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Keresztúttól a Feltámadásig
A tavasz eljöttét hirdető, népszokásokban színes és
gazdag, kedves ünnepünk húsvét. Ám nagyon sokan
nem értik annak lényegét, fontosságát, egyszerűen azt,
hogy miként érkezünk el ide. Valami köze van az élethez, hiszen ilyenkor a természet is újjáéled, felébredvén
téli álmából... Milyen szép magyarázat erre a húsvét...!
Mi, keresztények azonban azt mondjuk, hogy pont fordított a sorrend: az ünnep tartalma ad az elmúlás, a
pusztulás valós ténye ellenére az
életnek esélyt, értelmet, az embernek pedig reménységet, jövőt.
Ezért az Egyház liturgiái közül legfontosabb és egyben legszebb a
nagyhété, amely elvezet az igazi
Húsvétra. Jelképesen megjelennek
ilyenkor templomunkban az első
nagyhét eseményei: Jézus utolsó
napjai, majd halála és föltámadása. És amint minden liturgia, ez is
meghív, hogy legyünk részesei e
titoknak, nem másért: „hogy életünk legyen, s bőségben legyen.”
A nagyhét mélységét az sejti meg,
aki tudja, hogy a múlt eseményei
ma is élnek, folytatódnak, az, aki
bekapcsolódik a liturgiában megjelenő titkokba.
Virágvasárnap:
Jézus bevonul Jeruzsálembe. A tömeg pálmaágakat lenget és így kiáltozik: „Hozsanna Dávid
fiának!” Az ünnepi mise előtt a pap barkát szentel, majd
ünneplő körmenet indul, és barkával a kezünkben énekeljük: Hozsanna Dávid fiának. De mi nem akarjuk soha
megtagadni Jézust, amint a hozsannázó nép tette. A pap
piros miseruhája és a szenvedéstörténete elhangzása Jézus
közelgő szenvedésére figyelmeztet.
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora ünnepe:
Jézus elfogyasztja az utolsó vacsorát tanítványaival. Ekkor volt az első szentmise, az első szentáldozás, az első
papszentelés. Ekkor hagyta ránk „végrendeletét”: hogy úgy
szeressük egymást, ahogyan Ő szeretett minket, és ily módon legyünk mindnyájan eggyek. A dicsőségre még megszólalnak a harangok, az orgona, de aztán elnémulnak. A
mise csendben folytatódik. Jelzi ez, hogy drámai események előtt állunk.
Vacsora után Jézus kimegy apostolaival az Olajfák hegyére.

Ott félrevonul, és bűneink terhe alatt vérrel verejtékezik.
Majd megérkezik az áruló tanítvány a poroszlókkal. Jézust
elfogják. A mise után a pap megfosztja díszeitől az oltárt,
majd az Oltáriszentséget a mellékoltárra viszi. A főoltár
szekrényének nyitott ajtaja Jézus elhurcolására emlékeztet.
Amíg Jézus az Olajfák hegyén szenvedett, az apostolok
elaludtak. A nagycsütörtök este templomainkban Szentségimádást tartunk, mert nekünk is szól Jézus szava: „Egy
órát sem tudtok virrasztani velem?”
Nagypéntek, Jézus szenvedésének és halálának napja:
Ezen a napon megostorozták, majd
halálra ítélték. Halálosan kimerülten felvonszolta a keresztet a
Golgotára, ahol keresztre feszítették. Délután három órakor kilehelte lelkét. A liturgia a fájdalom és
megrendültség csendjében zajlik.
A megfosztott oltár a Golgotára
emlékeztet ma, amelyen Jézus keresztje állott. Elhangzik Jézus szenvedésének története, a Passió. A
feszület elé járulunk, s kifejezzük
hódolatunkat.
Nagyszombat, illetve Húsvét
vigíliája, a föltámadás ünnepe:
Nagyszombatról húsvét vasárnapra virradó éjjel Jézus feltámadt. Halálakor úgy tűnt, hogy a világon győzött a bűn, a halál,
a sötétség. De most diadalmaskodik a szeretet, az élet,
a világosság. A fény liturgiájában a tűzről meggyújtjuk
a nagy húsvéti gyertyát, a feltámadott Jézus jelképét.
Az elhangzó szentírási olvasmányok a keresztség titkáról és a megváltásról szólnak. A pap ilyenkor szenteli
meg a keresztvizet, és mindnyájan megújítjuk keresztényi fogadalmunkat. Majd az allelujás szentmise után
kivonulunk a szabadba, hogy énekeljünk és hirdessük
az egész világnak: győzött Krisztus, győzött a szeretet,
az élet.
A szent három napon hitünk legnagyobb titkát, a húsvéti
titkot ünnepeljük. Vegyünk ezért részt a közös liturgiánkon,
hogy részesüljünk húsvét maradandó örömében!
Áldott Húsvétot!							
Winkler Zsolt
plébános
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Karácsonyi ünnepély
Az iskolánkban hagyomány, hogy a karácsonyi műsort a
4. osztályos tanulók adják elő. Így volt ebben a tanévben
is. Két gyermekfogalmazással szeretnénk visszaemlékezni erre a meghitt alkalomra.

Az osztálytársaimmal és Anikó néni irányításával, nagy
szorgalommal készültünk a karácsonyi ünnepélyünkre.
December elején megismertük a műsor szövegét, amit
egymás között felosztottunk és nagy lendülettel gyakoroltunk. Az előadás előtt pár nappal már a színpadon
próbáltunk, ahol a darab kellékei, játékok, ajándékok is
ott voltak. Az előadást szebbé tette, hogy a dalokat citeraszó kíséretével énekeltük. A főpróbát az előadás napján, 10 órai kezdettel tartottuk, amit az óvoda középső
és nagycsoportosai hallgattak meg. Az igazi izgalom akkor kezdődött, mikor az iskola tanulóinak és szüleinknek,
nagyszüleinknek adtuk elő a műsort. A szereplés végén
hatalmas tapsot kaptunk, mosolyogva, elégedetten jöttünk le a színpadról. Reméljük, hogy ezzel az előadásunkkal sikerült a vendégeket felkészíteni a karácsonyra.
Eördögh Attila Richárd

