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Emlékezzünk!
Március 15. forradalom és szabadságharc
Március 15-e a magyar emberek számára fontos ünnep. Itt
az iskolában is megemlékeztünk az 1848-as forradalomról
és szabadságharcról. Az 5. osztály készült műsorral erre a
napra. Sok szép katonadalt és csatára buzdító éneket, verset adtak elő. Az egész iskola fekete-fehérben, kokárdával
a szívén tisztelgett a hősök emlékének. Az előadás végén közösen elénekeltük a Szózatot. 1848. március 15-ei
forradalmi hangulat bejárta az iskola falait. Fontos, hogy
megemlékezzünk a hős magyarokról, akik félelmet nem
ismerve álltak ki az országunkért. Azért, hogy a jövő nemzedéke kimondhassa: Hazám, Magyarország! Az emberek
büszkék legyenek országunkra és tudják, hogy mennyi
áldozat által lett szabad, független. Sajnos történelmünk
nem a legvidámabb, de sok példát vehetünk a történelemkönyvünk nagy alakjairól, akik hitték, hogy Magyarország igenis létezik. Petőfi és a márciusi ifjak a 12 pont
elmondásával, a Nemzeti dallal új reményeket hoztak az
embereknek. Látták, hogy van kiút és meg is tettek mindent ennek érdekében.
Tisztelegnünk kell ezen hősök előtt, mert megmutatták,
hogy a reménység mindig itt van velünk.
Lőrincz Emília
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„7 mérföldes csizmában heted-7 határon át”
Országos Mesevetélkedő 2017/2018
Ebben a tanévben is szép számmal jelentkeztek iskolánk alsó tagozatosai a bőnyi Községi és Iskolai Könyvtár által meghirdetett játékos vetélkedő sorozatára. Ez
az a játék, ahol a részvétel sokkal fontosabb, mint a
győzelem. A közös „nyereség” a mesék olvasása, a játék öröme. A gyerekeknek az iskolai fordulón 4 magyar
népmese alapos ismeretéről kellett számot adniuk. Ös�szesen a 2-4 osztályosok közül 8 db 4 fős csapat oldotta meg az izgalmas feladatokat. A területi fordulóra a
csapatok fele jutott tovább. A mesék száma még 3-mal
bővült, így már a gyerekeknek 7 mese hőseinek kalandjait kellett pontosan tudniuk. A mosonmagyaróvári
Fekete István Általános Iskola adott otthont a körzeti
fordulónak, amely március 8-án került megrendezésre.

A bejutott csapatok : Betű betyárok (2. osztály : Bánfi
Flórián, Hálám Dominik, Horváth Noel, Raczenböck Balázs), Olvasó csillagok ( 2. osztály: Bánfi Panna, Eördögh
Regina, Lőrincz Eszter, Riedl Bernadett), Okos lányok
(3. osztály: Bézi Édua, Finta Dia, Schaub Vivien, Riskó
Lili), Baglyok ( 4. osztály: Ábrahám Amanda, BenedekNikli Nimród, Frühwirt Fanni, Stinner Luca).
Tanulóink itt is derekasan helytálltak. Mindkét második
osztályos csapatunk továbbjutott a megyei fordulóba,
ami Kapuváron lesz. Itt már 10 mese és előzetes feladatként csapatjelvény és meseillusztráció készítése
is várja őket. A megmérettetésre a tavaszi szünet után
kerül sor.
Németh Péterné

Olvasó csillagok csapata

Okos lányok csapata

Betű betyárok csapata

Baglyok csapata
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Bázisintézményi szakmai nap
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével régóta
jó kapcsolatot ápolunk. Többször lehettünk részesei a
nyári egyetemeknek, és az általuk szervezett színvonalas konferenciáknak.
A Komáromi Pedagógiai Napok keretében meghívást
kaptam a komáromi Eötvös Utcai Alapiskolába, egy továbbképzés megtartására tanulásmódszertan témában.
E napnak a folytatásaként látogattak meg bennünket
szlovák kollégáink. Reggel a Futurába szerveztünk látogatást számukra. Majd iskolánkban vettek részt bemutató órákon. A nap egyben a bázisintézményi szakmai
nap is volt, így voltak érdeklődők Rajkáról, Bágyogszovátról és Kimléről is.
Az alsó tagozaton matematikát Rózsáné Steininiger
Anikóval, nyelvtant Németh Péternével, rajzot Lázárné
Verebes Ilonával, táncot Nagy Andorral láthattak. Felső
tagozaton tanulásmódszertan bemutató órákat tartottak kollégáim: Thiravong Nikolett, Galántai Hajnalka,
Molnár Gábor és Szabadiné Hécz Ildikó.
Ezt követte egy ízletes ebéd a Teke Bárban. Az óramegbeszélések után bemutattuk intézményünket.

1. osztály

2. osztály

Örülök, hogy tovább erősíthettük szakmai kapcsolatainkat.
Héczné Tóth Mária
intézményvezető
3. osztály

Őszi hangverseny
Horváth Krisztina tanárnő vezetésével a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola növendékeinek
közreműködésével egy citera hangverseny keretein belül búcsúzhattunk az ősztől. Külön élmény volt a gyermekek számára, hogy a pengetőket kézbe foghatták.
Az őszi dalokat felidézve örömmel énekeltek együtt az
óvodás gyermekek a fellépőkkel.
Varga Eszter óvodapedagógus
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Közös Advent a Nyugdíjas Egyesület tagjaival
Az idei évben az adventi gyertyagyújtás hagyománya
óvodánkban különleges esemény volt a helyi Nyugdíjas
Egyesületnek köszönhetően. A négy gyertya lángja fényesebben éghetett az egyesület tagjainak magával ragadó
előadásában, az óvó nénikkel együtt választott meséikkel,
kis történeteikkel, dalaikkal. Az ünnepvárás velük együtt
még nagyobb öröm volt gyermekeinknek. Köszönjük Ötvös Dánielné Babi néninek, Müller Lászlóné Iboly néninek,
Takáts Lászlóné Ibi néninek, Horváth Lászlóné Krisztina
néninek a meséket, a dalokat, valamint Ludikár Károlyné
Márti néninek izgalmas báb előadását.
Nagy élmény volt gyermekeinknek, és még nekünk felnőtteknek is!
Gyurós Lilla óvodavezető

Közös karácsony a konyhásokkal
Mivel a tavalyi évtől kezdődően óvodánk létszáma a napközi dolgozóival bővült, így a felnőttek karácsonyi ünnepén már ők is részt vettek. A délután a fa díszítésével
kezdődött, melyben segítséget kaptuk Stefanics Tamás és
Sári József apukáktól, akiknek köszönjük a segítséget.

Az este meghitt hangulatban folytatódott, halk zene, finom
vacsora és házi sütemények kíséretében. Jó alkalom nyílt
arra, hogy a konyhán dolgozókkal jobban is megismerkedjünk és egy jó hangulatú, kötetlen estét töltsünk el együtt.
Benkő Péterné óvodapedagógus
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Szent család-járás az óvodában
„A Szent család-járás”:
Karácsony előtt 9 napon át tartó „szálláskeresés”
A szálláskeresés mint a paraszti ájtatosság egyik megnyilvánulása Szent család-járás néven ismert a magyar
nyelvterületen. Karácsony előtt kilenc napon át általában
egymáshoz közel lakó család viszi egymáshoz a szentképet vagy szobrot. Énekelnek, imádkoznak, és másnap
reggelig a háznál hagyják a képet vagy a szobrot.
Ezt a hagyományt elevenítettük fel a nagycsoportosokkal, amikor a szálláskeresésre indultunk. Kaptunk szállást a Szent családnak az óvoda csoportjaiban, a konyhán, a hivatalban és Lilla néninél. Végleges „otthonát” a
Szent család az óvoda karácsonyfája alatt találta meg.

