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Anyák napi ünnepség az iskolában
,,Hogyha reám te vigyázol:
Nyugodt lehet minden álmom.”
(Rozmán László)

Anyák napjára készülni a legörömtelibb iskolai alkalmak
egyike. Első osztályosaink május 4-én ünneplőbe öltözve,
izgalomtól csillogó szemekkel, maguk készített ajándékokat szorongatva köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat és mindazokat, akik eljöttek, hogy velük együtt
ünnepeljék május legszebb napját. A gyermekek műsora
előtt Bedő Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket és egy csokor virággal kedveskedett egy-egy anyukának és nagymamának.
Mindannyiunk mögött édesanya áll. Akár fiatalosan, akár
reszketőn, akár égszínkék ruhába öltözötten, az égi hazából küldve felénk óvó, szerető pillantásait. Ő az, aki
értünk, vagy miattunk szenved, akinek eltitkolt könnyeit
sohasem láttuk - vagy nem akartuk látni - miattunk szorult
össze, vagy fényesedett melegséggel a szíve. Május első
vasárnapja az ő napjuk, az anyáké, a nagymamáké. Ezen
a délutánon szólt nekik, értük a vers és a dal.
Németh Péterné
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Ismét szemetet gyűjtöttek a mosonszentmiklósiak
A Víz Világnapját követő szombaton, március 25-én tartottuk meg immáron 10. alkalommal a szemétgyűjtési
akciónkat Mosonszentmiklóson az önkormányzat és polgárőrség közös szervezésében. Már az is megérne egy
külön cikket, hogy ez alatt a 10 alkalom alatt mennyi
szemetet szedtünk össze a faluba bevezető utak mentén, illetve a faluban. Könnyű kiszámolni, mivel egy-egy
alkalommal kb. 20-25 m3 szemét gyűl össze a konténerekben. Arról is nagyon sokat lehetne mesélni, hogy
mi mindent találtunk eddig (lásd most is az egyik fotót).
A mostani alkalommal a napsütéses, kellemes időnek is
köszönhetően 67 miklósi lakos gondolta úgy, hogy tesz

egy kicsit a falujáért, környezete tisztaságáért. A legfiatalabb 3 éves volt, a legidősebb 67. Öröm, hogy kevesebb szemét gyűlt össze, mint tavaly, talán elindult egy
pozitív folyamat az emberek fejében. A gyűjtés végén
egy kis ebédre és egy pohár italra láttunk vendégül mindenkit, kicsit és nagyot egyaránt.
Köszönöm a résztvevőknek a munkát, a tűzoltóknak,
Szalánczi Ernőnek és Molnár Lajosnak a felajánlott fuvart
és segítséget. Ezen a napon kicsit tisztábbá tettük Mosonszentmiklóst, „mindenkinek jár a piros pont”.
Bedő Csaba
polgármester

Megható műsorral búcsúztak az iskolától az idei év
ballagói.

Sárosi Lajosné, Kató néni májusban töltötte be 90. életévét. Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben.
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Anyák napi rajzverseny az óvodában
Az önkormányzat Anyák Napja alkalmából ismét rajzversenyt hirdetett a község óvodásai körében. Az alkotások bármilyen technikával készülhettek, témája pedig
az Anyák Napjáról szólt természetesen. A rajzokból a
Művelődési Ház előterében 2017. május 3-án 15.30 órai
kezdettel tartottunk egy kiállítást és díjátadó ünnepséget. Idén 45 gyermek indult a rajzversenyen és a „szigorú zsűri” minden gyermeket első díjjal jutalmazott.
Így egy névre szóló oklevelet és egy tábla csokoládét
adtam át az óvodásoknak. Élmény volt kezet fogni a
gyerekpalántákkal. Volt, aki bátor volt és egyedül jött ki

az oklevélért, volt aki bátortalan, de azért a csokit, ha
egy kicsit félve is, de elfogadta.
Gratulálok minden induló óvodásnak, a szülőknek köszönöm a bátorítást, jövőre újból meghirdetjük ezt a
rajzversenyt, immáron az 5. alkalommal. Az összes rajzot beszkenneltem és feltettem Mosonszentmiklós község Önkormányzata Facebook oldalára, ott megtekinthetők az alkotások. Ízelítőnek pár fotót ezen az oldalon
is megtekinthetnek.
Bedő Csaba
polgármester
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Föld napja
Idén a zord és szeszélyes időjárás miatt május közepén tartottuk meg a Föld napját. A sziklakert felújítására helyeztük
a hangsúlyt, melyet földdel feltöltöttünk, majd változatos és
szemet gyönyörködtető virágokkal ültettünk be. Szintén a
gyermekek keze munkáját dicsérik az ablakokban elhelyezett muskátlival díszített virágládák is.
Benkő Péterné
óvodapedagógus

Nyílt napok
- Április hónapban óvodánkban a helyi szokásokat megőrizve nyílt napot tartottak az iskolás tanító nénik meghívásával a két nagyobb csoportban az óvó nénik. A Mackó csoportban 14 kisgyermek, a Mókus csoportban 8 fő
kisgyermek vett részt ezen a találkozón, akik közül 20 fő
kezdi meg az iskolai tanulmányait.
Májusban és júniusban tartották nyílt napjaikat a művészeti műhelyek.

Leendő iskolásainkkal a hagyományoknak megfelelően
mi is nyílt napon vehettünk részt az iskolában. Virággal a
kezünkben izgatottan léptünk be az iskola kapuján. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk és egy színvonalas digitális technikát is alkalmazó modern, interaktív
bemutató órát láthattunk. Nagy élmény volt gyermekeinknek ez a látogatás. Vidáman, együtt tanulhattunk az
elsős gyermekekkel. Köszönjük!
Gyurós Lilla óvódavezető
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Anyák napja, évzárók az óvodában
Májusban minden csoportban megrendezésre kerültek az
Anyák napjával egybekötött évzárók. Korosztályuknak megfelelően a legkisebbek édesanyjukkal karöltve ölbeli énekesjátékokkal, mondókákkal, a nagyobbak már önálló dalokkal,
énekes játékfűzésekkel, versekkel köszöntötték fel őket. A
felköszöntés mellett a gyermekek kis virágcsokorba kötve
bemutatták az év eleje óta tanult kedves kis mondókáikat,
dalaikat, verseiket.
Az iskolába készülő nagycsoportosoknak, akik idén két óvodai csoportból kerültek ki összesen 22-en, kis verssel, dallal

kedveskedtek az óvodás társaiknak, elbúcsúzva tőlük, hiszen jövőre őket már az iskola várja.
Megható versekkel búcsúztak a nagycsoportos gyermekek
és szüleik nemcsak az óvodától, hanem az óvó néniktől is.
A mackó nagycsoportban a nyugdíjba vonuló Finta Jánosné
Ági óvó nénitől is elbúcsúztak a gyermekek és szüleik hos�szú boldog nyugdíjas éveket kívánva neki.
Gyurós Lilla
óvódavezető

Gyermeknap
Számunkra a gyermeknap már május elején kezdődött, mivel a helyi könyvtáros Szalay Marika néni közreműködésével
és az önkormányzat támogatásával ismét lehetőséget kaptak óvodásaink egy ingyenes bábelőadás megtekintésére. A
Habakuk bábszínház előadásaiból a Nyakigláb, Csupaháj,
Málészáj c. mesét tekinthettük meg.
Május végén tovább ünnepeltük a gyermekekkel a gyermeknapot. Kisgyermekeink nagy örömére ellátogattak hozzánk
Sári József vezetésével a helyi tűzoltók. Még a legkisebbek
is örömmel ültek be a tűzoltóautóba, vették fel a tűzoltósi-

sakot, valamint mindenki kíváncsian figyelte a vizestömlőt,
melyből felcsap a magasba a tűzoltásra kész vízsugár.
Az udvar gyermeknapon mindig benépesült játékokkal. Minden csoport akadálypályán ment végig, jutalmul birtokba
vehették az új homokozó játékokat, labdákat, focikaput, sátrat, ping-pong asztalt, strandlabdát. Ebéd után jött a meglepetés fagylalt. A nagyobbakkal a győri Vaskakas Bábszínház
Király Kis Miklós c. előadásán vettünk részt.
Gyurós Lilla
óvodavezető
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Nyugdíjas búcsúztató
Az idei évben 40 év munkaviszony után nyugdíjba megy
óvodánk egyik óvodapedagógusa Finta Jánosné. Nagy
szeretettel búcsúztak el tőle óvodás gyermekei, szülők
és kollégák, valamint volt kis óvodásai, akik immár felnőtté váltak.
Új óvodavezetőként 40 évéből igaz, hogy csupán utolsó
nyugdíj előtti évében ismerhettem meg, de hálás vagyok
érte. A helyi szokásokba, hagyományokba, óvodai életbe
pedagógiai munkája által betekintést kaphattam. Mindig
számíthattam rá, szakmai tudását megosztotta velem,
velünk. Mindez sokat jelent nekem a mai napig is. Példaértékű volt számomra az a szeretet, ahogy fordult a
gyermekek felé, a gondoskodó ölelés, a szorgos munka
és a kollégákkal való együttműködés.
Jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Gyurós Lilla
óvodavezető

