk, ahol
egy kis faluban szolgált évekig. Nagyon vigyázhattak rá,
mivel sérülés, karcolás nem látható rajta, a gumiabroncsai is kiváló állapotban vannak. 19 ezer km-t mutat az
óra, ez szinte semmi egy ilyen 6 hengeres, 9500 cm3-es,
190 LE-s gépjárműnek. 6 személy fér el benne, a víztartálya 2500 literes. December elején kapott magyar

rendszámot, ezt követően átrakodtuk felszerelésünket
az új autóba. A régi IFA tűzoltóautót értékesíteni kívánjuk, mivel az önkormányzattal olyan megállapodást kötöttünk, hogy a 3,1 milliós vételárból egyesületünk is
kiveszi részét oly módon, hogy a 3,1 milliós támogatásból 1 év alatt 1,5 milliót visszafizet az önkormányzatnak. Köszönjük a támogatást! Reméljük, hogy ez az
autó sokáig szolgálja Mosonszentmiklóst.
Bedő Csaba polgármester,
Kovacsics Krisztián tűzoltó pk.

Szent Mihály napi hagyományőrzés és tűzgyújtás
Idén 5. alkalommal szervezte meg önkormányzatunk a
Szent Mihály napi hagyományőrző rendezvényét a focipályán. Nagyszerű időben délután fél 6-kor a fúvószenekar
koncertjével kezdődtek a programok, majd a néptáncosaink tartottak egy bemutatót. A tábortűz meggyújtásáig
100 db zsíros kenyérrel kedveskedtünk a megjelenteknek
(talán így nem halt éhen senki), melyet feleségemmel készítettünk el még kora délután. A két műsorszám alatt
zajlott le a hagyományos gumicsizmadobó verseny. A kategóriák nyertesei: fiú: Simon Gellért, lány: Nácz Bianka,
férfi: Nagy Andor, női: Lakatosné Szabó Gabriella.
7 óra előtt gyújtottuk meg a tüzet, mely látványosan megvilágította a sportöltöző környékét. Ezt követte a szalonnasütés, melyhez az önkormányzat biztosította a szalonnát, a kenyeret és a paradicsomot. Mivel jó idő volt, sokan
késő estig kint maradtak beszélgetni a sátrak alatt.
Bedő Csaba
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Új elnök a polgárőrség élén
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület október 16-i ülésén új elnököt választott, mivel a korábbi elnök, Stergerits
József ez év szeptemberében elhunyt. A jelölő bizottság
Bánhidi Istvánt javasolta új elnöknek, melyet a tagság a
szavazást követően egyöntetűen elfogadott.
Bánhidi István 47 éves. 1992 óta lakik Mosonszentmiklóson a József Attila utca 71. sz. alatt. Az egyesületnek
több, mint 2 éve aktív tagja. Megválasztását követően az
alábbiakat mondta:
„Köszönöm a bizalmat. Feladatomnak érzem, hogy a
megfelelő szintű közbiztonságot a lakosság számára
egyesületünk a lehetőségeinkhez képest biztosítsa.
A jövőbeni sikeres együttműködés érdekében mindenkivel szeretnék jól együtt dolgozni.”
Elérhetősége: +36-20 500-4468
Bedő Csaba

Temetőt takarítottak polgárőreink
Október 22-én szombatra hirdette meg a helyi polgárőrség szokásos Halottak napja előtti temető takarítási akcióját. A felhívásra 18 személy gyűlt össze reggel 9 órakor
a temető bejáratánál. Összesöpörték a lehullott leveleket,
kitakarították a kerítésbe benőtt gyomokat és kivágták a
Vasút utcai tujasorból az ördögcérnát, továbbá a tuja körüli gazokat is. A munka végeztével a polgárőrség vendégül látta az önkénteseket a polgárőr irodában egy meleg
ételre és egy pohár italra.
Bedő Csaba polgármester
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MESE – A 2016. őszi szezon
A labdarúgó bajnokság őszi szezonja véget ért, így csapataink teljesítményét a féléves szereplésük tükrében
tudjuk már értékelni.
A Bozsik torna keretében szereplő utánpótlás csapataink komoly fejlődést produkáltak, hiszen a kiváló
eredményeken felül bővültek létszámban is. Az elmúlt
szezonban még csak 5-11 éves korcsoportokban indítottunk csapatokat, ősztől 12-13 éves palántákat is be
tudtunk nevezni a rendezvénysorozatba. A csoportok
élére helyi fiatal labdarúgókat állítottunk, akik a kezdeti
nehézségek után egyre jobban belejöttek és eredményes munkát végeztek. Az utánpótlás szakág vezetője Fehér Lénárd, a csapatok edzői Horváth Ákos, Lévai
Bence, Szalai Tamás, Boczor Krisztián valamint Szabó
Ádám, mint kapusedző. Ősszel kettő sikeres Bozsik tornát rendeztünk Miklóson, ahol vendégül láttuk a körzetünk többi korosztályos csapatát.
A megyei III. osztályban szereplő Old Boys csapatunk
Geleta Péter edzővel új lendületet kapott és a tabella 4. helyén zárta a bajnokságot, 11 mérkőzésből 8-at megnyerve.
Ifjúsági csapatunk eredményei a legszebbek, mert
egy döntetlennel, egy vereséggel és 13 győzelemmel
az első helyen várhatják a tavaszi folytatást. A csapat
edzője Nusser Zoltán.
Felnőtt csapatunk a kezdeti botladozás és gyengébb
eredmények után szépen összeszedte magát és a végére feljavulva 4. helyen zárta a szezont. Ez az eredmény
ismételten megalapozza azt a reményünket, hogy a bajnokság végén dobogón végezzünk.
Tekecsapatunk bajnoki szezonja még nem ért véget, de ők
is az élbolyban vannak napjainkig. Varga Rudolf 25 évig
vezette tekecsapatunkat, az ő halálát követően Frank László vette át a szerepét és irányítja továbbiakban a csapatot.
Idén sikerült csapataink felszerelését megújítani, Fehér
Zoltán segítségével a tekecsapatunk vásárolt felszerelést,
önkormányzati támogatással 40 darabos mezgarnitúrát