Karácsony az óvodában
Az óvoda csodálatos karácsonyfája alatt betlehemeztek
a gyerekek. Melinda óvónénivel gyakorolták a jelenetet,
ami az óvodás gyermekek számára is érthető módon
mutatta be a Betlehemben történteket, Jézus születését.
Takács Attiláné óvódapedagógus
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Téli évszaki kiállítás
A téli kiállítás témája a textilbaba volt. Szeretettel és
örömmel köszönthettük köreinkben Barcsayné Németh
Hedviget – Hédi nénit – ezüstkoszorús babakészítő mestert. A kiállítást a nagycsoportosok műsora és Hédi néni
munkásságának rövid ismertetése nyitotta meg. A gyermekek először csillogó szemekkel csodálták a babákat,
majd a kezükbe is foghatták őket.
Köszönjük meghívott vendégeinknek Bedő Csaba polgármesternek és a nagycsoportos Szülői Munkaközösség
képviselőinek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek minket.
Varga Eszter óvodapedagógus

Óvodánk új óvónőjének bemutatkozása…
Először is szeretnék bemutatkozni, Havasi Nikolett vagyok, ajkai származású.
Közel négy éve dolgozom az óvónői pályán. Sopronban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Karán
kezdtem
meg
ehhez kapcsolódó tanulmányaimat, mindeddig
a győri Apor Vilmos Római Katolikus
óvodában
dolgoztam, több
mint fél éve pedig
Lébényben
élek. Jelenleg a
Széchenyi István
Egyetem Apáczai
Csere János Kar
logopédia szakirányán folytatok
tanulmányokat,
az új ismereteimet pedig szeretném majd átadni a helyi
gyerekeknek is.
A mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Egységes
Óvoda-Bölcsőde és Konyha arculata, az ott jelenlévő
harmonikus, támogató légkör és szakmai együttműködés mély benyomást tett rám.
Nagyon örülök, hogy az intézmény által meghirdetett
óvodapedagógusi pályázatra jelentkezve és elnyerve azt,
2018 februárjától a Cica csoport új óvó nénije lehetek,

Buga Lászlóné szakvizsgázott ódapedagógus, és Hajós
Szilveszterné Rita dajka néni mellett.
A művészetek közvetítése hozzám is igen közel áll, így
fiatal óvodapedagógusként a szakmai továbbfejlődésemben nagyszerű lehetőségnek
tartom, hogy az
óvodában a számomra is tetsző,
Nagy Jenőné által
kidolgozott
„Óvodai
nevelés a művészetek eszközeivel”
adaptált program
megismerésére
és elsajátítására,
megtapasztalására adódik alkalmam.
Nagy öröm volt
számomra, hogy
az óvoda március 15-ei ünnepségének már én is részese lehettem, és kolléganőim segítségével megismerhettem az intézmény ünnepi hagyományait, szokásait.
Mindenkinek szeretném megköszönni a szeretetteljes,
barátságos fogadtatást, illetve kollégáimnak a segítő
kezet, amit nyújtottak felém, amivel hozzájárultak a
gördülékeny munkakezdésemhez.
Havasi Nikolett-óvodapedagógus
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Farsang
A farsangot óvodánkban január 30-án tartottuk. A gyerekek izgalommal várták, hogy jelmezükbe bújhassanak
és elkezdődhessen a mulatság. Idén a bölcsődéseim a
kiscsoportosokkal együtt nagyon bátrak voltak, vidáman
öltötték fel jelmezeiket. A jó hangulatot Nagy Andor néptánc oktató és az iskolás gyerekek részvétele fokozta.
Szabóné Takács Renáta kisgyermeknevelő
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A Csopak bisztró felajánlásának átadása
az óvoda részére
Február elején a helyi Csopak bisztró képviseletében, két
kedves fiatalember Holzinger János és István látogatott el
intézményünkbe. Nagy meglepetésünkre és örömünkre
nemes céllal érkeztek.
Elmondták, hogy az általuk megrendezésre került I. Mosonszentmiklósi Kopasztalálkozó és Jótékonysági Est folyamán tombolajátékból befolyt összeggel kis gyermekeinkre gondolva, óvodánkat szeretnék támogatni, szebbé
téve vele a kicsik mindennapjait.
Köszönjük példaértékű összefogásukat és hogy gondoltak óvodánkra. Az átadott adományt gyermekeink javára
fordítjuk majd, melynek nagyon örülünk. Óvodánk gyermekei nevében ezúton mi is köszönjük a Csopak bisztró
szavait idézve: minden “kopasz, kicsit kopasz és egyáltalán nem kopasz” vendégüknek, hogy óvodánkat, gyermekeinket támogatták.
Gyurós Lilla óvodavezető

Óvoda-Bölcsőde befogadás
Január 15-én érkezett csoportunkba 7 kisgyermek, 6 óvodás és 1 bölcsődés. A kezdeti nehézségek - a családtól
való elválás, a számukra új gyermekek és felnőttek elfogadása – után egy kis sírással, de szépen bekapcsolódtak az óvodai életünk mindennapjaiba. Éppen a farsangra
való készülődésbe csöppentek be, megismerkedtek festési technikákkal, majd minden eltöltött nappal ismereteik
folyamatosan bővültek a napirenddel, a szokásokkal és a
szabályokkal A szeptemberben kezdett gyermekeket egy
kicsit megviselte a befogadási időszak, leginkább a szülők jelenléte jelentett számukra nehézséget. Egy hónap
múlva szintén érkezett hozzánk három kisgyermek, kettő
bölcsődés és egy óvodás korú gyermekkel immár létszámunk elérte a 25 főt.
Benkő Péterné óvodapedagógus

Tavaszi papírgyűjtés óvoda javára…
Ismét lesz tavaszi papírgyűjtés óvodánkban 2018. április
9-11. között. Akinek van összegyűjtött felesleges papírja,
szívesen fogadjuk és előre is köszönjük gyermekeink nevében. Hagyománynak megfelelően a szorgos „gyűjtögetők” méhecskét kapnak ajándékba. A papír összegyűjtése
által befolyt összeggel nemcsak anyagilag támogatjuk
gyermekeinket, hanem felhívjuk figyelmüket a környezetvédelemre, a szelektív szemétgyűjtésre fontosságára is.
Gyurós Lilla óvodavezető
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Óvodai és mini bölcsődei beiratkozás
a 2018/2019-es nevelési évre,
a nyári leállás időpontja
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2018/2019-as nevelési évre a bölcsődéseket a törvénynek megfelelően új ellátási formában mini bölcsődében fogadjuk.
Óvodanyitogató-nyílt napunk időpontja:
2018. május 3. (csütörtök) 14.30-16.00 óra
A rendezvényre nagy szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket.
A mini-bölcsődei és az óvodai beíratás az alábbi
időpontban lesz:
2018. május 8. (kedd) 8-16 óra
2018. május 9. (szerda) 8-16 óra
Beíratás helye:
Óvodavezetői iroda (Mosonszentmiklós Zrínyi u.6.)
Mini bölcsődei beiratkozás:
• Mini bölcsődébe az a gyerek vehető fel, aki a 20 hetes kort
betöltötte, de 3. életévét 2018. augusztus 31-ig nem tölti be.
• A GYED - extra 2017. január 1-ei módosítása lehetővé
teszi a gyermek fél éves kora után a GYED megtartásával
a bölcsődei felvételt is.
A mini bölcsődei felvételnél alkalmazandó döntési
prioritások:
• A mini bölcsődében elsősorban a településen élő gyermekek kerülnek elhelyezésre, akik e településeken állandó lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, és
ezt igazoló lakcímkártyával rendelkeznek.
• Kereső tevékenységet folytató szülő, aki az intézményvezető felé munkáltatói igazolást nyújt be.
Óvodai beiratkozás:
Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből
is vehető fel gyermek.
Személyesen kell beíratni azokat a gyermekeket, akik
2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket,
és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Várjuk azokat is, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be
a 3. életévüket, vagyis előfelvételes jelentkezők.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A mini bölcsődei és az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a szülők, gyermek (ha rendelkezik vele) személyi azonosítóját, és lakcímkártyáját
• gyermek TAJ kártyáját,
• egészségügyi (oltási) kiskönyvét
• a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
• elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a
szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát
igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell
azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
• orvosi igazolást, mely szerint a gyermek közösségbe
mehet (3 hónapnál nem régebbi),
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha
van ilyen),
• szülők munkáltatói igazolását (bölcsődés korú gyermekek esetén),
• a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába
való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.
• Egyéb kedvezményre jogosító dokumentum (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több
gyermekes igazolás).
• Az „értesítés az óvodaváltozásról eltávozás” nyomtatványt - amennyiben más óvodába járt eddig a gyermek - a
kérjük a volt óvodába elvinni és kitöltve visszahozni.
A nyári karbantartási szünet időpontja:
Az óvodai külső és belső felújítási munkálatok időbeni
megkezdése és balesetmentes befejezése érdekében az
előzetesen közzétett nyári leállás időpontja a fenntartó
engedélyezése által az alábbi időpontra változott:
2018. július 23. - 2018. augusztus 17. , így a nyári leállás
4 hét lesz. Augusztus 20-ai ünnep miatt 21-én, kedden
kezdünk.
Gyurós Lilla óvodavezető
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Farsang az iskolában
Január 14-én került megrendezésre az iskola farsangi mulatsága. Öt órától hét óráig tartott. Sok játékot játszottunk és
sokat táncoltunk, énekeltünk. Nagyon jól éreztünk magunkat. Kérhettünk zenét, vásárolhattunk tombolát, és fánkot.
Kiss Gréta, Horváth Daniella 7. osztályos tanulók