Mosonmagyaróvár, minimaraton
Mint új óvodavezető, Vecsei Judit SZM - elnöktől hallottam először a minden évben megrendezésre kerülő mosonmagyaróvári minimaraton futóversenyről.
Elmesélte, hogy ezen a rendezvényen már tavaly is részt
vettek óvodás gyermekeink. Komoly felkészülés előzte
meg akkor is a versenyt, nagy élmény volt szüleik és a
gyermekeik számára a a futás. Mivel fontosnak találom,
hogy gyermekeink is megszeressék a mozgást, a futást,
Judit felkeltette az én érdeklődésemet is. Számomra kicsit bevallom, elgondolkodtató volt, hogy állhat helyt
egy óvodás egy minimaraton futóversenyen úgy, hogy
ne a teljesítmény álljon a középpontban, és nehogy a túlzott túlterhelés miatt a végén a kudarc kerüljön előtérbe.
Ekkor gondoltam magamban „hiszem, ha látom”, így
én is elmentem. Elmondhatom, hogy érdemes volt. Láthatóan a rendezvény szerevezői, tapasztalt szakmai tu-

dással rendelkező, a sportot, a mozgást szerető emberek
voltak, akik figyeltek a legkisebbek életkori sajátosságaira is. Ezen a rendezvényen mindenki a maga tempójában, saját maga képességei alapján futhatott, kezdve a
400m-es gyermek-szülős futástól a 25km-ig bezárólag.
A gyermekek legnagyobb örömére a távot végigfutók
éremmel mentek haza. A sor elején futó kicsit-nagyot
éppen úgy lelkesítette a közönség, a társak, a rendezők,
még a konferáló is, mint a sor végén döcögőt. Számomra
ezek voltak a legszebb pillanatok. Öröm volt látni, hogy
a mosonszentmiklósi szülők és gyermekeik igazi lelkes
csapatot alkottak, akik örültek egymás apró sikerének,
kitartásának.
Gyurós Lilla
óvodavezető
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Húsvét
Húsvét ünnepére a felnőttek nagytakarításán kívül a
szorgos kisgyermekkezek is munkához láttak. A babák
tiszta ruhába öltöztetésében a kicsik is szívesen segítettek, a nagyok közül néhányan már a cserepes virágok
kihordásában is részt vállaltak. Fontosnak tartjuk azt,
hogy ismerjék meg az igazi ünnepre való készülődést.
Óvodánkban az ünnep lényege a”tojáskeresés”. Az óvó
nénik a dadus nénik segítségével hajtogatott kiskosarakba berzselt tojást készítenek, majd csoportonként
az udvaron elrejtjük ezeket. Nagy örömmel keresi kicsi
és nagy egyaránt a gyönyörű színes kosarakba rejtett
tojásokat.
Buga Lászlóné
óvodapedagógus

Úszótanfolyam az ovisoknak
Tavasszal a középső- és nagy csoportos gyerekeket
10 alkalommal úszótanfolyamra vittük Győrbe, a Vidra
Úszóiskolába, az Aqua Sportközpontba. A helyi önkormányzat anyagi támogatása révén különjáratos busszal
mentünk, amit a gyerekek nagyon élveztek, az utazás
mindig jó hangulatban, énekszóval telt.
Az első alkalommal az oktatók csoportokba osztották
a gyerekeket úszástudásuknak megfelelően. A második

órától a gyerekeket meglepetés érte, az óvó nénijük is
beszállt őket oktatni. Az utolsó órára a szülők is eljöhettek, betekintést nyerhettek, hogy gyermekeik men�nyit fejlődtek. A tanfolyam sikeres volt, sok gyerkőcnek
megjött a kedve az úszáshoz, többen folytatják is a tanulást úszásórák vagy az úszótábor keretében.
Horváth-Födémesi Melinda
óvodapedagógus
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Pünkösdölő az óvodában
Óvodánk Pedagógiai Programjának alapja: a népszokások
megismerése, a néphagyományok tisztelete, hagyományőrzés. Jeles napi alkalmaink a közösen megélt örömteli
élmények mellett a szülőföldhöz való kötődést is megalapozzák. A jeles napok sorában egy nagyon kedves, a gyerekekhez a néphagyományok megismerése által könnyen
közel hozható ünnep következett el, a Pünkösd.
Pünkösdi királyné-járás - Magyar Néprajzi Lexikon
„Kislányok termékenységvarázslással összekötött pünkösdi köszöntője a Dunántúlon. Elnevezései: pünkösdölés, pünkösdjárás, pünkösd-köszöntés. A játék négy fő
mozzanatból áll:
1. Négy kislány vezet egy ötödiket: a legkisebbet és legszebbet, a pünkösdi királynét.
2. Egy házhoz érve az udvaron vagy az ajtó előtt megállnak, a kiskirályné feje felett kendőt feszítenek ki vagy
fátyollal borítják be a fejét.
3. Az ének közben mozdulatlan állnak vagy lassan körbejárják a királynét.
4. Termékenységvarázsló mondóka kíséretében felemelik
a kiskirálynét.”
A Mackó csoport lányival pünkösdölőt tanultunk, pünkösdi királyné-járást. Ezt a pünkösdölőt Dr. Timaffy László jegyezte le Héderváron. Mi is meghordoztuk a kis királynét.
A hófehérbe öltözött lányok az óvoda udvarán gyülekező
gyerekeknek, és az óvoda dolgozóinak énekelték el a pünkösdi dalokat és mondták el rímbe szedett jókívánságaikat. A kis királynét elkísértük az óvoda konyhájára, és a
polgármesteri hivatalba is.
Gyurós Lilla-óvódavezető
Takács Attiláné–óvodavezető helyettes
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Remek délután a múzeumban
Iskolánkban hagyomány, hogy a képzős diákok múzeumlátogatásokat tesznek minden évben. Idén tavasszal az alsós csoporttal együtt mentünk a győri Borsos Miklós Múzeum Csikóca műhelyébe. Megtekintettünk egy kiállítást,
utána interaktív feladatokat kaptunk a képekkel kapcsolatban a tárlatvezetőnktől. Például az egyik feladatunk az
volt, hogy mindenki kapott egy színes papírlapot, melyhez
meg kellett keresni a hasonló színvilágú képet. Élveztük a
játékos munkát. Ezután az alkotóterembe indultunk, ahol
új technikákkal ismerkedtünk meg. Szép alkotások születtek, melyeket hazahozhattunk. Mindenkinek nagyon
tetszett a foglalkozás. Köszönjük Ildikó néninek és Ili néninek, hogy elvittek bennünket erre a délutánra. A múzeumlátogatásból a legkisebbek sem maradtak ki. Őket Évi
néni és Ili néni kísérte el a foglalkozásra. Mesélték, hogy
nagyon élvezték a programot, alig várják, hogy újra elmehessenek egy múzeumi programra.
Lőrincz Emília (6. o.), Kolonits Olimpia (8.o.)

a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
A Határtalanul program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, történelmünk felidézése és teljesebb megismerése.
A tanulmányi kirándulás keretén belül személyesen megismerhették jó néhány általuk ismert, tanult jeles irodalmár és történelmi személyiség életének helyszíneit.