A szünet előtti utolsó tanítási napon, szerda délelőtt meglepetéssel vártuk a szülőket, nagyszülőket és a gyerekeket. A lányokkal közösen tanultuk meg a műsorunkat,
melyben kedves osztályfőnökünk segített. Jézus, a kisded
életét követtük nyomon egy mai modern családdal, amiben én játszottam az édesapát. Természetesen szerepeltek benne a királyok és a pásztorok is. Megható énekkel
zártuk a műsorunkat. A vendégekkel együtt elénekeltük
a Kiskarácsony, nagykarácsony című dalt. A szülők és a
tanáraink egyaránt megtapsoltak bennünket. E szép előadáson anyukám és apukám is könnyekig hatódott.
Lőrincz Marcell

Ünnepeltünk
A közelmúltban töltötte be 30 éves közalkalmazotti jogviszonyát Kovácsné Lakatos Ibolya, 40 éves közalkalmazotti jogviszonyát Szitter Gyuláné Marika. E jeles jubileumok
alkalmából köszöntöttük Őket. Szeretettel gratulálunk, és
minden jót kívánunk!
általános iskola dolgozói

Szitter Gyuláné

Kovácsné Lakatos Ibolya
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Sok munka a siker záloga
Cziráki Lajos megyei képzőművészeti tanulmányi verseny
Iskolánk tanulói nagy lelkesedéssel készültek a megyei
képzőművészeti tanulmányi versenyre, mely Cziráki Lajos
festőművész, tanár nevét viseli. Az előző évek tapasztalatai alapján tudták, hogy sok munka vár rájuk, ha sikeresen akarnak szerepelni. Nem is vállalta mindenki ezt a
kihívást. Azok, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek a
versenyen sok délután alkottak velem az iskola művészeti termében. Sokszor kellett lelkesíteni a diákokat abban,
hogy ne adják fel. Az alsó tagozatosok szabadon választott irodalmi művet fordítottak át a vizuális nyelv elemeire, amely meghatározó élményt jelentett számukra.

Az 5-6.osztályosok feladata tárgytervezés volt természeti forma grafikai és színtani elemzésével. 7-8. osztályban
téma a közlekedés volt. Az elkészült alkotások tükrözték
a lelkiismeretes munkát és a sok ráfordított időt. A zsűri
külön értékelte minden évfolyam munkáját. A zsűri elnöke Borbély Károly főiskolai docens volt. Közel 500 tanuló
alkotása érkezett a versenyre. A 13 évfolyamon külön értékelték az általános tanterv szerint haladókat és az emelt
óraszámban tanulókat. A zsűri 149 diákot jutalmazott
magas színvonalú munkájáért. Akik éppen csak lecsúsztak a dobogóról, dicsérő oklevelet kaptak.

Az alsó tagozatos tanulóink eredményei:

A felső tagozatosok eredményei:

évfolyam

helyzés

tanuló neve

évfolyam

helyzés

tanuló neve

1.

2.

Bári Lili

5.

1.

Hajós Dorka

1.

dicséret

Kritzer Dorina

5.

1.

Osztovits Patrícia

1.

dicséret

Bánfi Flórián

5.

2.

Kettiger Bálint

2.

dicséret

Sághi Zsófia

5.

2.

Benkő Jázmin

3.

1.

Pálfi Abigél

5.

3.

Pálfi Adél

3.

2.

Szalai R. Júlia

6.

1.

Vaszari Liza

3.

3.

Frühwirth Fanni

6.

1.

Stinner Kata

3.

dicséret

Farkas Réka

6.

2.

Frühwirth Hanna

3.

dicséret

Benedek-Nikli Nimród

8.

1.

Frühwirth Zsófia

4.

2.

Szente Vanessza Melánia

4.

3.

Salamon Virág

4.

dicséret

Kritzer Dorina

A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskolában kiállították az
alkotásokat, melyek április 13-ig megtekinthetőek. Később
iskolánk falait fogják díszíteni a munkák. Büszkék vagyunk
tanítványainkra. Gratulálunk az eredményes versenyhez!
Lázárné Verebes Ilona
szaktanár
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Farsang az iskolában
A farsang a tél búcsúztatásának és a tavasz köszöntésének
az ünnepe. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, időszaka. Iskolánkban január 3. vasárnapján tartottuk farsangi mulatságunkat. A farsang a jelmezesek felvonulásával kezdődött. Voltak tündérek, bohócok, boszorkányok,
táncos lányok, kalózok, seriffek és még sok más ötletes
jelmez. A szülők kreativitását, ötletességét, kézügyességét
dicsérte a maskarák sokszínűsége. A bemutatkozást köve-

tően lehetett vásárolni tombolát, fánkot és üdítőt, majd
vidám játékokkal múlattuk az időt. Együtt játszottak a
szülők és a gyerekek. Az iskola aulája a játék zajától volt
hangos. Végül a zene hangjaira táncolt együtt felnőtt és
gyermek, hogy aztán a felsős diákoknak adjuk át a teret.
Köszönet illet mindenkit, aki segített, hiszen az iskolában
idén is felejthetetlen farsangot sikerült megrendezni.
Halászné Kovács Beáta

2017 első bálozói
2017. február 11-én rendezték a hagyományos mosonszentmiklósi alapítványi bált. Először a néptáncosok
léptek fel, Balázstelki táncokat láthattunk tőlük. A bál
hangulatát a remek zenekar, a finom vacsora, a tombolahúzás, a borverseny is fokozta.
A nyolcadik osztály, mint minden évben, keringővel szórakoztatta a nézőket, de most kicsit modernebb feldolgozással készültek. Christina Perri: Thousand years című dalára

ropta sok gyönyörű báli ruhás lány és elegáns fiú a táncot.
A lágy zenéről átváltva a Linkin Park nevű banda From the
inside feldolgozásra fejezték be a sokak szerint csodás műsort. A sokáig tartó mulatozás után kissé fáradtan, de maradandó élményekkel gazdagodva tért haza a közönség.
A nyolcadik osztály köszönetét nyilvánítja az SZM-nek
és minden segítőkész szervezőnek!
Boczor Viktória, Takács Dóra Képek: Vincze Kitti
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Itt van a szép, víg karácsony….
A hagyományokhoz híven karácsonykor nyugdíjasainkról sem feledkeztünk el, saját készítésű képeslappal kedveskedtünk nekik. A nemrég nyugdíjba vonultakat pedig
elhívtuk a felnőtt közösségünk délutáni ünnepségére.
A kisgyermekeinknek is elérkezett a várva várt karácsony.
Gyermekeinkkel december 21-én délelőtt a mókus nagyközépső csoportosok kis előadásával ünnepeltünk.