Korcsolyázás
Január 18-án korcsolyázni mentek a felsős tanulók. 35
gyerek vett részt ezen az iskola által szervezett eseményen. Kora délután fél 2-kor indultunk Mosonszentmiklósról. Két órára már Győrbe értünk és az Eötvös-parknál szálltunk le. A Dunakapu-téri koripálya felé vettük az
irányt. Kifizettük a belépőket és béreltünk korcsolyákat,
majd felmentünk a jégpályára. Két órát voltunk fent a
jégen, ahol nem történt semmilyen baleset szerencsére,
mindenki jól érezte magát. Miután lejöttünk, vásárolhattunk gofrit, hamburgert, hot-dogot, teát, üdítőt. A sok
móka után kisétáltunk a pályaudvarra majd haza utaztunk. Jól éreztük magunkat és bízunk benne, hogy jövőre
is megismétlődhet ez a program.
Kiss Gréta, Horváth Daniella 7. osztályos tanulók
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Kisfaludy Napok - Művészeti találkozó Téten
2018. február 19-én Frank Györgyné, Rózsika néni kíséretében a téti Kisfaludy Károly Általános Iskolába mentünk díjátadó ünnepségre.
Iskolánkat a citerások Dalos pacsirta csoportja képviselte. Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti tagozatának tanulói az iskola által meghirdetett
rajzpályázatra készítettek alkotásokat. Nagy izgalommal
vártuk, hogy meghívottak leszünk-e az eredményhirdetésre. Megjött az e-mail. Mennünk kell! Reggel örömmel
indultunk Tét felé. Ekkor még nem tudtuk milyen eredményt értünk el. Az egész délelőttöt végig izgultuk, mert
először a megyénk iskoláiból érkező diákok ének előadásait hallgattuk meg. 12 óra volt mikor sorkerült a rajzpá-

lyázat eredményhirdetésére. Több kategóriára osztották
a versenyzőket. A 3-4. évfolyam alkotói között Ábrahám
Amanda és Kizilirmak Mira megosztott első helyezést ért
el. Nagyon boldog voltam, mikor az 5-6. évfolyamosok
között az én nevem hangzott el akkor, amikor az első
helyezettet hívták ki. Alkotásaink témája: „Mátyás király
mondák ” illusztrációja volt. Értékes könyveket kaptunk
jutalmul, de legjobban az oklevélnek örültünk, mert rajt
díszelgett a csodálatos egyes szám.
Köszönjük felkészítő tanárainknak; Lázárné Verebes Ilonának és Szabadiné Hécz Ildikónak kitartó és eredményes
munkáját, melyet az elért eredményeink is tükröznek.
Benkő Jázmin 6. osztályos tanuló

Pizza sütés
Március 9-én, a 7. osztályos lányoknak rendhagyó technika órájuk volt.
Előző órán elhatároztuk, hogy sonkás, kukoricás pizzát sütünk. A recept alapján összeírtuk a hozzávalókat.
Beosztottuk a feladatokat. 2 lány vállalta a bevásárlást.
Volt, aki hagymát szeletelt és mártást készített, volt, aki
a tésztát dagasztotta, mások a limonádét keverték. Míg
vártuk, hogy megkeljen a tészta, megterítettük az asztalt, a terítés szabályainak megfelelően. Majd ízlésünknek megfelelően alakítottuk ki a 4 tepsi pizzát. Háromnegyed óra múlva már illatozott az étel az asztalokon.
Nagyon ízlett mindenkinek. Mivel sokat készítettünk,
még másnap tízóraira is lakomázhattunk.
Nagyon jó élmény volt az osztállyal való közös sütés.
Remélem, máskor is lesz ehhez hasonlóban részünk!
Vaszari Liza 7. osztályos tanuló

Táncház találkozó 2018. április 15. vasárnap
Iskolánk idén is szervez utazást a XXXVII. táncház találkozóra, Budapestre.
A vasárnap már évek óta családi nap, a gyermekekre és
a gyermekes családokra fókuszálva. Ezúttal az észak-magyarországi régiót bemutató Aprók Bálja különlegessége,
hogy a küzdőtéren a gyermektáncosokkal együtt a közönség is részt vesz a táncokban, mindenki kipróbálhatja
magát a népi játékokban és ügyességi versenyekben. A
kézműves foglalkozásokon is garantált az azonnali sikerélmény.
Ezen programrész kiemelkedő pontja a Minden magyarok
tánca, amely az évek során egyre nagyobb sikert arat. Alkalmanként közel kétszáz fő áll színpadra a világ legkülönbözőbb részeit képviselve. A program lényege, hogy a
határokon kívül élő magyar néptáncosok és népzenészek
teret kapjanak tudásuk bemutatására, amikor a megszokott hangulatú és színvonalú előadással örvendeztetik
meg a Táncháztalálkozó közönségét. A szervezők ezzel
a lehetőséggel szeretnék megtisztelni azokat, akik hazájuktól távol is nagy lelkesedéssel gondozzák a magyar
néphagyományt.

A vasárnapi programot interaktív foglalkozások, mese- és
bábelőadások, népzenei és néptáncbemutatók, a felnőtteknek pedig „Ínyenc táncház” egészítik ki.
A rendezvényt a vasárnap esti gálakoncert – Szabó Balázs
népzenészekkel (Fekete Márton „Kispuma” – brácsa, Molnár Péter – bőgő, Heit Lóránt – hegedű) kiegészült Bandája, majd az azt követő Mindenki tánca – „A székelyeké”
című, a Táncháztalálkozóra készült nagyszabású produkció zárja. Utóbbi műsorrészben a legkiválóbb énekesek és
a Táncháztalálkozó fesztiválzenekara közreműködésével
több száz, népviseletbe öltözött táncos a nagyközönséggel együtt idézi fel a hajdani falusi bálok hangulatát.
Jelentkezni lehet az iskolatitkárnál, a belépőjegy árának
befizetésével.
Az autóbusz díját utólag rendezzük, az utaslétszám függvényében.
2018. április 15. vasárnap – Sportaréna
Gyermekjegy (4-től 14 éves korig): 990,- Ft – belépés:
9.30-tól 15.00 óráig
Felnőtt jegy: 1.990,- Ft – belépés: 9.30-tól 15.00 óráig
Héczné Tóth Mária intézményvezető
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Sikereink a megyei képzőművészeti versenyen
A Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium 5. alkalommal hirdette meg a 15
éves múltra visszatekintő Cziráki Lajos komplex megyei
tanulmányi versenyt. A díjátadáson megtudtuk, hogy az
idei versenyre 518 diák küldte be alkotását. Az egész megyét megszólító kiírás négy kategóriában adott lehetőséget
a megmérettetésre, az első évfolyamtól a 13. évfolyamosokig. A beérkezett munkákból összesen 134 oklevélre és
35 dicséretre jogosult művet választott ki a zsűri, amelynek elnöke Borbély Károly egyetemi docens volt. Minden
tanévben változik a tanulmányi verseny témája is. Az 1–4.
évfolyamos tanulók irodalmi élmények ábrázolásával, elbeszélések, versek illusztrációival készültek.