A Széchenyi István Általános Iskola és AMI 7. osztályos tanulói erre a tanévre is pénzügyi támogatást
kaptak a Határtalanul pályázati programra és júniusban 6 napos Erdélyi útra
indultak .
„Határtalanul” a nemzeti összetartozás operatív
programja, melynek keretében
magyarországi
iskolák tanulói az állam
támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt
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A költészet napja
Április 11. mindig emlékezetes nap az iskolánkban. Már
hetekkel előbb készülünk erre a napra. Verseket tanulunk,
illusztrációkat készítünk legkedvesebb verseinkhez. Ellátogat iskolánkba Hécz Attila költő, aki mindig részt vesz
a szavalóversenyünk zsűrijének a munkájában. Az ő versei nagyon közel állnak hozzánk, ezért sokan választják
a rajzversenyre készített illusztrációhoz az ő költeményeit. A zsűri által legsikeresebbnek ítélt alkotásokból kiállítást készít Ili néni, mi pedig nagy izgalommal várjuk,

hogy ki hányadik helyezést ért el. A díjátadáson mindig
halljuk, hogy akinek a művét kiállításra érdemesnek ítéli a szakmai zsűri, az büszke lehet magára. Őket emléklappal jutalmazták. Az első három helyezett oklevelet és
könyvjutalmat vehetett át Milanovits Ildikó nénitől, a zsűri
elnökétől. Emlékezetes marad számunkra ez a nap, sok
szép verset hallhattunk és gyönyörű alkotások díszítették
az aulánkat.
Torma Viktória 8. osztályos tanuló

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA TISZTELETÉRE KIÍRT RAJZPÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI
1. osztály
1. Bánfi Flórián
2. Hajós Áron
3. Kritzer Bianka
D. Adács Antónia
D. Riedl Bernadett
D. Bánfi Panna
D. Raczenböck Balázs

2. osztály
1. Horváth Fanni
2. Sághi Zsófia
3. Finta Diána
D. Schaub Vivien

3. osztály
1. Szalai-R. Júlia
2. Benedek-Nikli Nimród
3. Vaszari Gergő
D. Stinner Luca
D. Kizilirmak Mira
D. Ábrahám Amanda
D. Frühwirth Fanni

4. osztály
1. Kritzer Dorina
2. Sin László
3. Salamon Virág
D. Palkovits Kira
D. Rigó Melánia
D. Eördögh Attila

5. osztály
1. Benkő Jázmin
2. Hajós Dorka
3. Adács Márton
D. Osztovits Patrícia
D. Szente Kevin
D. Pálfi Adél

6. osztály
1. Vaszari Liza
2. Lőrincz Emília
3. Horváth Daniella
D. Torma Gergely
D. Frühwirth Hanna
D. Stinner Kata

7. osztály
1. Ott Krisztina
2. Gáspár Vanda
3. Kernya Gábor
D. Tóth Szintia Elizabeth
D. Győr Anna

8. osztály
1. Torma Viktória
2. Kolonits Olimpia
3. Molnár Ivett
D. Frühwirth Zsófia
D. Takács Dóra
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Széchenyi találkozó – Gönyű 2017.
Az idei évben 2017. április 7-én került megrendezésre a 21. Széchenyi iskolák találkozója Gönyűn. Csorna, Kapuvár, Nagycenk, Sopron, Fertőszéplak, Gönyű,
és Mosonszentmiklós csapatai versenyeztek a délelőtt
folyamán. Ezt a megmérettetést a mi iskolánk nyerte. Csapatunk tagjai: Kolonits Olimpia, Kolonits Zalán,
Lakatos Mercédesz, Lenzsér Attila, Lőrincz Emília, Ott
Krisztina, Stinner Kata. Délután egy szabadtéri vetélkedő várt ránk, ahol megismerkedtünk a többi Széchenyis

tanulóval. Kipróbálhattuk, hogyan kell lőni, megnézhettük a Széchenyi jégtörőt, hajósmúzeumot és a Szent
Korona kicsinyített mását. Nagyon izgalmas volt. Remekül éreztük magunkat, maradandó élményekkel gazdagodtunk. Köszönjük a felkészítést Gábor bácsinak, Ili
néninek, Ildikó néninek.
								
Lakatos Mercédesz
Kolonits Olimpia

Akikre büszkék vagyunk
Iskolánk tanulói nagyon sok versenyen vehetnek részt a
tanév során. A művészeti versenyeken is szép eredményeket értünk el. Nagy meglepetésünkre a Győri Tankerületi Központ egy csodálatos hangversennyel jutalmazta
azokat a diákokat, akik a képzőművészeti-, a zenei vagy
néptánc versenyeken megyei vagy országos első, illetve
második helyezést értek el. Az előadáson szüleink és a
felkészítő tanáraink Szabadiné Hécz Ildikó, Lázárné Verebes Ilona és Szabó Gyuláné is ott lehettek.

A „Kiválók a kiválóknak” című előadáson iskolánkból
Eördögh Regina, Pálfi Abigél, Szalai-R. Júlia, Hajós Dorka, Osztovits Patrícia, Vaszari Liza, Stinner
Kata és Frühwirth Zsófia lehetett ott az előadáson.
Fantasztikus élményben volt részünk, amire mindig szívesen fogunk emlékezni. Köszönjük tanárainknak az
eredményes felkészítő munkájukat!
Frühwirth Zsófia 8. osztályos tanuló

Jutalom előadás a színházban
Ebben a tanévben is, mint mindig sok-sok tanulmányi
versenyen vettünk részt különféle tantárgyakból. Volt
köztük helyi, megyei és országos szintű megmérettetés. Szép eredményeket értünk el, oklevelet, értékes
könyveket kaptunk jutalmul. A legjobb tanulókat a győri Tankerület meghívta a színházba a Győri Balett előadására „Kiválók a kiválóknak” címmel.

Iskolánkból öten láthattuk ezt a műsort: Nátz Barnabás
(5. o.), Benedek-Nikli Hunor (6. o.), Frűhwirth Hanna (6.
o.), Kolonits Olimpia (8. o.), Takács Dóra (8. o.)
A Győri Nemzeti Színház zsúfolásig megtelt a legeredményesebb diákokkal. Örülünk, hogy mi is közöttük lehettünk!
Nátz Barnabás 5. oszt. tanuló
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Versenyeredmények a 2016-2017-es tanévben
November
Eördögh Regina ezüst minősítés – Nyúl, Pilinszky-nap
Felkészítő: Horváth Krisztina
Hencz Adrián 3. o. – 2. helyezés „Képes vagyok rá!” – SNI
verseny Lébény 2.-3. oszt. korcsoport
Balázs Réka 4. o. – 2. helyezés „Képes vagyok rá!” – SNI verseny Lébény 4.-5. oszt. korcsoportban 2. helyezés
Felkészítő: Frank Györgyné
Február
Miklósi Kis Énekes Pacsirták - arany minősítés a „ Fújdogál a
szél...” Nemzetközi népdaléneklési versenyen
Eördögh Regina, Birics Anett, Farkas Réka, Frühwirt Fanni,
Korcz-Tóka Tamara, Kritzer Dorina, Palkovits Kira, Szente Vanessza
Eördögh Regina 1.o. – arany minősítés a „Fújdogál a szél…”
Nemzetközi népdaléneklési versenyen
Felkészítő: Horváth Krisztina
Miklósi Énekes Pacsirták – ezüst minősítés a „Fújdogál a
szél…” Nemzetközi népdaléneklési versenyen
Felkészítő: Horváth Krisztina
Kolonits Olimpia 8.o. – 25. hely Országos történelem tanulmányi verseny megyei döntő
Felkészítő: Molnár Gábor
Március
Cziráki Lajos Komplex Képzőművészeti Verseny megyei forduló
Hajós Dorka 5.o. – 1. helyezés
Bári Lili 1.o. - 2. helyezés
Szalai R. Júlia 3.o. – 2. helyezés
Frühwirth Fanni 3.o. – 3. helyezés
Pálfi Adél 5.o. – 3. helyezés
Dicsérő oklevél kimagasló teljesítményért
Bánfi Flórián 1.o.
Eördögh Regina 1.o.
Kritzer Bianka 1.o.
Raczenböck Balázs 1.o.
Farkas Réka 3.o.
Felkészítő: Lázárné Verebes Ilona
„A 4 vándor”csapat V. helyezés - a „7 mérföldes csizmában
heted 7 határon” országos mesevetélkedő körzeti döntő
(Mosonmagyaróvár)
Kapuvári döntő: VII. helyezés
Csapat: Eördögh Attila, Lőrincz Marcell, Kritzer Dorina,
Palkovits Kira
Felkészítő: Rózsáné Steininger Anikó
Eördögh Regina 1.o. – arany minősítés Barsi Ernő megyei
népdaléneklési verseny területi forduló Mosonmagyaróvár
Miklósi Kis Énekes Pacsirták – ezüst minősítés
Felkészítő: Horváth Krisztina
Április
Benedek-Nikli Hunor 6. o. – 1. helyezés Czuczor Gergely
nyelvművelő verseny megyei döntő
Felkészítő: Szitter Gyuláné
Farkas Rebeka 3.o. – 3. helyezés „A világ teveled is ékes..”
Bárczi Gusztáv Gyógyped. Int. képzőműv. alkotói pályázat
Felkészítő: Lázárné Verebes Ilona
Csepete csapat – 1. helyezés Dr. Timaffy László Megyei
Néprajzverseny 7-8. évf. korosztály