Karácsonyi dallamok…
Téli hangverseny „Karácsonyi dallamok” címmel került
megszervezésre, melynek Havassy László segítségével a
helyi templom adott helyet. A templomban Szitter Gyuláné Marika, énektanárnő gyönyörű orgonajátékán keresztül, valamint közös énekléssel élhettük át az ünnepi
hangulatot. A hangverseny végén Laci bácsi vezetésével
megtekinthették a gyermekek a betlehemet és a bátrabbak felmehettek megnézni az orgonát is.
Buga Lászlóné óvónő

Az ünnepség végén minden csoport örömmel vette észre
a fa alatt rejtőzködő ajándékokat. Mindenki a saját csoportjában, aztán közösen bontotta fel azokat. Nagy volt
az öröm.
Köszönjük az önkormányzat, a képviselők és a szülők támogatását.
Gyurós Lilla óvódavezető
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Téli kiállítás mézessel….
A mókus csoportosok hangulatos dalaival, verseivel nyitottuk meg karácsony előtt a Mézeskalács kiállításunkat.
A kiállításon Élőné Fehérvári Andrea mézeskalács készítő
munkái valamint Reidl Börzsei Erzsébet és Németh Gáborné Szilvia szülők, Vér Mariann SZM képviselő és Benkő Péterné óvónő által készített alkotásai voltak láthatók.
A kiállítás élményét Buga Lászlóné óvónő és Vér Mariann
SZM képviselője által készített ízletes mézes sütemény
kóstolása aranyozta be. Köszönjük nekik.
Gyurós Lilla óvodavezető

„Medve tánc” az óvodában
Február másodikához, gyertyaszentelő napjához több
népszokás is tartozik.
A legismertebb néphagyomány így szól: e napon a medve előjön a barlangjából, de ha meglátja az árnyékát
a napsütés miatt, akkor visszacammog még aludni,
mert hosszú lesz még a tél. Ellenben, borús időben
nincs árnyék, a medve sem ijed meg önnön árnyékától
és kinn marad. Merthogy már nyakunkon a tavasz. A
néphagyomány szerint ilyen időjós a medve.
A medvealakoskodás országszerte ismert, a magyarral
szomszédos népek hagyományában is gyakori. A medve

megjelenítése, utánzása, az állatalakoskodás egyik leggyakoribb formája.
Óvodánkban ezekhez a hagyományokhoz térünk vissza,
amikor február másodikán medvetáncoltatós játékfűzéssel leptük meg óvodástársainkat. Csoportról csoportra
járva mutattuk be a „medvénket”, tréfás mondókákkal
bírtuk táncra. A végén minden kisóvodás, még az először bátortalan óvoda-bölcsődések is együtt táncoltak a
medvével, a „Mackó, mackó ugorjál…” játékdalra.
Takács Attiláné
óvodavezető helyettes

Miklósi Hírvarázs

7

Itt a farsang, áll a bál…
Óvodánkban a farsangi mulatságot február 10 én tartottuk. Hagyományaink szerint ezen a napon a gyerekek
jelmezt öltöttek. A vidám bemutatkozás és tánc után
látogatóba jöttek a nagycsoportosok, akiknek megnézhettük vidám jelmezeiket és ők is gyönyörködhettek a
mieinkben. A sütemény elfogyasztását követte a közös

farsangi mulatság vendégekkel, Andor bácsival és néptáncosaival. Elbúcsúztattuk a telet és tavaszváró játékokat játszottunk. A vidám délelőttöt a farsangi fánk
elfogyasztása zárta.
Horváth Éva
óvónő

Hóvirág „túra” az új óvó nénivel
Gyermekéveimet Mosonszentmiklóson töltöttem, aztán
az élet elsodort, és lassan 3 éve lesz, hogy újra itt lakom
– már a férjemmel.
8 és fél éve vagyok az óvónői pályán. 2017. január közepétől lettem a helyi óvoda mókus csoportjának az óvó
nénije. A kolléganők, a szülők és a gyerekek szeretettel
fogadtak, köszönöm nekik.
Március 8-án hóvirágos kirándulásra vittük a gyerkőcöket a lébényi erdőbe. Járatos autóbusszal mentünk,
végigsétáltunk a tanösvényen, megcsodáltuk a sok-sok
hóvirágot. Utána a pályánál ehettünk-ihattunk a hátizsákunkban hozott finomságokból. Játszottunk a mászókánál, végül hazaindulás előtt futottunk egyet a pályán. Jól
sikerült a kirándulás, jól éreztük magunkat.
Horváth-Födémesi Melinda
óvónő

Miklósi Hírvarázs

8

Karácsonyi meglepetés
Az öttevényi körzeti megbízotti csoport tagja, Bézi Lajos
rendőr törzsőrmester az általa összegyűjtött ajándékcsomagokat és élelmiszereket osztotta szét rászoruló
mosonszentmiklósi családok között még az ünnepek
előtt. Több családot is meglátogatott, az első meglepetést
követően örömmel fogadták az ajándékokat a lakosok.
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Sikeresen szerepeltek gyermekeink
a győri furulyafesztiválon
Az idei évben 24. alkalommal került megrendezésre a
Győri Furulyafesztivál, melyre a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és AMI zeneiskolás növendékei évek óta nagy lelkesedéssel készülnek Zimonyi Gábor tanár úr vezetésével. A február 23-án megrendezett
fesztiválon Michael Jackson és Vangelis közismert melódiáit adták elő furulyazenekari átiratban, ütőhangszerek
kíséretében. Orcifalvi Lilla, Prémus Nóra Lili, Palkovits
Kira, Kritzer Dorina, Benedek-Nikli Hunor, Gábor Botond,
Rongics Kristóf furulyán, Benedek-Nikli Nimród, Horváth Kevin, Selmeczi Sámuel és Bakacs Zsolt tanár úr
ütőhangszerekkel tették színesebbé a nem mindennapi
hangzást, melyet hatalmas tapsviharral jutalmazott a közönség az Egyetemi Hangversenyteremben.
ZG