A felső tagozatos diákok a díjátadáson
A felső tagozatosok (5-6. o.) a vizek világát elemző tablót és ezt megjelenítő tárgyalkotással versenyeztek. A 7-8.
évfolyamnak egy összetett mesterséges forma, „legkedvesebb öltözet kiegészítőim” (kalapok, ékszerek, táskák,) témakörből lehetett választani ugyanezt a feldolgozási

formát. Mindkét korcsoportnak lehetősége volt még arra,
hogy mást, egy művészettörténeti projekt feladatot dolgozzon ki. Már októberben azon gondolkodtunk, hogy
melyik témát válasszuk. November elején már mindenki
tudta, mivel fog hónapokon keresztül dolgozni. Sok-sok
délutánt töltöttünk az iskolában Ili nénivel és Ildikó nénivel
is. Sokszor már majdnem feladtuk, de akkor mindig volt
egy biztató szavuk, így mindig folytattuk a munkát. Február elejére elkészültek a tablók és a tárgyak. Büszkén néztük
a sokféle technikát felsorakoztató műveinket. Hosszú, nehéz munka volt, de úgy éreztük, érdemes volt!
Izgatottan vártuk, hogy hívnak-e bennünket a díjátadásra.
Megérkezett a levél! Nagyon sok tanulót hívtak be az iskolánkból. Voltak diákok, akiket a szülők is elkísértek az ünnepségre, de velünk volt Magdi néni is. Örültünk, hogy a
mi iskolánkból nagyon szép rajzok, tablók készültek erre a
megmérettetésre. A zsűrinek biztosan nehéz lehetett dönteni
a rajzok elbírálásában, mert rengeteg izgalmas, szép alkotás
született, amit szemügyre tudtunk venni a folyosókon kiállítva.
A kiállítás megnyitóján a Krúdy gimnáziumból érkezett
tanulók adtak elő zeneszámokat, és zongoradarabot is.
Mindenki nagyon izgatottan várta, hogy kiderüljön, milyen
helyezést ért el. A nyertesek között a mi iskolánkból sok
tanuló volt. Köszönjük Ili néninek és Ildi néninek, hogy foglalkoztak velünk, és támogatnak minket ezen az úton.
Felkészítő tanárok: Lázárné Verebes Ilona és Héczné
Szabadi Ildikó
A magas színvonalú kiállítás, a győri Tánc- és Képzőművészeti iskola (Győr, Szabolcska u. 5.) nyitvatartási idejében a
tavaszi szünetig látogatható.
Lőrincz Emília, Hajós Dorka és Osztovits Patrícia

Az alsó tagozatosok eredményei:
évfolyam

helyzés

tanuló neve

1.

3.

Móricz Petra

1.

3.

Takács Kitti

1.

dicséret

Riedl Anna

2.

1.

Ludikár Alexandra

2.

1.

Hajós-Tar Noel

2.

3.

Lőrincz Eszter

2.

dicséret

Bánfi Flórián

3.

1.

Sághi Zsófia

3.

2.

Potyondi Márton

évfolyam

helyezés

tanuló neve

3.

3.

Boros László

6.

1.

Hajós Dorka

3.

dicséret

Schaub Vivien

6.

1.

Osztovits Patrícia

4.

1.

Farkas Rebeka

6.

1.

Benkő Jázmin

4.

2.

Szalai-R. Júlia

6.

2.

Pálfi Adél

4.

2.

Pálfi Abigél

7.

1.

Lőrincz Emília

4.

2.

Ábrahám Amanda

7.

1.

Frühwirth Hanna

4.

3.

Kizilirmak Mira

7.

3.

Vaszari Liza

Az alsós tanulók az ünnepélyes díjátadáson

Az felső tagozatosok eredményei:
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Habakuk bábszínház
Ismét ellátogatott óvodánkba a Habakuk bábszínház.
Zoli bácsi és Eszter néni „A három kismalac” meséjét hozták el a gyerekeknek.
Előadásuk színvonalas, játékos, interaktív volt. A gyerekek is cselekvő résztvevői lehettek a mesének.

Vaskakas bábszínház
Nagycsoportosainkkal immár negyedik alakalommal
utaztunk a Vaskakas bábszínház eladására. „A halhatatlanságra vágyó királyfi” meséjét nézetük meg.
„Mesélte rég a dajkám,
Hogy át kell menni néhány birodalmon,
És a világ végéig, ha elérek,
Lesz valami szakadék, azon átmegyek,
És a Halhatatlanság egy királylány,
Aki magányos, ott ül egy kastélyban…
Feleségül veszem, és éldegélünk,
Amíg világ a világ!”
Takács Attiláné óvodapedagógus
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Lucázás
Nagycsoportosainkkal idén is felelevenítettük a Lucázás
hagyományát. Óvodánk csoportjaiban, a konyhán és a hivatalban Lucáztunk.
A Lucák szalmaszórás után figyelmeztették a vendéglátókat: „Ki ne dobja ezt a szalmát gazdasszony, hanem söpörje össze, és tegye a tyúkok alá, hogy sokat tojjanak!”
A dologtiltásra is felhívták a figyelmet: „Nehogy varrjon
valamit, mert bevarrja a tyúkok fenekét, és nem fognak
tojni”.

A fiúk jókívánságaikat mondták el: „Olyan vastag szalonnája legyen a hízónak, mint a mestergerenda! Olyan hos�szú kolbászuk, legyen, mint a kerítés hossza!”
A gyerekek ritmushangszerrel kísérték a dalt:
„Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty. Galagonya kettő, három.
Száraz körtét várom. Ha nem adnak szalonnát, levágom
a gerendát.
Ha nem adnak hurkát, elviszem a Julcsát.”
Takács Attiláné óvodapedagógus

Idén is volt Adventi teadélután óvodánkban
A tavalyi sikeren felbuzdulva december 1-én, a szülői
munkaközösség kezdeményezésére az SZMK idén is
megrendezte óvodánkat, gyermekeinket támogató adventi teadélutánját intézményünkben. A kialakult hagyományhoz híven az idei program a nemes cél, gyermekeink karácsonyának, óvodai életének szebbé tétele mellett
karácsonyi lámpás, adventi naptár és karácsonyi képeslap
készítése volt, kötetlen beszélgetés mellett teázással és
sütizéssel.
Köszönjük az SZMK, a résztvevők, a szülők önzetlen segítségét gyermekeink nevében!
Gyurós Lilla óvodavezető

Hangraforgó együttes koncertjei az oviban
„Egy hangvilla két ága vagyunk” tartják magukról, melyről
a hihetetlen összhang, mellyel együtt dolgoznak, tanúskodik.
Az elmúlt hónapokban a Hangraforgó együttes két koncertjét is élvezhettük óvodánkban. Az első a Hó-hívogató volt, melyben Laci bácsi és Bea néni ismét fülbemászó
dallamokkal és elbűvölő versekkel lepett meg bennünket.
Téli hangulatot és az ünnepvárás örömét élhettük át velük. Megismerkedhettünk egy a gyermekek számára új
hangszerrel a mandolinnal.
„Aki nem lép egyszerre” című koncertjükkel nemzeti ünnepünk, Március 15-e megünneplésére hangolódhattunk
rá. Nem csak a fülünkkel és a változatosan használt soksok hangszerrel varázsoltak el bennünket, hanem a művészek öltözékével is fokozták a nagyszerű hangulatot.
Horváth Éva óvodapedagógus
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Mikulás az óvodában
December 5-én óvodásaink izgatottan várták a jóságos
Mikulás érkezését, aki a hagyományainkhoz hűen mind a
négy csoportunkba ellátogatott. A kisgyermekek műsorral, dallal, verssel, rajzokkal kedveskedtek, mert jól tudják, hogy ,,ajándékot adni is jó”! Köszönjük Szalánczi Péter
szerepvállalását, valamint a szülők papírgyűjtését, amely
bevételéből a Mikulás puttonyába került az ajándék.
Buga Lászlóné - óvodapedagógus