Gáspár Vanda, Győr Anna, Ott Krisztina, Eördögh Regina,
Birics Anett, Kritzer Dorina, Szente Vanessza
Felkészítő: Szabó Gyuláné
Kalmár László Országos Matematika verseny megyei döntő
Benedek-Nikli Hunor 6. o. – 4. helyezés
Benedek-Nikli Nimród 3. o. – 8. helyezés
Palkovits Kira 4. o. – 11. helyezés
Kritzer Dorina 4. o. – 14. helyezés
Felkészítők:
Szabadiné Hécz Ildikó
Rózsáné Steininger Anikó
Gárdonyi Géza Országos Logika Verseny Területi Döntő –
Győr
Salamon Bence 2. o. – 9. helyezés
Tóth Alex 2. o. – 15. helyezés
Palkovits Kira 4. o. – 16. helyezés
Felkészítők:
Halászné Kováts Beáta
Rózsáné Steininger Anikó
Tudásbajnokság Országos levelezős verseny megyei döntő
Benedek-Nikli Nimród 3. o. – 18. helyezés - matematika
Nátz Barnabás 5. o.
3. helyezés - anyanyelv
10. helyezés - matematika
Benedek-Nikli Hunor 6. o.
1. helyezés - matematika
2. helyezés – magyar irodalom
7. helyezés – történelem
Molnár Ivett 8.o. – 2. helyezés - biológia
Boczor Viktória 8. o. – 3. helyezés - biológia
Felkészítők:
Galántai Hajnalka, Molnár Gábor, Szabadiné Hécz Ildikó,
Szitter Gyuláné,
Május
Lakatos Mercédesz – 8. oszt. – ezüst fokozat Fehér Galamb
X. Országos Népzenei Verseny Nyugat-magyarországi régió döntő
Eördögh Regina 1. o. – arany minősítés V. Tatabányai Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Ki Mit Tud
Miklósi Kis Énekes Pacsirták – arany minősítés V. Tatabányai Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Ki Mit Tud
Felkészítő: Horváth Krisztina
Takács Dóra 8. o. – VII-IX. helyezés a Simonyi Zsigmond helyesírási vers. jubileumi szövegalkotási pályázat (országos
verseny)
Felkészítő: Szitter Gyuláné
Benedek-Nikli Hunor 6. o. – 28. hely Titok Levelezős verseny történelem
Tudásbajnokság Országos levelezős verseny – Országos
eredménye
Arany fokozat.
Benedek-Nikli Nimród 3.o. - matematika
Nátz Barnabás 5.o. - anyanyelv
Benedek-Nikli Hunor 6.o. – irodalom, matematika, történelem, természetismeret
Frühwirth Hanna 6.o. - természetismeret
Lőrincz Emília 6.o. - természetismeret
Stinner Kata 6.o. – természetismeret
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Boczor Viktória 8.o. – biológia
Molnár Ivett 8.o. – biológia
Ezüst fokozat
Nátz Barnabás 5.o. – matematika
Pálfi Adél 5.o. - anyanyelv
Kovács András 6.o. – angol

Kovács András 6.o. – anyanyelv, történelem
Tóth Szintia 7.o. – matematika
Felkészítők: Galántai Hajnalka, Molnár Gábor, Szabadiné
Hécz Ildikó, Szitter Gyuláné, Thiravong Nikolett
Lakatos Mercédesz 8.o. ezüst fokozat – Fehér Galamb X.
Országos népzenei verseny döntőjén
Felkészítő: Horváth Krisztina

Bronz fokozat

Tanítványaink sikere
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény megalapításának 40. évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdetett
általános iskolások részére, melynek témája elindította tanulóink fantáziáját. Alkotásaikkal szerettek volna örömet
szerezni azoknak a gyerekeknek, akik kicsit mások, mint
ők. A pályázat címe is ezt tükrözte: „ A világ teveled is
ékes…”. Nagy örömünkre meghívást kapott Farkas Rebeka,
3. osztályos tanuló az intézményben tartott ünnepségre.
Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. A sok száz alkotás közül Rebeka munkáját a szakmai zsűri 3. helyezéssel
jutalmazta. Alkotása tanúskodott Rebeka tehetségéről, melyet lelkiismeretesen, nagy gonddal készített. Az elfogadás,
a segítőkészség sugárzott művéből. A rajzi tudás, a kreativitás, a biztos komponálási képesség, a színek szerepének
alapos ismerete jellemezte a képalkotását.

Farkas Rebeka a díjátadáson

25 éves jubileum
Eördögh Attila
Eördögh Attila, 4. osztályos diákunk országos rajzpályázaton vett részt. Témája a barlangok élővilága volt. Természetesen itt is szakmai zsűri értékelte a 812 beérkezett
pályaművet. Ezekből 40 alkotást választottak ki, mely az
ország több városában vándor-kiállításon vesz részt. Attila
által vegyes technikával elkészített kép is bekerült a legsikeresebb 40 alkotás közé. Munkáján tükröződött a jó formaérzék, a fantázia, képkomponálási tudás, valamint az
anyagok és a színek tulajdonságainak alapos ismerete.
Büszkék vagyunk tanítványainkra és kívánjuk, hogy szorgalmas, alapos munkájukkal még sok pályázaton szerepeljenek sikeresen!
Lázárné Verebes Ilona szaktanár

Németh Péterné Csilla a közelmúltban ünnepelte közalkalmazotti jogviszonyának 25. évfordulóját. E szép
jubileum alkalmából ezúton is gratulálunk és további
sok sikert, jó egészséget kívánunk!
A miklósi iskola dolgozói
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Gyereknap
Idén, május utolsó szombatján tartottuk a gyermekek
napját. A szülői munkaközösség a helyi önkormányzattal
és a Teke-Bár segítségével idén is vállalta a programok
szervezését.
Színes forgatag csábította a lurkókat a nagypályára.
Volt tűzoltó bemutató, lovaglás, arcfestés, kézműves
foglalkozás, agyag korongozás, ugráló vár, 11-es rúgó
verseny. Ételről és italról a Teke-Bár gondoskodott. Köszönet érte a helytálló szülőknek, akik kitartó munkájukkal hozzájárultak a nap sikeréhez! .

Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni a támogatóknak és segítőknek:
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, TekeBár, Alkotókör, Mosonszentmiklósi Tűzoltó Egyesület,
Varázs-Garázs, Vecsei Judit, Modrovits Erika, Rigó Cintia, Horváth Ákos.
Molnár Józsefné
a szülői munkaközösség elnöke
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Május elseje képekben
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Néptánc Gála 2017.
Június 9-én ismét a néptáncosok vették át az uralmat
a világot jelentő deszkák felett az iskola aulájában. A
tizenhárom koreográfiát a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és AMI tánccsoportjai és a
szülőkből verbuvált Döglött Rábca Néptáncegyüttes
mutatták be.
Idén először a frissen alakult Mosonszentmiklósi Néptánc Egyesület (becenevén MNE) tagjai is beszivárogtak
a nézők sorai közé. Nekik köszönhetjük a vadonatúj
színpadborítást.

A műsorban a már klasszikussá vált kötelező tantervi
elemek mellett több új táncanyaggal bővítettük a repertoárt. Külön dicséret a legfiatalabbaknak, akik már hat
évesen is nagyon otthonosan mozogtak a színpadon.
Köszönünk minden segítséget, melyet a tanév során
kaptunk. Szeptemberben újra nekiveselkedünk a munkának, hogy egy év múlva újra hasonlóan sikeres gálaműsort láthasson a közönség.
Nagy Andor néptáncoktató
www.facebook.com/miklosineptanc
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Hősök napi megemlékezés Mosonszentmiklóson
Május utolsó szombatján, az esti szentmisét követően emlékeztünk hőseinkre a Hősök kápolnája előtt. Az
ünnep eredetét a Nagy Háborúig, azaz az első világháborúig vezethetjük vissza. Az éppen 100 éves törvény
1917-ben keletkezett, ekkor mondták ki ugyanis, hogy
a magyar nemzet hősi halottainak tiszteletét méltó módon kell kifejezésre juttatni. Az 1917-es törvényt 1924ben újabb követte, s pontokba szedve szabályozta a
hősök emlékét őrző és tisztelő rendezvények lebonyolí-