Miklósi citerás, énekes lányok munkája
A citerázás mellett idén még nagyobb szerepet kapott a
népdaléneklés és a gyerekek ezt versenyeken is szívesen
bemutatják. Nyúlon a Pilinszky napokon szólóban énekelhettek, az alsósok közül Eördögh Regina, Szente Vanessza, Palkovits Kíra és Lakatos Mercédesz képviselte
itt az iskolát. Az alsósok ezüst, Lakatos Mercédesz arany
minősítéssel jött haza a versenyről!
Több jóhangú kislány is van a citerások között, ezért
megalakult belőlük egy új énekcsoport. A miklósi kis
énekes pacsirták már ki is próbálták magukat a „Fújdogál
a szél” népdaléneklési versenyen, ahol arany minősítést
értek el.
A csoport tagjai: Frühwirth Fanni, Birics Anett, Korcz-Tóka
Tamara, Farkas Réka, Kritzer Dorina, Szente Vanessza,
Palkovits Kíra, Eördögh Regina. Regina ezen a versenyen
szólóban arany minősítés kapott! A csoportot Frühwirt
Hanna és Lakatos Mercédesz kísérte hangszerrel. Ugyanitt a nagy lányaink is megmérettettek, ők ezüst minősítést
értek el! Hanna és Mercédesz mellett Frühwirth Zsófia,
Zsugonics Helga és Győr Anna voltak a csapat tagjai.

Természetesen más fellépéseink is vannak. Évek óta járunk a vakok és gyengénlátók csornai csoportjához is.
Idén a nagyobbak mellett a kezdő citerások is bemutatkozhattak itt.
A tavaszi félévben még sok kihívás vár a gyerekekre.
Március 17-én Mosonmagyaróvárra készülünk egy tanulmányi versenyre, de idén is lesz Országos Fehér Galamb
Népzenei Verseny és Tatabányán Forgórózsa Művészeti
Fesztivál.
Horváth Krisztina
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Gyermek játszóház február 25-én
a Civilek Házában - fotók az eseményről
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A 2. Mosonújhelyi kocsonyafőző verseny
képekben

Kocsonyák a zsűriasztalon
Egy szép kocsonya kompozíció

Versenyzők és érdeklődők

A zsűri tagjai

Az idei verseny nyertesei

A nyertes oklevele
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A falu 2017. évi költségvetése
A Képviselő-testület február 14-én fogadta el Mosonszentmiklós ez évi költségvetését. Erről szeretném Önöket tájékoztatni. A költségvetés 267,75 millió Ft bevétellel és
ugyanennyi kiadással számol.
A bevételi oldal az alábbi tételekből áll össze:
működési célú állami támogatás		
163,04 mFt
egyéb bevételek (adók, működési bevételek) 78,27 mFt
év végi maradványból igénybevétel
26,44 mFt
A kiadási oldal tételesen:
civil szervezetek támogatása		
kistérségi és Leader hozzájárulás
háziorvosi és fogorvosi ellátás		
védőnői szolgálat és iskolai eü.		
közfoglalkoztatás			
gyermek és szociális étkeztetés (konyha)
közvilágítás				
közművelődés				
temető					
községüzemeltetés és beruházások
zöldterület kezelés, falugondnokok
önkormányzati lakóingatlanok kezelése
út és járdaépítés, kátyúzás		
könyvtár üzemeltetése, állományfejlesztés
szociális ellátások			
önkormányzati igazgatási tevékenység
óvoda üzemeltetése			
polgármesteri hivatal 			

5,6 mFt
1,83 mFt
1,86 mFt
5,26 mFt
1,98 mFt
38,84 mFt
5,38 mFt
6,77 mFt
0,80 mFt
26,34 mFt
9,17 mFt
0,71 mFt
12,50 mFt
1,43 mFt
10,78 mFt
18,26 mFt
70,47 mFt
41,72 mFt

Ami a lakosságot legjobban foglalkoztatja ilyenkor, hogy
milyen fejlesztések, beruházások várhatóak ebben az évben. Ezeket a fejlesztéseket a községüzemeltetés sor tartalmazza.
Terveink:
8 db építési telek kialakítása a Csepete utcában 17 mFt
tűzoltószertárba a gáz bekötése		
0,5 mFt
polgármesteri hivatalban a tárgyaló felújítása 2,0 mFt
volt gyógyszertár helyiségének felújítása
1,5 mFt
udvari játék (mászóka) az iskolába
0,9 mFt
új ételszállító autó vásárlása (3 év futamidőre) 2,0 mFt

felújítása is. Szeretnénk, ha egy szépen felújított, színvonalas házasságkötő terem állna a házasságot kötő
fiatalok rendelkezésére Mosonszentmiklóson is. Az év
második felére tervezzük a volt gyógyszertár helyiségeinek felújítását. Vissza szeretnénk állítani az eredeti
funkcióját, magyarul egy összkomfortos, 44nm-es garzonlakás lenne itt, melyet elkészülte után ki szeretnénk
adni albérletként.
Folytatódik az óvoda belső korszerűsítése idén is. Megújul
a fenti épület folyosója, álmennyezetet és új világítást szerelünk fel. Új mosogatógépet is kapott az óvoda, ehhez
viszont bővíteni kell az intézmény elektromos hálózatát.
Tavasszal elkészül a tűzoltószertár gázbekötése és egy új
gázkazán felszerelése is. Az épület további felújítására az
önkéntes tűzoltóink fognak ez évben pályázni.
Bár az iskolát 2013 óta az állam átvette üzemeltetésre önkormányzatunktól, de jelentősebb fejlesztést nem várhatunk innét. Emiatt is döntött úgy a testület, hogy az önkormányzat megfinanszíroz egy udvari játékot az iskolának,
melynek felállítása még a tavasszal várható.
Már tavaly óta rendelkezésre állnak a művelődési ház mögötti piactér tervei, pályázati kiírásra várunk, mivel az önerőnk kevés ennek megvalósításához. Civil szervezetink
támogatása is több, mint 2016-ban volt. Reméljük, eredményesen használják fel ezt a megemelt összeget.
Civil szervezeteink támogatása 2017-ben:

Út és járdaépítésre közel 13 millió Ft-ot tervezett be a testület. Az alábbi utak felújítására kerül sor az idén, várhatóan már áprilisban: Kiserdő utca a temető előtti parkoló
kialakításával együtt, a József Attila utca és a Petőfi utca
közötti kavicsos köz - „Stege-köz”, továbbá a Petőfi utca
és a Hársfa utca közötti kavicsos köz. Természetesen ahol
szükséges, kátyúzás és járdajavítás idén is lesz. A „Stegeközben” bővítjük a közvilágítást is egy új villanyoszlop és
két lámpatest felállításával illetve felszerelésével.
A konyha idén egy új ételszállító autót kap (Opel Combo),
mivel a mostani autó már nagyon elhasznált, magas az
évenkénti javítási költsége. Elkezdődött a polgármesteri hivatal tárgyalójának és házasságkötő termének a

M-ért Egyesület - Mosonújhely 200.000 Ft
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület 500.000 Ft
Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület 265.000 Ft
Alkotókör 100.000 Ft
Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület 800.000 Ft
Mosonszentmiklósi Sport Egyesület 2.453.000 Ft
Római Katolikus Egyházközség 558.000 Ft
Mosonszentmiklósi Néptánccsoport 142.000 Ft
Mosonszentmiklósi Tűzoltó Egyesület 548.000 Ft
Iskola Szülői Munkaközössége 40.000 Ft
Bedő Csaba polgármester		
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Új helyen a gyógyszertár
Januártól a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését követően már az új helyen, a Civilek Házában, a Fő út 1.
szám alatt fogadja a lakosságot községünk fiókgyógyszertára. A régi helyen sajnos a megközelíthetősége kifogásolható volt, több idős ember fel sem tudott menni a magas
lépcsőkön kiváltani gyógyszerét, az akadálymentes megközelíthetőségről meg már nem is beszélve. Az új helyen
ez biztosítva van, egy lépcsőfokot sem kell senkinek sem
megmásznia! Továbbá a régi helyen egy komplett 40 nmes garzonlakást foglalt el a gyógyszertár, amely most az átköltözést követően felszabadul és egy teljes körű felújítást
követően ismét lakásként funkcionálhat várhatóan ősztől.

A gyógyszertár helyisége a karácsonyi ünnepek előtt
elkészült (fűtés, víz, világítás, festés, új bútorok, internet). A csőszerelési és a villanyszerelési munkákon
kívül a munkák zömét falugondnokaink végezték el. A
két ünnep között költöztette át Koroknay László gyógyszerész a felszereléseket és a gyógyszereket, így január
elején, a megszokott nyitva tartási időben már az új helyen nyitott ki a fiókgyógyszertár.
Bedő Csaba
polgármester

Eseménynaptár 2017.
április 1.
Disznóölés és kolbásztöltő
		verseny
április 8.
Borverseny
április 13-15. Nagyheti szertartások
április 13-18. Tavaszi szünet
április 15.
Húsvéti nyusziváró
április 26.
Anyák napi rajzverseny
május 1.
Május 1. és Anyák napja
május 1.
Majális, Kocsma-kupa
május 2.
Szentségimádási nap
május 7.
Elsőáldozás
május 27.
Gyermeknap
május 27.
Hősök napja
május 28.
Bérmálás
június 11.
Iskolai évet záró szentmise
június 14.
DÖK nap
június 16.
Ballagás
június 17.
Rábca utcai utcabál
június 18.
Úrnapi szentmise és körmenet
június 23.
Tanévzáró
június 24.
Szent Iván napja
június 24.
Tűzoltó 7-próba
július 8.
Falunap
július 25.
Véradás
augusztus 5. Beatrice koncert
augusztus 5-6. Búcsú
augusztus 6. Urunk szineváltozása,
		
búcsúi szentmise

augusztus 12. Sörfesztivál
augusztus 19. Tanyanap Mosonújhelyen
augusztus 20. Szent Isván király ünnepe,
		 kenyéráldás
augusztus 26. Lecsó parti
augusztus27. Malom utcai szentmise
szeptember 3. Iskolai évet nyitó szentmise
szeptember 9. Polgárőr nap
szeptember 16. Szüreti nap
szeptember 20. kártyaverseny
szeptember 30. Szeretlek Magyarország
		
tűzgyújtás
október 1.
Idősek világnapja
október 6.
Idősek napja a Művelődési
		
Házban
október 14.
Röppenj pulyka
október 23.
Október 23-i ünnepség
november 11. Márton-napi újbor kostoló
november 11. Márton-napi liba-buli
november 21. véradás
november 25. Adventi koncert
december 2.
Mosonújhelyi Mikulás nap
december 3.
Mikulás nap a Zichy téren
december 6.
Szent Miklós nap
december 9.
Adventi lelkinap
december 16. Karácsonyi koncert
december 16. Karácsonyi ünnepváró
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Megújult a mosonújhelyi harangláb
2008-ban állítottunk fel egy új haranglábat Mosonújhelyen (hogy telik az idő). Sajnos az idő múlásával elkorhadt a harangláb alsó, vízszintes része. A falugondnokok kicserélték a rossz elemeket, továbbá a támasztékokat és új piros cserép
került a harangláb tetejére. Több alkalommal le fogjuk még festeni az új elemeket, hogy színben is harmonizáljon a régi
részekkel.
Bedő Csaba
polgármester
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Óvodai és iskola beíratás községünkben
Az óvodai beiratkozás 2017/2018-os nevelési évre
az alábbi időpontokban lesz:

Közlemény az általános iskolák első évfolyamára
történő beiratkozásáról a 2017/2018. tanévre

2017. április 24. hétfő 8 - 16 óra között
2017. április 25. kedd 8 - 16 óra között

A Győri Járási Hivatal az idevonatkozó rendeletnek megfelelően a 2017. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját az alábbiak
szerint határozta meg:

Beiratkozás helye: Kormos István Óvoda - óvodavezetői iroda
A felvételi döntés közlésének határideje:2017. május 12.
Személyesen kell beíratni azokat a gyermekeket, akik
2017. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Szeretettel
várjuk azokat is akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a
3. életévüket, vagyis előfelvételes jelentkezők.
A beíratáskor hozza magával: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi
igazolványt), a gyermek TAJ kártyáját, a gyermek lakcímét
igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
(személyi igazolványt és lakcímkártyát), az oltási kiskönyvet, a szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek
esetében a szakértői vélemény másolatát (orvosi igazolást).