Képeslappal köszöntöttük
a nyugdíjasokat
karácsonykor
Karácsony közeledtével is szeretettel gondolunk azokra az óvó nénikre, dadus nénikre, akik a mi óvodánkból
mentek nyugdíjba. Ünnepi jókívánságainkat az általunk
készített képeslapon juttattuk el hozzájuk hagyományainkhoz híven. Tisztelettel emlékezünk azokra a volt kolléganőkre is, akik már nem lehetnek velünk.
Buga Lászlóné-óvodapedagógus

Március 15.
Március 15-ről, nemzeti ünnepünkről gyermekeinkkel
2018. március 13-án, kedden délelőtt Nagy Andor néptánc oktató és tanítványai közreműködésével huszár,
katona-toborzó játék formájában emlékeztünk meg óvodánkban:
- csoportonként bátor fiúk katonatoborzása, toborzó tánc,
menetelés, kardozás, „áldomás-ivás” volt
- majd a kis katonák összegyűltek a táborban, melyet sorakozó, vezényszavak és tisztelgés követett
- a lányok elköszöntek a szép szál katonáktól, búcsúzó
tánc, a fiúk pedig indultak a csatába

- közös tánc és végül a győztes csata megünneplésével
zárult az ünnepélyes hangulatú délelőtt.
Ünnep alkalmából a hagyományainknak megfelelően
ezen a napon gyermekeink fekete-fehér ruhát öltöttek. A
nagyobb csoportos gyermekek által készített kokárda is
kitűzésre került minden kisgyermek ünnepi ruhájára. Kis
katona, magyar kis „huszár” az óvodavezető blúzára is
büszkén tűzte ki a nemzeti színű kokárdát.
Gyurós Lilla óvodavezető
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Tájékoztató a VARÁZSOS GYERMEKÉVEK
EGYESÜLET tevékenységéről
Egyesületünket 15 éve alapították olyan szülők és óvodapedagógusok, akik segíteni akarták a Mosonszentmiklóson élő 3-7 éves gyerekek fejlődését. Az eltelt idő
alatt a legtöbbet a helyi óvodai körülmények javításáért tettünk. A legutóbbi években segítségünkkel kapott
napvitorlákat az óvodaudvar, megújult az oldalsó kapu;
hozzájárultunk a tornaszoba kialakításához, a sószoba
létrehozásához. Emellett a Mikulás-ajándékok vásárlásához, mesekönyvek beszerzéséhez, zenelejátszók
megújításához is jutott támogatás. Településünk az
Egyesület közreműködésével vehetett részt játszótérpályázaton, amelynek eredménye a József Attila utcai
és a mosonújhelyi játszótér megvalósulása. 2017-ben
a legfiatalabb, jórészt óvodás néptánccsoportot segítettük hozzá igényes fellépőruhák varratásához. Támogatásunkkal nemcsak a falu legkisebbjeit, hanem a
település érdekeit is akartuk szolgálni. Ennek a célnak
az Önök felajánlásaival tudtunk megfelelni. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon segített abban,

Karácsonyi koncert
Községünk fúvószenekara december 16-án rendezte hagyományos koncertjét a Művelődési Házban. A műsor első
felében Nemesócsa (Szlovákia) együttesét hallhatták a nézők, második részben falunk fúvósai léptek a színpadra.
A nézők részéről mindkét együttest elismerés illette, vastapssal köszönték meg mindkét együttes produkcióját.
A szépszámú, zeneszerető közönségünket látva tudjuk
érezni, hogy értelme van egyesületünk munkájának!
Köszönjük a zenekarunknak nyújtott támogatásokat, legyen az anyagi, tárgyi, vagy akár munkabeli. Köszönjük
Mosonszentmiklós lakosainak, hogy ellátogattak koncertünkre. Jövőben is számítunk tapsaikra.
Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület

hogy a helyi gyerekek körülményei nívósabbak lehessenek.
Az eltelt idő alatt a hajdani alapító szülők gyermekei
már rég kinőtték az óvodát; az óvodapedagógusok
sem ott dolgoznak már. De a tagok sorában mindös�sze egy fő változás történt, mert a segítő szándék nem
az óvodához kötődik: a 12 egyesületi tag továbbra is a
mosonszentmiklósi gyerekek fejlődését kívánja támogatni.
Az egyesületekre vonatkozó törvénymódosítások értelmében Alapszabályunkat átdolgoztuk; a dokumentumot 2017. november 3-án elfogadta a bíróság.
Tevékenységünk folytatásához kérjük az SZJA 1%-os felajánlásuk hozzánk juttatását, hogy az Önök adóforintjainak ez a része helyben hasznosulhasson.
Adószámunk változatlan: 18980615 – 1 - 08
Tisztelettel:
Boczorné Lakatos Zsuzsanna vezetőségi tag
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Mosonszentmiklósi Adventi Vásár – 2017.
2017. december 9-én került megrendezésre a Mosonszentmiklósi Adventi Vásár a Csopak Bisztróban, mel�lyel fő célunk az ünnepekre történő felkészülés és a karácsonyi hangolódás segítése volt.
Az érdeklődők ismét kóstolhattak és vásárolhattak helyi
finomságokat, élvezhették a Mosonszentmiklósi Néptáncegyüttes karácsonyi műsorát, valamint a Mosonszentmiklósi Énekes Pacsirták ünnepi előadását, melyeket nagy siker övezett. Ezúton köszönjük a színvonalas
fellépéseket!
A jó hangulatú délutánon Nagy Andornak köszönhetően
még egy mini LEGO betlehemet is megcsodálhatott a
közönség.
Résztvevő árusok és kiállítók:
Mosonszentmiklósi Alkotókör – kézműves foglalkozások
Stinner Judit – mézeskalács;
Vincze Kornélia Andrea – fazekas termékek, adventi koszorúk;
Csáfordi család – hentesáruk;
Takács Attila – sajtok;
Kovács László és Kovácsné Szabó Anita – mézek;
Galgóczy Ágnes és férje – házi szörpök, lekvárok, ételízesítők;
Holzingerné Karácsony Ilona – saját készítésű fadíszek,
karácsonyi képeslapok.
Szeretnénk megköszönni minden kedves termelőnek,
kiállítónak, kézművesnek és fellépőnek, továbbá valamennyi látogatónak, hogy részvételükkel megtisztelték
rendezvényünket.
Köszönettel:
a Csopak Bisztró csapata
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Közmeghallgatás
Az alábbi anyag az önkormányzat 2018. március
13-i közmeghallgatásán hangzott el.
Tisztelt Megjelentek!
Köszönöm, hogy eljöttek településünk ez évi közmeghallgatására, melynek két témája lesz:
- az idei költségvetés sarokszámainak az ismertetése
- beszámoló az önkormányzati pályázatok eredményeiről
és ezek a lakosságot érintő hatásairól
I.
A Képviselő-testület február 12-én fogadta el településünk
ez évi költségvetését. A költségvetés 402,285 millió Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással számol.