tását. A második világháború alatt, 1942-ben körrendelet született, amely az 1938 óta elesett újabb hősökre
történő emlékezés fontosságára figyelmeztetett.
A közös imádságot követően Bedő Csaba polgármester emlékezett meg elhunyt hőseinkről, majd az önkormányzat, az egyházközség és a polgárőrök helyezték
el az emlékezés koszorúját az I. és a II. világháborúban
elhunytak emléktáblája előtt.
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A Zichy család Mosonszentmiklóson
A Zichy és a Vásonkeői Zichy grófok a Somogy vármegyei
Zich helység birtokosai 1270-től. Gál nevű ősüktől vezetik
le a családfát. A família Mária Terézia idejében vázsonyi /
vásonkeői/ grófi és oroszvári hercegi ágra vált szét. Mosonszentmiklós történetében a vázsonyi ág játszott szerepet. Nézzük, mikor!
Zichy Pál 1598-1638 I. György másodszülött fia.
Apja: Zichy György
Anyja: Jósa Ilona
Felesége: Csábi Sára
Fia: István
Pál,- akit a törökök birtokáról kiűztek-, kardjával és töretlen királyhűségével emelte naggyá utódait.1619-ben
veszprémi várkapitány, Győr és a szomszédos erődök alvezére, aranysarkantyús vitéz. 1634-ben királyi adománylevéllel megszerezte a szentmiklósi és lébényi uradalmat.
A birtokadomány feltétele egy várkastély felépítése volt.
Mivel az adományozás után 4 évvel meghalt, nem valószínű, hogy a kastély felépítése az ő nevéhez fűződik.
A főrendű ág törzs-atyja Pál egyetlen fia, István 16161693, aki már serdülő korában kamarás III. Ferdinánd udvarában, győri várparancsnok, országos altábornok, 1655
kamarai elnök, 1661 koronaőr, 1676-ban grófi címet kap,
1681 Moson vármegye főispánja, majd főajtónálló, 1690ben tárnokmester.
Zichy II Pál 1640-1684
A török kiűzése idején nagy szerepet játszott. II Ferdinánd híve volt, Bethlen Gábor Erdélyi fejedelem fogságából kiszabadult, s elhatározta, hogy itt fog lakni. Bővíttette a földszintes épületet. A miklósi kastély 1654-ben
már biztosan állt, hisz a felújított téren található díszkút
alsó káváján olvasható az évszám. Ez a kútkáva eredetileg
a kastély kertjében álló díszkutak egyikének része volt!
Nincs köze a római kúthoz!
A várkastély a terméskőhiány miatt ugyanúgy téglából
épült, mint korábban maga a győri vár is. Mosonszentmiklóson csak a falazat burkolatfelülete készült egész téglából, a fal belső magjaként a téglatörmeléknek oltatlan
mésszel való összekeverésével, majd a helyszínen való
meglocsolásával sziklakő szilárdságú „cementált” anyagot
kaptak. Hátul, a kapu mellett – mintegy kapuőrként – állt a
még mindig meglévő két tiszafa.
A Rákóczi szabadságharc idején a kastély fontos szerepet
töltött be. A szentmiklósi kastélyban folytak a tanácskozások 1704. 01. 27-én Lipót császár megbízottja -Széchényi
Pál veszprémi püspök, kalocsai érsek – és Rákóczi Ferenc
megbízottjai – Bercsényi Miklós gróf fővezér és Károlyi
Sándor gróf – között az udvar és Rákóczi megbékéltetéséről.
A tanácskozás azonban meghiúsult, mert a vezérek külföldi fejedelmek jótállását követelték a császári udvartól.
/Széchényi Pál mumifikálódott holtteste a nagycenki mauzóleumban megtekinthető/
A község alatt kelt át a Rábcán Károlyi Sándor hada 1704.
március végén, amikor Heister generális elől visszavonulva a győriek az abdai hidat lerombolták. A kastélyból,

főhadiszállásáról bocsátotta ki Vak Bottyán tábornok Dunántúl lakosságához 1707. 04. 26-án írott híres levelét,
melyben a hűségükben megingott vármegyék ellen a legszigorúbb rendszabályokat helyezte kilátásba. Bezerédy
Miklós kurucgenerális itt lepte meg 1707. 04. 30-án
Dimitrovich füvelő rác ezredét, keményen megverte, majd
szétszórta őket. Május hónap végén Vak Bottyán itt verte
vissza Starhemberg labanc hadait, de augusztus végén
már ismét Pálffy labancai és Rabutin horvátjai táboroztak
a község körül.
Nem csoda hát - az események ismeretében - , hogy a
kurucok napjainak leáldozása után a kastélyba Ipsilonty
herceg fészkelte be magát, és a birtokot is megkaparintotta családja számára.
Gróf Zichy Ferenc püspök 1701-1783
Édesapja Zichy Péter Győrött a Liszt Ferenc u. 20 sz. alatt
lakott, a mai Zichy – palotában. Gyermekéveit Győrben
töltötte. 1724-ben szentelték pappá. 1743-ban nevezték
ki győri püspökké. Az Udvari Haditanácstól még ebben
az évben visszavásárolta 20 ezer rajnai forintért a győri várat, majd 15 ezerért rendbe hozatta. A történetírás
külön nem említi a miklósi birtokot /mármint a visszavásárlást/, de azt igen, hogy a püspök Miklóson is komoly
újjáépítésbe kezdett. Szívesen tartózkodott itt, ő építtette
a templomot /1770-1775/. Kötődését a faluhoz mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy szívét kérésére halála
után a miklósi templom kriptájában helyezzék el. Holttestét a győri székesegyház kegyoltára alá temették. A győri
vár tornyán és a miklósi templom bejárata fölött ma is látható a Zichy család címere, hogy emlékeztesse a belépőt
az építtetőre.
A címer
A Zichy család címerében
koronából kiemelkedő két
szarvasagancs látható /a
család egyik tagja még a
hunok idején egy szarvas
útmutatása alapján gázolt
át a Meötis taván és úgy
kalauzolta át a hunokat
is, innen lenne a család
címere./
A csücskös talpú címerpajzs kék mezejében háromágú
aranykoronából
kiemelkedő két szarvasagancs között egyenlő ágú ezüst
görög kereszt. A címerpajzs feletti kilencgyöngyös grófi
aranykoronán zárt címersisak, amelynek aranykoronáján a pajzsbeli agancs és kereszt látható. A címertakarók
mindkét oldalról arany – kék színűek, a címertartók mindkét oldalról egy-egy hátsó lábain ágaskodó aranyszarvas
mellső lábaikkal a címerpajzsot tartva.
Zichy Károly 1753-1826 helytartótanácsi elnök
Ő is sokszor tartózkodott a miklósi kastélyban, amint ez
Széchenyi István naplójából kiderül. Fia, ifjabb gróf Zichy
Károly 1778-1834 Pozsega vármegye főispánja, majd
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A Zichy család Mosonszentmiklóson
1825-től kamarai elnök, Moson vármegye főispánja, főkamarásmester. Első két házasságából / gróf Esterházy Fanni, gróf Festetics Júlia/ 7 gyermeke született. 1819. 08.
3-án feleségül vette gróf Seilern Crescenciát, akitől ugyancsak 7 gyermeke született. Károly nagy gondot fordított
a társadalmi kapcsolatok ápolására. A félig emeletes, félig
földszintes kastélyban fényes úri társaság gyűlt össze. A
17 hektáros területet lényegében arborétummá alakították. A kastélyt is csinosították, hisz sok időt töltött itt a
család. Az ő idejében járt ide rárói kastélyából a híres
úrlovas, úszó és vadász Sándor Móric, rekordidő alatt száguldva át a távolságot. Gyakran megfordult a kastélyban
gróf Széchenyi István is, aki reménytelenül szerelmes volt

Zichy Károly feleségébe, Crescenciába, noha tudta, hogy
férje, gyermekei vannak. Látásáról nem tud lemondani,
ezért minden alkalmat megragad, hogy a pozsonyi diétáról vagy Cenkről ide lovagolhasson. Miután a gróf meghal,
nincs akadálya annak, hogy feleségül vegye az özvegyet.
A miklósi templomban döntötték el, hogy összeházasodnak.
A család Károly halála után az év zömét már nem Miklóson töltötte, sőt 1844-ben Széchenyi tanácsára /mivel
neki nem adták el/ Sina György báró 757 500 Ft-ért megvásárolta a birtokot. Ezzel véget ért a Zichyek urasága
Miklóson.
Mód Lászlóné

Anyanyelvünk édes kútforrása, kincse a költőnek
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben a költészet napját egy sajátos rendezvénnyel ünnepeltük meg.
A verskedvelő közönség sorai között voltak versmondók, vershallgatást, versolvasást szeretők és egy versíró
is. Vendégünk volt dr. Benke Tamás háziorvosunk, aki a
„Gondolatok...,Tűnődések..., Reménységek”- című verseskötetének keletkezéséről beszélt. Akik már korábban
beleolvastak a könyvbe, Doktor úr egész életét megismerhették. A szépen szerkesztett kötetben végigvonul
egy életút, megismerhető a szerző életének egy-egy állomása. Sokat megtudhattunk a gyermekkorról, a fiatalságról, a szerelemről, a családról, a szép hivatásáról.
Legújabb verse a költészet napjára íródott, mely szerint
a költő segít az olvasónak szavakkal átélni nehezen fogalmazható érzelmeit, elérni azt, hogy a gyötrő titok fel-