2017. április 20. csütörtök 8-19 óra között
2017. április 21. péntek
8-19 óra között
A szülő a 2017. évben tankötelessé váló gyermeket a
fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes iskola első évfolyamára. További információ az
általános iskolában kérhető.
Polgármesteri Hivatal

Születések:
Halálesetek:
Stancsics Lili				
Mód Zente				
Makranczi Ramóna			
Hegedüs Noémi			
Farkas András Máté			
Visi Boglárka				
Hálám Benedek				

2016.12.12.
2016.12.14.
2016.12.21.
2016.12.22.
2017.01.07.
2017.01.31.
2017.03.04.

Házasságkötés:
Szabó Anita - Pungor Imre		
Duga Nikolett - Csordás Balázs		

2016.12.17.
2017.01.07.

Hálám Antal 				
Kovács István				
Szabó Gyuláné				
Laki Tiborné				
Kovács Gábor				
Burecs Szabolcs			
Takács József				
Gál Ágnes				
Folkmayer Istvánné			
Kolonits Lajos				

Tisztelt Lakosság!
Mosonszentmiklós község Önkormányzata nevében Kellemes
Húsvéti Ünnepeket kívánok Önöknek!
Bedő Csaba polgármester

2016.12.12.
2016.12.13.
2016.12.14.
2016.12.21.
2016.12.24.
2017.02.05.
2017.02.18.
2017.02.22.
2017.02.23.
2017.03.09.
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Felújítás alatt a hivatali tárgyaló
és házasságkötő terem
A polgármesteri hivatal egyik legjobban „lerobbant” része volt a tárgyaló és házasságkötő terem. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy idén újuljon meg ez az
épületrész is. Egy győri lakberendezési stúdiót kértünk
fel a látványtervek elkészítésére, továbbá a villamossági és a belső építészi rajzok, tervek, anyagkiírások elkészítésére. Javaslatot tettek a bútorokra, a padozatra,
a világítótestekre és a drapériára is, mint színben, mint

anyagminőségben. A munkák jelentős részét önerőből
fogjuk megoldani (költségcsökkentés), pár szakmunkára kérünk fel külsős vállalkozót. A munkálatok már
zajlanak, jelenleg a falak gipszkartonozása zajlik a villany- és fűtésszerelést követően. Úgy tervezzük, hogy
április közepén ismét birtokba vehetjük a megszépült
tárgyalótermet.
Bedő Csaba polgármester

Bontás alatt a tárgyalóterem

Kovacsics Balázs falugondnok gipszkartonoz

Látványterv a kész házasságkötő teremről

Műfüves pálya használata
A pályát az iskola nyitvatartási ideje alatt előre egyeztetett időpontban minden mosonszentmiklósi lakos ingyen használhatja.
A hétvégi, engedély nélküli pályahasználat rendőri intézkedést von maga után, mivel a műfüves pálya nem
közterület. (Sajnos két hete rongálás is történt.)
Az önkormányzat az elmúlt évben komoly összeget fordított a karbantartásra.

Kérek minden pályahasználót a kulturált magatartásra!
A szemetet a szemétgyűjtőbe helyezzék el! Szeszes ital
fogyasztása az intézmény területén tilos!
Vigyázzunk együtt a közös vagyonra, hogy sokáig
használhassuk ezt a létesítményt!
Héczné Tóth Mária
intézményvezető
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Új udvari mászóka az iskolában
A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor javaslatomra úgy döntött, hogy önkormányzati finanszírozásból
felállíttat egy udvari mászókát az iskola udvarán. A kivitelező a Játszótér 2006 Kft. volt Beziről. A felállított játék
teljesen megfelel a mai szabványoknak, TÜV minősítéssel
is rendelkezik. A földmunkát és az ütéscsillapító kavics
szállítását a Zsé-Té Bt. végezte el. Március hónap második
felétől birtokba is vehették a mászókát a tanulók.
Bedő Csaba
polgármester
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Polgárőr közgyűlés
Március 4-én a polgárőr irodában tartotta meg a helyi Polgárőr Egyesület éves közgyűlését.
Megtisztelte a közgyűlésünket Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Németh Csaba, a megyei szövetség titkára, a kunszigeti polgárőr egyesület elnöke és az öttevényi KMB csoport tagja, Bézi Lajos.

a hagyományoknak megfelelően a csoportvezetők javaslata alapján a legjobban teljesítő polgárőreink emlékplakettet vehettek át. Így emlékérmet kapott Hajós
Tibor, Szabó Norbert, Csáfordi Ernő, Molnár Lászlóné,
Stinnerné Fáber Edit, Stinner Gyula, Szalai Levente, Hécz
János, Tengölits Lajosné és Hováth László.

Bánhidi István elnök számolt be a múlt év történéseiről
és az előttünk álló ez évi feladatokról. Elmondta, hogy az
egyesület tagjai a tavalyi évben 1920 óra szolgálatot teljesítettek, a gépkocsi pedig 5.500 km-t futott a helyszínek
zavartalan biztosítása illetve járőrözés közben. Megköszönte a tagoknak, hogy szabadidejük egy részét feláldozva biztosítják a falu rendjét.
Gyergyói Zoltán alelnök az egyesület pénzügyi beszámolóját tartotta meg, majd Csaplár Zoltán a megyei
szövetség elnöke szólt a megjelentekhez. Ezt követően