vásároltunk az 5-13 éves játékosainknak, a felnőttek pedig 2 garnitúra felszerelést kaptak. Nyáron önkormányzati segítséggel külső vakolata lett az öltözőnek, ezzel
szép és esztétikus lett az épület kívülről is.
Molnár Lajos
elnök
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Kreatív játszóház a Civilek Házában
A nyári szünetet követően október és november elején
ismét játszóházi programokat szerveztünk a gyermekeknek a Civilek Házában. Meglepő volt látni, hogy men�nyire tetszett a gyerekeknek a helytörténeti kiállítás,
nagyon vigyáztak az ott kiállított tárgyakra.
Most elsősorban papírral dolgoztunk. Készítettünk virágos
és őszi füzéreket, Halloween füzért, töklámpást, képeslapot
őszi díszekkel. Nagy kedvenc a quilling technika, mellyel
tököt, virágot, szőlőt és angyalkát készítettek a gyerekek.
A fiúk körében nagyon népszerű a Lego, órákat töltöttek
el vele.
A nagyobb lányok (akik általában a kisebb tesókat kísérik)
társasjátékozni szoktak, nagyon aranyosan és türelmesen
játszottak a kicsikkel.
Benedek Nikli Noémi
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Mi történt 2016-ban?
Így az év vége felé visszatekint az ember és számba veszi az év történéseit. Településünk ebben az évben is tovább szépült és fejlődött, több programon is részt vehettek lakosaink. Ezekről lehetne oldalakat írni, de sokkal beszédesebbek az
alábbi képek, melyek magukért beszélnek. Talán így együtt nézve a fotókat, jobban át lehet tekinteni ezt az évet.

Bozsik utánpótlás képzés

Bikini koncert

Aszfaltozás a Rózsavölgy utcában

Az új vezető óvónő

BringaAkadémia az iskolában

Idősek napja a Művelődési Házban

Tavaszi szemétgyűjtés

Játszótéri felújítások

65 év krónikája c. könyv bemutatója

Miklósi Hírvarázs

22

Mi történt 2016-ban?

Néptáncgála az iskolában

Nyári focitábor községünkben

Október 23-i megemlékezés

Kocsonyafőző verseny Mosonújhelyen

Kultúrház felújítás Mosonújhelyen

Tűzoltó 7próba

Óvodai csoport felújítása

Szüreti nap - kocsihúzó verseny

Új buszváró a Fő úton

Műfüves pálya felújítása
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Mi történt 2016-ban?

Örökségünk gyűjteménye c. helytörténeti kiállítás

Óvodások Anyák napi rajzversenye

Polgárőrség temetőtakarítás

Gyermeknap a focipályán

Kollerits Ferenc főtanító sírfelújtása

Előkészületek a kemence építéséhez Mosonújhelyen

Horváth Dori Imre Apát úr temetése
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Mi történt 2016-ban?

Sportolóink éremátadása a X. Falunapon

Oszvald Marika volt adventkor a vendégünk

Tűzoltók az óvoda gyermeknapján

Röppenj pulyka néptáncgála

Miklósi pálinkaverseny

Szent Mihály napi tűzgyújtás

Majális a focipályán

Fúvósgála - 40 éves a miklósi fúvószenekar

Kolbásztöltő verseny

Nyugdíjasok kerékpártúrája a Studinka kilátóhoz