A versek felolvasói:
Bartalos Gábor, Müller Lászlóné, Nátz Irén

ragyogjon és minden fontos kérdésünkre lelkünk választ
kapjon. Nyugdíjas versmondóink – Müller Lászlóné, Nátz
Irén és Bartalos Gábor- egy-egy verset olvastak fel a kötetből, melyek a művészetek szeretetéről, a barátságról és
a költő „csodahangszeréről”, a hegedűről szóltak. Nem
maradt el a hangszer megszólaltatása sem, amely vidám
népdalok éneklését kísérte. Ezen az estén háziorvosunk
a szép költeményekkel a lelkünket is gyógyította. Sokan
vagyunk úgy, hogy gondolataink kifejezését nem tudjuk
úgy rímekbe ölteni, mint a költők, de a könyvespolcról választhatunk egy olyan kötetet, melyben megtaláljuk azoknak az érzéseknek, hangulatoknak a megfogalmazását,
melyek az adott pillanatban segíteni tudnak.
Fülöp Anna

Dr.Benke Tamás verseskötetéről beszélt
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Akikre a NAP rásütött
Nők a Pályán Egyesület és a Mi Nők Országos Szervezet
Győrben rendezte meg a VIII. Országos Női Gálát, ahol
átadták a NAP Emlékérem díjakat. A kitüntető címre a
szervezetek azokat a nőket jelölhették, akik példamutató magatartásukkal elnyerték a közösség bizalmát,
méltóak arra, hogy országos kitüntetésben részesüljenek. Müller Lászlóné és Ötvös Dánielné kapott díjat a
gálán. Mindegyikük aktív részese a helyi nyugdíjas egyesület tevékenységének, sokszínű programok szervezői,
rendszeresen szerepelnek országos és megyei ének- és
prózamondó versenyeken, ahol díjakat is nyernek. NAP
Emlékérem díjban az idén 24 hölgy részesült, akiknek a
kitüntetést Méry Judit elnök, nemzetközi referens adta
át. A díjátadó ceremóniát gálaműsor követte, ahol fellépett a Four Rivers Country tánccsoport, Palotás Ágnes

Müller Lászlóné és Ötvös Dánielné a kitüntetéssel
operett- és musical színész és Hajdan Vali költő, előadóművész. Gratulálunk minden díjazottnak. Kívánjuk, hogy
aktív közéleti tevékenységükkel továbbra is erősítsék a
nők társadalmi megbecsülését.
Fülöp Anna

Nyugdíjas klubok kártyaversenye
Az „Életet az Éveknek” Klubszövetség Győr-Moson-Sopron
megyei klubtanácsa Győrben rendezte meg a hagyományos húzós snapszli versenyét. A megmérettetésnek a
Rába Reménység Nyugdíjas Klub adott helyet. A megyei
versenyen 37 játékos indult 9 nyugdíjas szervezet képviseletében: Rábatamási, Nyúl, Petőháza, Mosonszentmiklós, Kisfalud, Mosonszolnok, Mosonmagyaróvár-Margaréta, Győr-Rába, Győr-Szentiván. Sorsolással alakultak
ki a párok, és a nyertes jutott a következő fordulóba. A
több órán tartó küzdelem során izgalmas partikat játszottak a versenyzők. Voltak, akik szerencsés lapjárásuknak,
voltak, akik higgadt, ötletes játékuknak köszönhették a
sikeres partikat, a kiesők pedig bosszankodtak az elrontott, elhibázott játékért. Mosonszentmiklósról 5 versenyző indult, de helyezést nem, csak tapasztalatot nyertünk.
Csapattagok voltak: Börzsei Nándorné, Fülöp Anna, Varga Imre, Molnár Miklósné és Furka Gedeon. A megyei
klubtanács nevében Bödecs Károly sportfelelős köszönte
meg a verseny lebonyolítását, a játékosok fegyelmezett,

sportszerű viselkedését, a versenyzők kísérőinek pedig a
szurkolást. Egy kellemes délelőttöt töltöttünk együtt, ahol
minden résztvevő jól érezte magát.
Fülöp Anna

Arany Jánosról vetélkedtünk
Az „Életet az Éveknek” Győr-Moson-Sopron megyei Klubtanácsa Arany János költőről szervezett vetélkedőt Győrújbaráton abból az alkalomból, hogy születésének 200.
évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. A versenyre
11 nyugdíjas szervezet jelentkezett: Győr-Bácsa, Csikvánd, Mihályi, Mosonmagyaróvár-Margaréta 2 csapattal,
Mosonszentmiklós, Nyúl, Rábakecöl, Táp, Tét és Győrújbarát. A vetélkedő kérdéseit Baksa Péter tanár úr és

felesége, Cilike állították össze. A versenyen írásos és
szóbeli kérdések egyaránt szerepeltek. Szoros versenyben a mosonszentmiklósi nyugdíjasok a negyedik helyet
szerezték meg. Csapattagok voltak: Bartalos Gáborné,
Börzsei Nándorné, Nátz Irén és Fütty Rudolfné. Gratulálunk minden induló csapatnak, hiszen nagyon felkészültek Arany János munkásságából!
Fülöp Anna

Szentségimádás
Május 2-a egyházközségünk kijelölt Szentségimádási napja. A reggeli szentmise után az ünnepélyes szentség kitétellel kezdődött a hívek egyéni, majd az imacsoport közös
szentségimádási órája. Délután 4 órakor a hittanosoknak,
majd 5 órakor a híveknek tartott szentségimádási órát Vlaj

Márk atya, a mosoni Nepomuki Szent János templom segédlelkésze. Elmélkedései segítségével mindnyájan lelkiekben gazdagodva, megújulva zártuk az ünnepet.
Frank Györgyné
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Nyugdíjas olimpia Beleden
A Beledi ÁMK Művelődési Ház, az „Életet és Éveknek”
Nyugdíjas Szövetség megyei szervezete és a beledi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tizedik alkalommal rendezte meg
a nyugdíjasok olimpiáját. 15 nyugdíjas klub nevezett a
versenyre. Sokféle feladatot kellett megoldani az öt fős
csapatoknak. Ügyességi játékok és szellemi feladványok
váltottak egymást. A torna győztese Rábatamási csapata
lett. Mosonszentmiklósról 13 fő vett részt a vetélkedőn,
cserejátékosok is szerepelhettek, így mindenki pályára
léphetett egy-egy játékos feladatsor megoldásánál. Ez a
délelőtt minden résztvevő számára mozgással, vidámsággal telt el.
Fülöp Anna

Mosonszentmiklósi nyugdíjasok csapata
a beledi olimpián

Kirándultak a nyugdíjasok

Felcsúton Puskás Ferenc szobránál

Martonvásáron a Brunszvik kastély előtt

Székesfehérvár belvárosában

A székesfehérvári Bory-várban
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Mászóka átadása az iskolában
Március 22-én volt a „hivatalos” átadása az iskolában az új
mini játszótérnek. Az önkormányzat az idei költségvetés
elfogadásakor elkülönített 800 ezer Ft-ot egy kombinált
mászóka felállításához az iskola udvarán. A kivitelező a
Játszótér 2006 Kft volt, a földmunkákat és az ütéscsillapító kavicsréteg kialakítását a ZséTé Bt végezte el.
Az gyerekek egy kis énekműsorral is készültek az átadásra, majd a szalag átvágását követően, melyben Sárközi
Nóra 2. osztályos tanuló segített nekem, örömmel vették
birtokba a mászókát, már csak azért is, mivel az alsósok
lyukasórát kaptak az átadó ünnepség miatt.
Bedő Csaba
polgármester
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Felújításra került a házasságkötő terem
a polgármesteri hivatalban
Nem adott okot a büszkélkedésre a falu házasságkötő terme az utóbbi időben, mivel a több évtizedes használat
már nagyon meglátszott a falakon és a bútorzaton. Ezért
is döntött úgy idén a Képviselő-testület, hogy fedezetet
biztosít a helyiség megújítására. A munkák február végén
kezdődtek és május közepén értek véget. Elmondhatjuk,
hogy minden megújult a padlótól a mennyezetig, a fűtéstől a világításig bezárólag. A szakmunkák jó részét a két
falugondnok, Hancz István és Kovacsics Balázs végezte el,

de itt szeretnék köszönetet mondani Horváth László úrnak
is, aki a hidegburkolatok lerakásában segített. Egy győri
lakberendező tervei alapján újult meg a terem, melyben
most már méltó körülmények között lehet megtartani a
házasságkötéseket és különféle önkormányzati és egyéb
rendezvényeket. A képek pedig önmagukért beszélnek.

Megújult az imaház Mosonújhelyen
Május közepén megújult a mosonújhelyi imaház is. A
bejárati ajtó és az ablakok kaptak új mázolást, a belteret
pedig újra kifestették. A munkálatokat a falugondnokok
végezték el. A helyiség kitakarítását is magára vállalta az
önkormányzat.
Bedő Csaba
polgármester

Bedő Csaba
polgármester
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Parkolás a járdán
Az utóbbi időben több utcában is (pl. Toldi utca, József Attila utca, Fő út, stb.) felütötte magát az a jelenség, hogy az
autósok a járdán parkolnak, gátolva a gyalogosokat, a babakocsival vagy a kerekesszékkel közlekedőket. A KRESZ
40. § az alábbiakat mondja a járdán történő megállásról:
(8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja
el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja
meg.