A közelgő nőnap alkalmából minden hölgyet egy-egy szál
virággal köszöntötte az egyesület. A közgyűlés végén
Bedő Csaba polgármester köszönte meg az egyesület tavalyi munkáját és pár szót szólt az ez évi közös feladatokról is (márc. 15-i megyei ünnepség biztosítása, márc 18-i
szemétgyűjtés, falunap, Beatrice koncert biztosítása).
A közgyűlés hivatalos részének befejezését követően egy
vacsorára látta vendégül az egyesület a megjelenteket.
Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület
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„Állatok” farsangja
Február 19-én délután farsangi mulatságra gyülekeztek a
kunszigeti kultúrházban az öttevényi, a kunszigeti és a
mosonszentmiklósi hittanosok. A ráhangolódás során a
gyerekek csoportokat alakítottak, majd megkezdődött az
„állati farsangolás” vicces vetélkedővel.
Kreativitás, gyorsaság, ügyesség, figyelem és együttműködés kellett a feladatok teljesítéséhez. Először a csapattagok állatos álarcot készítettek maguknak. A versengés
során volt szólás kiegészítés állatnevekkel, kakukktojás felismerés, állathang utánzó virtuóz hangverseny és

lufiállat készítés. Az utolsó feladat éhes állatkák etetése
volt, ahol a nyuszinak répát, a lónak abrakot, a macinak
mézet, a cicának tejfölt és a kutyának virslit kellett elfogyasztania tányérból, evőeszköz nélkül. A többiek sem
éheztek, mert uzsonnára finom süteményeket, farsangi fánkokat kapott mindenki. Az eredményhirdetés után
tánccal folytatódott a mulatság.
Ismét egy felejthetetlen délutánt töltöttünk együtt. Köszönjük a szülőknek és a támogatóknak a finomságokat!
Frank Györgyné

Nagyböjti zarándoklat
Március 3-án, nagyböjt első péntekjén a győr-újvárosi
Urunk Színeváltozása templomba zarándokoltunk.
A szentmise előtt Zsolt atya vezetésével keresztutat
imádkoztunk.
A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise elején
Zsebedics József kanonok, Győr-sziget és Győr-újváros
plébánosa megemlékezett Halmos László zeneszerző,
karnagy és tanár halálának 20. évfordulójáról. Veres
András megyéspüspök úrral együtt koncelebrált Németh László kanonok, pápai prelátus, általános püspöki helynök, Zsebedics József kanonok, Mogyorósi Márk

püspöki titkár és Winkler Zsolt atya. Püspök atya szentbeszédében a böjt lényegére irányította figyelmünket.
A hagyományos értelemben vett böjtölés, bizonyos
ételektől való tartózkodás közelebb visz bennünket
Jézushoz. Az önmegtartóztatás segít abban, hogy jobban átéljük Jézus szenvedését. Mindemellett fontos a
rendszeres imádság és embertársainknak nyújtott önzetlen segítség, ami lelki gazdagodásunkat szolgálja.
A szentmise végén Püspök atya megköszönte a zarándokok
részvételét, majd imáinkkal a Szűz Anya pártfogását kértük.
Frank Györgyné
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Szemedet mindig nyisd a jóra!
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület a magyar
kultúra napja tiszteletére egy irodalmi délutánt tartott.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezés alkalmat ad
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a kultúrának.
Nyugdíjas egyesületünk programjában mindig szerepelnek kulturális rendezvények. Évek óta részt veszünk
irodalmi vetélkedőkön, a versenyekre felkészültünk már
Gárdonyi Géza, Herman
Ottó, Lőrincze Lajos,
Czuczor Gergely életrajzi
adataiból és munkásságából. A magyar kultúra
napja ebben az évben
az Arany János emlékév nyitánya is, aki 200
évvel ezelőtt született.
A nyugdíjasok megyei
Arany János vetélkedője
márciusban lesz, amire szintén neveztünk. A
Ki mit tud? versenyeken
mesékkel,
versekkel,
énekekkel, színpadi jelenetekkel szerepeltünk.
Színházi előadásokat látogatunk, zenei hangversenyeket hallgatunk. Mindezek
kultúránk egy-egy szeletét jelentik. Az idei irodalmi rendezvényünkre egy olyan költőt hívtunk meg, aki nagyon

népszerű a nyugdíjasok körében, aki naponta versírással
foglalkozik, más művészeti tevékenysége, a festészet
mellett. Aranyosi Ervin költőt köszöntöttük, akinek közel 3000 verse van és 10 verseskötete jelent meg magánkiadásban. A költő verseit, festményeit a szeretet, a
mosoly, a jókedv hatja át. Csodálatos az optimizmusa,
és az olvasókat is arra tanítja, hogy „szemünket mindig
a jóra nyissuk, lépjünk át
a gondokon”. A költő és
a vendégek köszöntésére műsorral készültünk.
A magyar költők előtti
tiszteletünk jeléül Petőfi Sándor megzenésített
dalait énekeltük, majd elszavaltuk Aranyosi Ervin
két versét. Ezután kértük
fel a költőt, hogy ossza
meg gondolatait a versekről. A szép költeményeket hallgatva szívünk
átmelegedett szeretettel.
Befejezésül mindenkinek
jó tanácsot adtunk a költő megzenésített versének eléneklésével: „A lelked a jó felé vezet, öröm kísérje
léptedet! Szívedet béke járja át, éld a lét szebbik oldalát!”
Fülöp Anna

Mi mutat a vérképem?
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület éves munkatervében kiemelt fontosságúak az egészségmegőrzési
programok. Mindig szervezünk egészségügyi előadást
is, hiszen az idős kor előrehaladtával számolnunk kell
szervezetünk változásaival. Minden alkalommal felhívjuk
tagságunk figyelmét az egészségi állapotot károsan befolyásoló szokásokra, a dohányzás, az alkoholfogyasztás
veszélyeire, a testmozgás fontosságára és a helyes étkezés betartására. Elsősorban az egészség megőrzésének
fontosságát hangsúlyozzuk. Általános tapasztalat, hogy
az emberek többsége nem megy el szűrővizsgálatokra
még akkor sem, ha lakóhelyén szervezik és ingyenes. Itt
elsősorban szemléletváltozásra és nagyon sok felvilágosításra van szükség. A szűrővizsgálatok egyike a vérvizsgálat. Szakemberek javaslata szerint mindenkinek évente
egyszer el kell mennie laborvizsgálatra, hogy tájékozódjon szervezete állapotáról. Akik rászánják magukat a vérvételre, mindig izgatottan veszik kézbe az eredményt és
találgatják, hogy mit jelentenek az értékek. A lelet olyan
orvosi szakkifejezéseket tartalmaz, amit mi, laikusok nem
tudunk megfejteni, hanem szakorvoshoz kell fordulni.
A legutolsó egészségügyi előadásunk központi témája a
vérvizsgálat volt.
Dr. Molnár Katalin belgyógyász és transzfúziológus szakorvos előadását hallgattuk meg. Vetített képes előadáson