A képviselő-testület ebben az évben a Hársfa utca aszfaltozásáról döntött a szükséges kátyúzások és járdafelújítások mellett, továbbá a Csepete utca murvázását tartotta
fontosnak az új telkek előtti részen.
Pályázati forrásból az alábbi beruházások valósulnak meg:
- TOP 3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai felújítása (polgármesteri hivatal, óvoda, konyha, orvosi rendelő)
83,24 mFt elnyert összeg (100%-os támogatás)
- műfüves pálya kialakítása (22x42 m, hálóval, palánkkal,
világítással) a focipálya melletti füves területen a Sport utcában 20 mFt elnyert összeg + 7,5 mFt önrész
- mini bölcsődei csoport kialakítása az óvodában (ahová
8-10 bölcsődés korú gyermek vehető fel ősztől) 4,9 mFt
elnyert összeg +2,5 mFt önrész
- ASP pályázat 6 mFt elnyert összeg (100%-os támogatás)

A bevételi oldal az alábbi tételekből áll össze:
működési célú állami támogatás
176,18 mFt
egyéb bevételek (adók, működési bevételek) 115,68 mFt
pályázaton elnyert támogatás		
104,16 mFt
állami támogatás megelőlegezés
6,26 mFt
Főbb kiadási tételek:
civil szervezetek támogatása		
6,5 mFt
kistérségi és Leader hozzájárulá, tagdíj 		
2,93 mFt
háziorvosi és fogorvosi ellátás		
1,50 mFt
védőnői szolgálat és iskolai eü.			
5,76 mFt
közfoglalkoztatás				
0,97 mFt
gyermek és szociális étkeztetés (konyha)
41,39 mFt
közvilágítás				
5,38 mFt
közművelődés, rendezvények			
8,07 mFt
temető						
0,80 mFt
községüzemeltetés				5,98 mFt
zöldterület kezelés, falugondnokok		
9,39 mFt
önk. lakóingatlanok kezelése			
0,60 mFt
út és járdaépítés, kátyúzás			
15,0 mFt
könyvtár üzemeltetése, állományfejlesztés
1,59 mFt
szociális ellátások				
6,45 mFt
önk. igazgatási tevékenység		
15,69 mFt
óvoda üzemeltetése			
64,65 mFt
mini bölcsőde					
1,59 mFt
Polgármesteri hivatal 			
35,02 mFt
Ami a lakosságot legjobban foglalkoztatja ilyenkor, hogy milyen fejlesztések, beruházások várhatóak ebben az évben.
Lássuk először az önerőből megvalósuló fejlesztéseket:
földterület vásárlása a Csepete utcában
(telekkialakítás)			
Csepete utcai szennyvízhálózat kiépítése
elektromos hálózat fejlesztése 		
orvosi rendelő belső felújítása 			
útépítés, kátyúzás, járdaépítés
sportegyesület TAO pályázati önrész biztosítása

6,0 mFt
17 mFt
2,0 mFt
3,0 mFt
15 mFt
2 mFt

A fenti pályázatból megvalósuló beruházások önrészét
tartalmazza településünk ez évi költségvetése, tehát a forrás biztosítva van rá. Fontos megjegyezni, hogy a TAO-s
pályázatunkra kapott támogatás fedezi teljesen fedezi a
kiadásokat, bár ezt a pályázatot még 2016-ban adtuk be
és azóta az építési költségek eléggé emelkedtek. A Kisalföld is cikkezett róla, hogy sok önkormányzatnak gondot
okoz az áremelkedések miatti hiányzó összeg előteremtése, nekünk a jó tervezés és előkészítés miatt úgy néz ki,
hogy erre nem lesz szükség.
Már 2 éve rendelkezésre állnak a művelődési ház mögötti piactér tervei, melyhez pályázati kiírásra várunk vagy
talán már jövőre egy önerős beruházás keretében megvalósulhat ez a beruházás. Civil szervezetink támogatása
is hasonló, mint 2017-ben volt. Reméljük, eredményesen
használják fel az önkormányzat által biztosított támogatási összeget.
Civil szervezeteink támogatása 2018-ban:
M-ért Egyesület - Mosonújhely
200.000 Ft
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület
500.000 Ft
Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület
249.000 Ft
Alkotókör 				
80.000 Ft
Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület 900.000 Ft
Mosonszentmiklósi Sport Egyesület
2.757.000 Ft
Római Katolikus Egyházközség 		
350.000 Ft
Mosonszentmiklósi Néptánccsoport
250.000 Ft
Mosonszentmiklósi Tűzoltó Egyesület
549.000 Ft
Protektor Alapítvány			
400.000 Ft
Iskola Szülői Munkaközössége
40.000 Ft
Benedek Noémi – gyermek kézműves foglalkozások
					
50.000 Ft

Most pedig áttérnék a második napirendi pont ismertetésére.
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II.
Tájékoztató az önkormányzati épületek energetikai felújításáról, annak lakosságot érintő következményeiről

1.
Önkormányzatunk még 2017. őszén a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mosonszentmiklóson elnevezésű pályázaton 83.244.968 Ft-ot
nyert el. A pályázat felújítási munkái 4 db önkormányzati
épületet fognak érinteni:
- Orvosi rendelő, 9154 Mosonszentmiklós, Táncsics M u. 2.
hrsz: 449.
- Konyha, 9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós u. 29. hrsz
191.
- Óvoda épülete, 9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós u. 6.
hrsz: 4.
- Polgármesteri Hivatal, 9154 Mosonszentmiklós, Fő u. 3.
hrsz: 3. és hrsz 5.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2018. február 9-én kötöttünk szerződést a nyertes kivitelezővel, a
Jáger és Társa Kft-vel (9176 Mecsér, Jókai u. 10).
Műszaki ellenőr: Kettinger Attila építész
Az épületek energetikai felújítása az alábbiakat tartalmazza:
- Orvosi rendelő: homlokzat és födém szigetelés, fűtéskorszerűsítés, akadálymentes megközelíthetőség, mozgáskorlátozott WC kialakítása, napelem felszerelése, szükség
esetén a tető javítása. Ezen munkálatok ideje alatt az önkormányzat saját forrásból az orvosi rendelő és a védőnői
rendelő belső teljeskörű felújítását is szeretné elvégeztetni. Emiatt a háziorvosi és a védőnői szolgálatnak pár
hónapra ki kell költöznie az épületből, mely a lakosságot
is érinteni fogja. A védőnő nagy valószínűséggel a volt
gyógyszertár épületében, míg a háziorvos a Civilek házában kapna ideiglenesen helyet. A felújítás kezdete: április
közepe. Az orvos és a védőnő kiköltöztetése az április 8-i
választást követően kezdődik. Ekkor előfordulhat egy-egy
nap, amikor a rendelés szünetelhet.

- Konyha: homlokzat és födém szigetelés, napelem és napkollektor felszerelése. A felújítás alatt a konyha zavartalanul fog működni. A felújítás március 6-án kezdődött el.
- Óvoda: homlokzat és födém szigetelés, fűtéskorszerűsítés, mozgáskorlátozott WC kialakítása az alsó épületrészben, napelem felszerelése. A felújítás alatt történne
meg a mini bölcsődei csoport kialakítása is a felső épületrészben, melyre egy másik pályázat keretében nyert el
önkormányzatunk 5 millió Ft-ot, mely összeg mellé kb. 3
millió Ft önrészt kell biztosítani. Mivel az óvoda felújítási
munkálatainak nagy része csak akkor végezhető el, amikor nevelési szünet van (a gyermekek jelenléte a munkaterületen balesetveszélyes), így ebben az évben az óvoda
nyári leállása 1 héttel meg fog hosszabbodni, várhatóan
július 23. és augusztus 20. között fog zárva tartani az
intézmény. A felújítás kezdete így július közepére várható. Ha nyáron a gyermeklétszám úgy alakul, hogy a fönti
épületben összevonhatók lesznek a csoportok, ebben az
esetben az alsó épületrész felújítása és belső munkálatok
elkezdődhetnek korábban is.
- Polgármesteri hivatal: homlokzat és födém szigetelés,
fűtéskorszerűsítés, nyílászáró cserék, mozgáskorlátozott
WC kialakítása, napelem felszerelése. Az új nyílászárók
beszerelésére február 28-án megtörtént. Az ezt követő
napokon a hivatal zárva tartott. A további felújítási munkák kezdete: március közepe vagy vége, de itt már zárva
tartással nem számolunk.