A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű,
a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a fenti bekezdésben említett egyéb
feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.
Bedő Csaba
polgármester

Mind a négy feltétel együttes teljesülése esetén szabad
csak a járdára felállni!
Sőt mondhatjuk, hogy az összes közül az első feltétel a
legfontosabb, mert a KRESZ alapján a járműveké az úttest,
a járda a gyalogosoké. Ez alapján nemcsak közlekedni, de
parkolni is alapesetben az úttesten kell, méghozzá annak
a jobb szélén. A járda pedig tabu.
Ugyanakkor, ha elegendő szélességű a járda, és ezt a
hozzáértő szakemberek is így látják, akkor egy egyszerű
közúti jelzéssel megengedhetik, hogy felálljunk. Ebben az
esetben kell mérlegelni azt, hogy zavarjuk-e a gyalogost.
Illetve pontosítva, a fenti utolsó három pontot betartani.
De ez csak akkor van így, ha ott a tábla. Mivel Mosonszentmiklóson nincs kihelyezve ilyen tábla, így nem állhatunk
fel a járdára az egész faluban! Jó lenne, ha ez tudatosulna
minden sofőrben.

Új ipari mosogatógépet kapott az óvoda a közeli
napokban. A mosógép nagyobb áramfogyasztása
miatt új elektromos vezetéket is ki kellett építeni az
EON-nak a villanyóráig, ez így összesen több, mint
félmillió Ft-ba került. Az új mosogatógép 3-4 perc
alatt mossa tisztára a poharakat vagy az edényeket,
megkönnyítve a dajkák munkáját.

Május 9-én érkezett meg önkormányzatunk új
autója, amellyel az időseknek szállítjuk ki naponta
több mint 50 helyre az ebédet. Az autó típusa: Opel
Combo 1,4 benzines. Az autó 4 légzsákkal, klímával,
tolatóradarral és mindkét oldalon üveges tolóajtóval
is fel van szerelve, megkönnyítve az ételhordók ki és
berakodását. A régi autó beszámításra került az új
vásárlásakor az Opel Gyimesnél.
Bedő Csaba
polgármester
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Tekecsapat támogatása
A május végi önkormányzati ülésen a Képviselő-testület
úgy döntött, hogy 150.000 Ft plusz támogatást biztosít
a területi bajnokságot nyert tekecsapatunknak az NB II.
bajnokságban történő induláshoz. Ezzel a csapat finanszírozni tudja a megnövekedett kiadásait (nevezési díj,
versenybírók díjazása, utazási költségek). Sok sikert fiúk!
Bedő Csaba
polgármester

Anyakönyvi események
Születések:
Boros Gábor
Varga Franciska Anna
Simsek Ali
Simon Ákos
Kovacsics Flórián
Házasságkötés:
Koródi Júlia - Modrovich Balázs
Fenyvesi Szilvia - Samodai Imre
Tuba Tünde - Gecsei Zsolt
Horváth Krisztina - Koromházi István
Duck Dorina Clara - Boros János
Varga Lilla - Török Ferenc
Halálesetek:
Farkas Zoltánné
Lichthammer Jánosné
Boros Tiborné
Ivánkovits István
Visi Márton
Kalmár Sándor
Takács József
Kettinger Károlyné
Fördős István

2017.06.13.
2017.04.25.
2017.04.29.
2017.05.30.
2017.06.12.
2017.04.22.
2017.05.12.
2017.05.13.
2017.05.13.
2017.05.27.
2017.06.10.
2017.03.26.
2017.03.28.
2017.03.29.
2017.04.19.
2017.04.26.
2017.05.08.
2017.05.10.
2017.06.01.
2017.06.07.

Eseménynaptár 2017.
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
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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Rendőrségi tájékoztató,
milyen esetben hívja a segélyhívószámokat
A 112 életet menthet!
Felelőtlen hívással ne kockáztassa mások életét!
Ha vészhelyzet állt elő, hívja a készenléti szervek – a mentők,
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendőri
feladatok ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító,
ingyenesen hívható, alábbi hívószámokat:
• 104 (a mentők)
• 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
• 107 (az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv)
• 112 (egységes európai segélyhívó szám)
Mi a vészhelyzet?
Olyan ember, állat, műszaki hiba, elemi erő, természeti esemény, baleset, betegség vagy élettani körülmény
okozta helyzet, ami az életben, testi épségben, anyagi
javakban okozott kárral, illetve a természetes és mesterséges környezet fokozott megrongálásával vagy ezek veszélyeztetésével jár, és amelyet a segélyt kérő személy,
illetve a környezetében lévők a készenléti szervek helyszíni segítsége nélkül önállóan megoldani nem képesek.
A nap 24 órájában az országban két hívásfogadó központ
szakképzett híváskezelői fogadják a segélyhívásokat.
A vészhelyzet szubjektív fogalom, így nem lehet pontosan
meghatározni, hogy mikor tárcsázza a segélyhívószámokat.
Néhány példa arra vonatkozóan, hogy a készenléti szerveknek milyen esetekben van intézkedési kötelezettségük.
Hívja a segélyhívószámokat minden olyan esetben, ha
• közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett
nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap levegőt,
eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan
fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés,
elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik, nem lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes;
• súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető közúti, légi, vasúti, vízi balesetet lát vagy annak résztvevője;
• több ember halálát okozó járványos megbetegedés,
mérgezés vagy kábítószer-túladagolása esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;
• az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi
élet(ek)et veszélyeztető esemény történt (tűz, földrengés,
árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges
meteorológiai helyzet);
• valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (például: emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés);
• eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához kér segítséget, ismeretlen kisgyermek megtalálásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről
vagy állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan
személy közterületen alvásáról van információja;
• a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (például: gyerekek
köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat
(például: közút veszélyes szennyeződése), közüzemi zavarokat (például: leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, ami a közlekedést akadályozza)
észlel a bejelentő;

• rendkívüli halál történik (például: vízből kivetett elhunyt
személy megtalálása), körözött vagy elővezetni kívánt
személy, vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről van információja, talált tárgyról, elhagyott gyanús
csomagról, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök,
házaló adománygyűjtők működéséről van tudomása.

Miklósi Hírvarázs

27

A hívásfogadó bejelentkezését követően a következőket mondja el:
Még ha felfokozott érzelmi állapotban is van, egy esemény
bejelentésekor próbáljon nyugodt maradni és a problémát
tisztán, világosan, a hívásfogadó kérdéseire válaszolva
megfogalmazni: Mi történt? Mikor történt? Hol történt? Kivel történt? Hogyan történt?
Ahhoz, hogy a hívásfogadó segíteni tudjon Önnek a következő információkra lesz szükség:
• Az Ön neve és visszahívható telefonszáma
• Az esemény lehető legpontosabb helyszínének meghatározása
Város, utca, házszám, emelet, ajtó, vagy közlekedési
baleset esetén a pontos útszám, km szelvény, útirány,
amennyiben pontosan nem tudja a helyszínt, körülírással
próbálja meghatározni.
• Az esemény rövid, lényegre törő pontos leírása, elmagyarázása
Milyen bűncselekmény, vagy veszélyhelyzet áll fenn? Vannak-e sérültek? Ha igen, milyen mértékű a sérülés? Ki a
sérült?
Például: közúti közlekedési baleset esetén: hány autó ütközött össze, van-e sérült, ha igen milyen mértékű a sérülése (súlyos vagy kevésbé súlyos), van-e beszorult személy a gépjárműben, ha igen ki tudják-e szabadítani, vagy
segítségre lesz szükség, fogalmi akadályt képez(nek)-e a
jármű(vek), folyik-e valami a gépjárműből.

Betörés esetén: mikor történhetett (napokkal vagy órákkal korábban, esetleg még folyamatban van); látja-e még
a betörőt, ha igen személyleírást tud-e adni róla, tudja-e
követni, illetve követi-e.
Mikor NE hívja a 112-t!
• Ne hívja, ha általános, tudakozó jellegű kérdése van
(például: ügyfélszolgálatok hatáskörébe tartozó ügyek,
általános és különleges tudakozók által megadható elérhetőségek, egyéb információk);
• Ne hívja forgalmi információk, időjárás-jelentés, vagy
egyéb általános tájékoztatással kapcsolatosan (például:
kisebb műszaki meghibásodások, csőrepedés; kisebb
áramkimaradások);
• Ne hívja, ha szemmel láthatóan nincs vészhelyzet és
nem igényel sürgős beavatkozást az eset (például: kidőlt
fa, ami nem képez közúti akadályt, nem veszélyeztet emberi életet, egészséget);
• Ne hívja, ha unatkozik, szórakozni vagy beszélgetni szeretne.
Az indokolatlan hívások túlterhelik a rendszert,
ezzel veszélyeztetve olyan emberek életét, vagyontárgyait, akik valóban segítségre szorulnak.
Ön is kerülhet olyan helyzetbe, amikor a készenléti
szervek gyors reagálásán múlhat az élete.