a doktornő vérképelemzést tartott, bemutatta a vér felépítését, szerepét a szervezet működésében, majd kötetlen
beszélgetés következett az időskori betegségekről. Sokan
elhozták laboreredményeiket, amit a doktornő segítségével szakszerűen áttekintettek. A vérvizsgálat feltérképezi
a szervezet állapotát, jelzést kaphatunk az esetleges betegségekről, vagy a már kialakult betegség kezelésének
eredményességéről. Az előadás azok számára is hasznos
volt, akik jelenleg egészségesnek érzik magukat, de fontosnak tartják a betegségek megelőzését, az egészség
megőrzését.
Fülöp Anna
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Nyugdíjas farsang képekben

ABBA együttes

Bohócok a porondon

Kezdődik a jelmezesek bemutatkozása

Egy macska a Macskákból

Markotányos lány a katonákkal

Magyar kislány

Rock and roll táncosok Mosonszentmiklóson

Mosonszentmiklóson járt a jamaicai trombitás
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IX. Mosonszentmiklósi pálinkaverseny
2017. február 25-én rendeztük meg a Csopak bisztróban a 2017. évi miklósi pálinkaversenyt Bedő Csaba polgármester és jómagam szervezésében. Több új induló
is volt a mostani versenyzők között, így Tárnokrétiből,
Veszkényből, Lébényből, de Mosonszentmiklósról is.
31 versenyző 104 párlatát értékelte a zsűri, akik az alábbi személyek voltak:
Nagy Szilárd (Tárnokréti) a zsűri elnöke, Szalánczi Ernő,
Horváth Tibor, Holzinger János, Takács Sándor, Molnár
Barna (Lébény).

Eredmények (kategóriánkénti első helyezettek):
szeder 		
borpárlat
törköly 		
szőlő 		
körte 		
meggy 		
alma 		
szilva 		
cseresznye
barack 		
vegyes 		
egyéb 		

Takács Sándor (Tárnokréti)
Pusztai Ferenc (Mecsér)
Pusztai Ferenc (Mecsér)
Szabó Zoltán
Varga István
Varga István
Schmidshofer Bence
Lócsi Mihály (Veszkény)
Orbán Roland (Lébény)
Kovács Zoltán
Bencze Gábor (Lébény)
Portik György

A verseny, így Mosonszentmiklós legjobb pálinkája Kovács
Zoltán sárgabarack pálinkája lett.
A zsűri egyöntetű véleménye az volt, hogy illatos és karakteres pálinkák indultak az idei versenyen. Megállapítható, hogy a minőség az elmúlt évek pálinkaversenyeinek is köszönhetően sokat javult. A tulajdonosok egyre
jobban odafigyelnek a leszedett gyümölcs minőségére
és tisztítására, a cefrézésre és a pálinkafőzés szabályaira
is. Az eredményhirdetést vacsora, beszélgetés és természetesen kóstolás követte.
Holzinger János
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Karácsonyi fúvóskoncert
Karácsony előtt már nagyon vártuk fúvósaink hagyományos év végi koncertjét, már csak azért is, mivel vendégzenekar is érkezett az ausztriai Mönchhofból (Barátudvar). A teltházas koncert első részében ők zenéltek
karnagyuk emlékezetes sohwműsorával megfűszerezve,
majd a második részben, a polgármester úr karácsonyi
köszöntőjét követően, a mosonszentmiklósi zenekar
következett a megszokott színvonalon és minőségben.

Öröm volt a végén együtt hallgatni a két csapatot, ekkor 45 fős (!!) zenekar szólt egyszerre a színpadon. Emlékezetes volt ennyi fúvóst egyszerre látni és hallani. A
vendég zenekar és kísérete nagyon jól érezte magát a
koncerten és az azt követő közös vacsorán és beszélgetésen. A hírek szerint jövőre lesz folytatás, meghívás van
egy koncertre a jövőre 800 éves Mönchhofba, őket pedig
szívesen látjuk a 2017. évi falunapunkon.

A karácsonyi koncert támogatói:
Tóth Hús
Rábca-menti Vadásztársaság
önkormányzati konyha dolgozói
Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület
Bedő Csaba polgármester
Ferenczy Sándor
Takács Sándor
Németh József
Sári Béla (Győr)
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Véradás és egészségnap községünkben
Önkormányzatunk közösen az Egészségfejlesztési Irodával (Karolina kórház) egészségnapot szervezett a
március 16-i véradáskor a helyi iskolában. A véradáson
102 fő vett részt, mindenkinek köszönöm a véradást!
Az ingyenes szűrővizsgálatokon és szaktanácsadáson
bárki részt vehetett.
Az alábbi vizsgálatokra nyílt ezen a napon lehetőség:
- anyajegyszűrés
- érállapot-vizsgálat
- látásvizsgálat
- hallásvizsgálat
- tapintásos emlővizsgálat
- étrendi tanácsadás

A véradókon kívül szép számú érdeklődő is eljött ezekre
a nagyon hasznos és ingyenes vizsgálatokra.
Önkormányzatunk fontosnak tartja az ilyen jellegű vizsgálatok szervezését, mivel egyrészt „házhoz jönnek” és nem
kell elutazni a lakosoknak, másrészt szakemberek tartják
ezeket a vizsgálatokat. Önkormányzatunk ebben az évben további ingyenes vizsgálatokat szervez a Háziorvosi
Szolgálat közreműködésével. A szokásos nőgyógyászati
vizsgálat mellett idén lehetőség nyílik urológiai vizsgálatra is. Ezen vizsgálatok időpontjáról értesíteni fogjuk a
lakosságot.
Bedő Csaba
polgármester