2.
Műfüves focipálya felújítására 20 millió Ft-ot nyert el önkormányzatunk szintén az elmúlt évben. Az önrész itt
7,5-8 millió Ft lesz. Egy 22 x 42 m-es palánkkal és labdafogó hálóval körbevett kézilabdapálya méretű focipályát
képzeljenek el, melynek világítása is lesz. A pálya alá lesz
csövezve, így az esővíz el lesz vezetve a pályáról. Építése
tavasszal várható.
A helye a mostani füves pálya É-i oldalán lesz, itt bőven
van hely még parkolók kialakítására is. A pálya üzemeltetését a sportegyesület kapja meg.
3.
ASP pályázatra 6 millió Ft-ot nyert önkormányzatunk. Ebből a polgármesteri hivatal összes számítógépe ki lett cserélve, továbbá egy új, nagyteljesítményű digitális fénymásoló és nyomtató lett vásárolva. Hivatalunk ez év január
1-től kezdődően csatlakozott egy az állam által létrehozott
központi hálózathoz, ahol egységes programfelületen kezelik az önkormányzat pénzügyi, adó, iktatási, hagyaték,
továbbá ipar és kereskedelmi adatait. Ez az átállás nagy
mennyiségű adatok áttöltését is jelentette a régi rendszerből az új rendszerbe, ebben a hivatali kollégák is részt
vettek, továbbá továbbképzésre jártak és járnak jelenleg
is, hogy a rendszer minden csínját-bínját kiismerjék.
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4.
Meg kell azt is említeni, hogy a pályázatok megírásában
kik segítettek. Nagyon sok segítséget kaptunk a Széchenyi programirodától, akik az energetikai és az ASP pályázat megírása mellett annak elszámolásában is segíteni
fognak. Volt két pályázat, a műfüves pályázat és a minibölcsődei pályázat, amit jómagam írtam meg és ennek az
elszámolásában a pénzügyes kolléganők fognak segíteni.
Még egy utolsó gondolat pályázat ügyben. Tavaly decemberben nyertünk 603 ezer Ft-ot szociális tüzelő vásárlására, emellé az önkormányzatunk 300 ezer Ft-ot tett oda,
és így 30 család kapott 6-6 mázsa szenet karácsony előtt.
Ha az eddig ismertetett pályázatokon elnyert forrásokat
összeadjuk, akkor összesen 114 millió Ft-ot kapunk. Ebből a 114 millió Ft-ból, továbbá a költségvetés ismertetésekor elhangzott fejlesztési és felújítási forrásokból, azaz

45 millió Ft-ból, ami így összesen 159 millió Ft, fog fejlődni, szépülni településünk a 2018-as évben.
Én úgy gondolom, hogy ez a 159 millió Ft fejlesztési nagyon szép összeg. Pályázati szempontból pedig nagyon
jó eredmény, hogy ennyi nyertes pályázatunk volt és az
így ideérkező 114 millió Ft is szép summa. Polgármesteri
pályafutásom eddigi 11 éve alatt csupán egyszer, az iskola építésére elnyert 310 millió Ft esetében volt, hogy egy
évben ennél nagyobb összeg érkezett településünkre.
Tájékoztatóm végén kérem a lakosság szíves megértését
és türelmét a munkálatok ideje alatt. Reméljük, hogy a felújításokat követően a megújult épületek, a mini-bölcsőde
és a műfüves pálya elnyerik tetszésüket, az energetikai
korszerűsítések révén pedig az intézményeink üzemeltetési költségei is jelentősen csökkenni fognak.
Bedő Csaba polgármester

Tavaszi szemétgyűjtés Mosonszentmiklóson
Mosonszentmiklós község Önkormányzata, a Polgárőr
Egyesület a hagyományokhoz híven idén is megrendezi
településünkön a bevezető utak mentén a tavaszi nagytakarítást, melyre tisztelettel hívjuk a falu lakosságát, felnőttet és gyermeket egyaránt.
Időpont: 2018. április 7. szombat 9 óra (rossz idő esetén
április 21-e 9 óra)
Gyülekezés: a polgárőr iroda udvarán (régi iskola épülete)
Láthatósági mellényt, szemetes zsákot és védőkesztyűt
biztosítunk.
A munka befejezése után, (amit délre tervezünk) a Polgárőrség minden résztvevőt vendégül lát egy pohár italra
és egy kis harapnivalóra.
Várunk mindenkit, akinek bántja a szemét a sok szemét!
Tisztelettel:
Tengölits Lajosné
polgárőr elnök

Bedő Csaba
polgármester

Hulladékudvar
Tisztelt Lakosság!
A hulladékudvar 2018. március 26-tól kezdődően az
alábbi nyári nyitva tartás szerint üzemel:
péntek 12-18 óra
szombat 10-13.30 óra
GYHG Nonprofit Kft.

Miklósi Hírvarázs

21

Tájékoztatás a 2018. évi
LIMES Világörökségi nevezésről
Az alábbi levél érkezett a polgármesteri hivatalba ez év
február elején. A Magyar Limes Szövetségnek Mosonszentmiklós is tagja, várjuk a fejleményeket.

gadásáról a mintegy másfél évet igénybe vevő elbírálási
folyamat végén, a Világörökségi Bizottság 2019 közepén
sorra kerülő 43. ülésén születik meg a döntés.

Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton örömmel tájékoztatom, hogy Magyarország (Németországgal, Ausztriával és Szlovákiával közösen) 2018.
január 31-én benyújtotta az UNESCO Világörökségi Központjához a Frontiers of the Roman Empire – The Danube
Limes / A Római Birodalom határai - A Dunai Limes helyszín világörökségi nevezését.
Mint talán Ön előtt is ismeretes a magyar szakasz –
Frontiers of the Roman Empire – Ripa Pannonica in Hungary – elnevezéssel 2009-ben került UNESCO Világörökségi várományos listájára. A világörökségről szóló 2011.
évi 77. törvény alapján felül kellett vizsgálni a hazai várományos helyszíneket, amelynek keretében az érintett
települések is megkeresésre kerültek. A felülvizsgálat
a limes esetében is megtörtént, és ennek alapján került
kihirdetésre a várományos helyszínek listáját tartalmazó
27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet. Időközben azonban nemcsak a hazai jogszabályi környezet változott, hanem a világörökségi jelölés nemzetközi feltételrendszere is módosult, szigorodott.
Az UNESCO, illetve tanácsadó szervezete, az ICOMOS
2011-ben új feltételeket dolgozott ki. Ennek megfelelően
2017 elejére a nevezésben érintett európai országok szakemberei elkészítették a Római Birodalom teljes határvonalára kiterjedő világörökségi Tematikus tanulmányt (The
Frontiers of the Roman Empire: A thematic study), amit
a Világörökségi Bizottság 2017 júliusában tartott ülésén
elfogadott. Emellett a négy Duna-menti ország szakemberei az új elvárásnak megfelelően az elmúlt másfél évben
átvizsgálták a nevezésre javasolt helyszíneiket, lépéseket
tettek a kiemelkedő egyetemes érték és a hosszú távú
kezelés és fenntartás szempontjainak összehangolására,
ami számos esetben a helyszínek számának csökkentéséhez vezetett. Őszinte sajnálatunkra nem volt mód az
előzetes, 2011-ben készült nevezési dokumentációban,
illetve az említett miniszteri rendeletben szereplő minden
magyar helyszín nevezésére. A szakértők a hazai és nemzetközi kiértékelés eredményeként állították össze a tudományos, igazgatási és kezelési szempontnak megfelelő
anyagokat, majd a négy ország képviselői egyesítették a
nevezési dokumentáció különböző elemeit a Frontiers of
the Roman Empire – The Danube Limes című közös világörökségi pályázatban.
A három kötetes, mintegy 2300 oldalas nevezési anyag a
Dunai limes 1500 km hosszú szakaszát foglalja magában,
a négy ország területén 98 helyszínt és 164 részhelyszínt
tartalmaz (ld. melléklet). A több mint 400 km-es magyar
szakaszon 65 helyszín került nevezésre (a magyar helyszínek a melléklet 33-98. sorszámai alatt olvashatók),
ezek egy része önálló helyszín, amelyeket egymáshoz
szorosan kapcsolódó helyszíncsoportok, un. klaszterek
egészítenek ki. A világörökségi nevezés remélhető elfo-