Németh Gábor tűzoltó kitüntetése
Szent Flórián napján
Május 3-án, Kapuváron rendezte meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent-Flórián
napi ünnepségét. Ilyenkor elismerések, kitüntetések átadására is sor kerül az ünnepi parancskihirdetés mellett.
Önkormányzatunk ebben az évben Németh Gábor hivatásos tűzoltót jutalmazta. Az elismerés átadására ezen az
ünnepségen került sor, melyen részt vett Sallai Péter dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
vezetője és Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke is.
Kedves Gábor! Gratulálok, jó egészséget és további sok
sikert kívánok Neked!
Bedő Csaba
polgármester
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Focicsapataink bajnoki szereplése
Felnőtt

Utánpótlás

A felnőtt csapat, a Miklós II és az U19-es csapatunk szereplése is a várakozásoknak megfelelően alakult. A megyei III. osztályban szereplő Miklós II egy jó szezon kezdet
után még reménykedhetett a dobogó megszerzésében,
de az utolsó fordulókra a csapat elfogyott és több rossz
eredmény miatt meg kellett elégedniük a tabella 5. helyével.
Ifjúsági csapatunk remek szezont produkált. Szállította a
győzelmeket, fiatal játékosokat adott a felnőtt csapatnak
(Fütty Máté, Takács Kristóf) és szoros véghajrá után megszerezte a bajnoki aranyat. Remek csapatot alakított ki
Nusser Zoltán edző, gratulálok nekik.
Felnőtt csapatunk a kemény téli alapozás után gyengébben kezdte a tavaszi szezont és rivális csapatok ellen értékes pontokat veszített. A 6. fordulótól magára talált és
sorra hozta a mérkőzéseket. Az utolsó 12 mérkőzésből
8-at megnyert, 3 döntetlent ért el és egy vereséget szenvedett. Ezzel a teljesítménnyel ugyan a dobogóra nem értünk fel, de szurkolóink bizonyára így is elégedettek csapatunkkal. A csapat jelentős része most is miklósi vagy
miklósi kötődésű játékos. A sérülések miatt megfogyatkozó keretünket korábbi miklósi játékosokkal pótoltuk, akik
nagyon jól illeszkedtek be a korábbi keretbe. Köszönöm
Konrád Zoltánnak és Simon Balázsnak, hogy azonnal a
csapat rendelkezésére álltak.

Egyesületünk utánpótlás ágazata ezen a tavaszon is tovább fejlődött. Teljes létszámú csapatokat tudunk indítani
minden korosztályban, 5 évestől a 13 éves korig. A csapatok élén is fiatal edzők vannak, akik az egyesületünk aktív
labdarúgói is egyben. Ők Boczor Krisztián, Fehér Lénárd,
Horváth Ákos, Lévai Bence és Szalai Tamás. Labdarúgóink
az edzéseken felül, kéthetente, körzeti tornákon vesznek
részt, és a kiemeltek még a régiós válogatottban is játszanak szezononként négy alkalommal. A gyerekek szállításában nagyon sok segítséget kapunk a szülőktől, de
gyakran kérjük el az önkormányzat kisbuszát is a vidéki
útjainkra.
A legfiatalabbak toborzása folyamatos a helyi óvodán keresztül, de vannak lébényi labdarúgóink is.
Szezononként mi is rendezünk egy-egy körzeti tornát,
ahol a környékbeli falvak korosztályos csapatai vesznek
részt. Idén három alkalommal volt erre lehetőségünk,
amikor 50-60 labdarúgót láttunk vendégül.
Alkalmanként a nagy csapatokhoz hasonlóan a felnőtt
csapatok felvezetését is ők végzik, ami nekik nagy élmény, mi meg egy szélesebb körben tudjuk megmutatni
őket. Utoljára a Lébény elleni rangadón vállaltak felvezetést, majd jön nekik az egy hetes nyári focitábor, ahol 42
játékos vesz részt, napközis rendszerben. Az őszi szezon
kezdetén újra toborzunk az óvodában és új palánták csatlakozását várjuk egyesületünkhöz.
Molnár Lajos
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Bérmálás
Május 28-án, Urunk mennybemenetelének ünnepén a
mosonszentmiklósi templomban Németh László helynök
atya 19 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A
mosonszentmiklósi egyházközségből 6 fiatal, az öttevényiből 9, a börcsi és az abdai egyházközségből 2-2 fiatal
részesült a Szentlélek ajándékaiban. Az atya szentbeszédben szólt a hittanosokhoz, és buzdította őket, hogy maradjanak meg hitükben ebben a rohanó világban is, illetve

Elsőáldozás
Május 7-én vasárnap a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisén volt hittanosaink elsőáldozása. Meghatódva és
izgatottan álltak az oltárnál, hogy szívükbe, lelkükbe fogadják az Oltáriszentséget. Köszönő és hálaadó imáikban
megígérték, hogy jók lesznek, és igyekeznek Jézus tanítása szerint élni.
Frank Györgyné

jó tanácsokkal látta el őket a jövőre nézve. Helynök úr
mellett kerületi esperesünk, Győri Imre atya is részt vett a
szentmisén. Köszönjük Winkler Zsolt atyának és Bors Imre
atyának a hittanosok felkészítését, és kérjük a híveket,
imádkozzanak bérmálkozóinkért, hogy az Egyház teljes
jogú tagjaiként hűségesek maradjanak hitükhöz!
Sallai Regina
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10. Mosonszentmiklósi borverseny
Idén jubiláltunk ezzel a rendezvénnyel. 2008 óta immár
a 10. alkalommal gyűltünk össze a Csopak bisztróban
április 8-án mi, miklósi bortermelők, hogy a zsűri előtt is
megmérettessük borainkat. Ebben az évben 26 termelő
46 bora versenyzett.
A zsűrizés 15 órakor kezdődött, a borok név nélkül, csupán sorszámmal versenyeztek, az eredményhirdetésre
pedig 18 órakor került sor.

Nyertesek:
fehér bor: Ludikár Ildikó
rosé: Bedőné Vida Anikó
vörös bor: Kovács Imre - Lébény

Kóstol a zsűri

Fehérbor nyertese

A zsűri tagjai:
dr Nagy István államtitkár, országgyűlési képviselő
Deé Géza borász
Deé János borász
Lengyel István borász, a zsűri elnöke
Sági János a helyi vadásztársaság elnöke
Holzinger János borász

Rosébor nyertese

Értékelésre váró borok

Vörösbor nyertese

Verseny utáni borkóstolás

A díjak átadását követően a helyi vadásztársaságnak és
Németh Józsefnek köszönhetően egy ízletes vacsorát fogyasztott el a bort termelő és a bort szerető társaság egy
kis beszélgetés közepette. A nyerteseknek pedig külön
gratulálunk!
Holzinger János

Miklósi Hírvarázs

31

Miklósi kolbásztöltő verseny távirati stílusban
Április 1. bolondok napja 10 óra Platán söröző 8 csapat
még Óvárról is jöttek 20 fok meleg 120 kilós rí a disznó
az a dolga forró víz fogjuk fel a vért hús ide zsír oda kézi
húsdaráló hurkatöltő pálinka sör bor kevés üdítő titkos
receptek darálom keverem ízesítem hol a majoránna töltöm ki ne durranj kisütöm eszem iszom iszom eszem hol
a zsír hol a gyufa ég a láng sül a kolbi szép a látvány no
akkor kóstoljuk is meg a miénk szebb eredményhirdetés
majdnem nyertünk nem számít majd jövőre jó hangulat sok a nép hurka is van mind megette mind elfogyott
hazamentünk lefeküdtünk nyom a hasam forgolódunk
emlékezünk jövőre is elmegyünk.
Egy kis díszítés és már szebben is néz ki
A zsűri tagjai:
Molnár Lászlóné-Petke, Fütty Nándor, Varga Tivadar,
Békefi Gyula
Külön köszönet Csáfordi Ernőnek, akinek a segítsége
nélkül nem jött volna létre ez a verseny!

Végeredmény:
1. Miklósi kolbászbűvölők
2. Kopasz és bandája
3. Piroska

Bedő Csaba
polgármester

Csáfordi Ernő és az alapanyag

Az 1. helyezett csapat, Miklósi kolbászbűvölők

A megjelenésre is adni kell

A 2. helyezett csapat, Kopasz és bandája

A legfiatalabb csapat, de már több éve versenyeznek!

A 3. helyezett csapat, Piroska