A nevezés előkészítésében jelentős szerepe volt a 20082011 között lezajlott nemzetközi projekt hazai közreműködő szervezeteinek és támogatóinak, így különösen a
Magyar Limes Szövetségnek, a nevezési dokumentáció elkészítésében pedig a Forster Központnak, illetve a feladatait átvevő Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. és a Miniszterelnökség illetékes részlegeinek.
A nevezésre kerülő helyszínekre (illetve ezek számos
alhelyszínére) kétnyelvű információs táblák kerülnek felállításra ebben az évben, a korábbi egyeztetések során
pontosítottuk ezek helyét. A táblák szöveges részei már
elkészültek, a fotók, alaprajzok, rekonstrukciók elkészítése folyamatban van, az elkészítés és kihelyezés gondozója a Budavári Kft.
Végezetül szeretném tájékoztatni Önt arról, hogy a nevezési dokumentációról rövidesen önálló DVD készül, amelynek egy példányát el fogjuk juttatni a nevezésben érintett
49 település (a fővárosban az érintett négy kerület) részére.
Eddigi közreműködésüket megköszönve, a jövőbeni
együttműködésükben bízva
Budapest, 2018. február 14.
üdvözlettel:
Dr. Visy Zsolt
miniszteri biztos
Győr-Moson-Sopron megye érintett települései:
Bezenye Büdöskúti-szántók – Gerulata 4. őrtorony
Lébény/Mosonszentmiklós Barátföld-puszta – Quadrata
segédcsapat tábor, vicus, limesút
Kunsziget Toronyvári-dűlő – Quadrata 2. kikötőerőd
Öttevény – limesút
Abda Közép-gyep – Quadrata 3. örtorony és limesút
Győr Káptalandomb – Arrabona segédcsapat tábor és
vicus
Győr-Győrszentiván Károlyháza – Arrabona 4. őrtorony
Gönyű Nagy-Sáros-dűlő – Arrabona 11. útállomás
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Elköszönünk Mosonszentmiklós lakosságától
Tisztelt mosonszentmiklósi lakosok!
A Lébényi ÁFÉSZ 1972-ben hirdetett pályázatot a Mosonszentmiklósi Pressó-Kisvendéglő üzemeltetésére. Az üzletvezetői megbízást elnyertük, így érkeztünk a faluba
1972. április 30-án. Mint fiatal házasok lelkesedéssel,
szakmai tevékenységünk és elképzeléseink megvalósításával kezdtük el munkánkat. Az indulás nem volt egyszerű, a falu lakói bizalmatlanul fogadtak bennünket, de
vendéglátóipari tevékenységünkkel - esküvőink, rendezvényeink, hétvégi zenés szórakozások rendezésével - elismerték tevékenységünket, befogadtak bennünket. Ebben
nagy szerepe volt beosztott munkatársainknak is, akikkel
jó munkahelyi kollektíva alakult ki, közös rendezvényeken vettünk részt, pl. színházlátogatás, kirándulás. Az
évek teltek felettünk, feleségemmel 101 évet dolgoztunk
a vendéglátásban, ebből 2 x 43 évet itt, a faluban. Az évek
során sok barátra találtunk, vendégeink tisztelete, megbecsülése mindenkor elsőrendű feladat volt számunkra,
igyekeztünk az elvárások, igények maximális kielégítésé-

Születések:

re. A lehetőségeinkhez mérten a különböző egyesületeket
– iskola, Protektor Alapítvány, római katolikus egyházközség építkezéseit, rendezvényeit - támogattuk. Tisztelettel
és elismeréssel gondolunk a helyi általános iskolára és
pedagógusaira. Gyermekeink a tudás alapjait itt szerezték meg, mindketten itt végeztek. Krisztián 3 főiskolai, 2
egyetemi diplomával, nyelvvizsgával rendelkezik. László
az állam- és jogtudományok doktora, minisztériumban felelős beosztású dolgozó. Ügyvédi szakvizsgával, több felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Úgy éreztük elszállt az
idő felettünk. Talán egy kis pihenésre, unokázásra marad
idő, hisz az idei évben a 70. évbe is belépünk. Ezúton szeretnénk elköszönni vendégeinktől, barátainktól, akik közül sokan már az égiekből tekintenek le mindannyiunkra.
Kívánjuk a falu összes lakójának, vezetésének, utódainknak, adjon a jó Isten erőt-egészséget terveik, elképzeléseik megvalósításához. Nehéz az elválás, a szív idehúz, az
ész felül ír!
Tisztelettel: Csörgits János és családja

Halálesetek:

Baranyai Zoé				
Stergerits Szofia			
Németh Ádám Tibor			
Finta László Bendegúz			
Börner Dávid				
Kiss Dávid				

2017.12.29.
2018.01.02.
2018.01.10.
2018.01.21.
2018.02.22.
2018.03.05.

Karacs Józsefné			
Bertalan Gyula				
Hécz György Ferencné			
Molnár Antal				
Konrád Miklós				
Somogyi Ferencné			
Gerics László				

Házasságkötés:
Dr. Gyergyói Edit - Vezsenyi Balázs
Földes Anita - Simon Balázs		

2018.01.05.
2018.01.16.

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

2017.12.16.
2017.12.25.
2017.12.28.
2017.12.30.
2018.02.20.
2018.03.06.
2018.03.17.
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A felelős kutyatartásról
Napjainkban egyre nagyobb teret kap a felelős állattartás
kérdése, azonban ez még mindig nem éri el a megfelelő
szintet. Ebben a cikkben szeretnénk segítséget nyújtani
a falu lakói számára ebben a kérdéskörben. Amennyiben
vállalkozunk a feladatra, és állatot tartunk, tisztában kell
lennünk az elvállalt feladat súlyával. Pontokba foglalva a
következő főbb elemeket kell teljesíteni:
1. Megfelelő környezet: Az első és legfontosabb kritérium, hogy biztonságos, a kutya méretének megfelelő
helyet teremtsünk az udvaron/lakásban. Figyelembe kell
vennünk a hely kialakításánál az időjárás viszontagságait. Télen meleg zárt tér az ideális, amelyet a kutya képes
melegen tartani, nem célszerű a túl tágas tér ilyenkor. A
hideg időben a szalma kiváló hőszigetelő. Nyáron hűvös,
árnyékos helyre van szükség. A törvény kimondja, hogy
tilos láncra verve kutyát tartani! A kerítést rendszeresen
ellenőrizni kell, hogy kizárjuk a szökés lehetőségét. A
kutyák helyét rendszeresen szükséges takarítani.
2. Kiegyensúlyozott táplálkozás: Az állatokat rendszeresen, korukat figyelembe véve kell táplálni. A táplálkozás terén állatorvosunktól bátran kérhetünk tanácsot.
Télen illetve nyáron fokozottan kell ügyelni a vízellátásra. Télen a hideg miatt gyakran befagy, nyáron pedig
a meleg miatt gyorsan felmelegszik. A kutya számára
egész nap biztosítani kell friss ivóvizet.
3. Egészség: Az egyik legfontosabb tényező az egészség. Biztosítanunk kell a rendszeres állatorvosi ellátást, a
kötelező oltások beadatását évi rendszerességgel. Ezen
felül mindenképp szükséges védekezni a kullancsok és
bolhák ellen is, amiről ugyancsak kérhetünk tájékoztatást az állatorvosunktól. Az enyhe telek miatt a kullancsoktól nem csak a melegebb évszakokban kell tartani.
4. Felelősség: Ha a fenti pontokat teljesítettük, nem
maradt hátra más, minthogy boldog kutyát neveljünk.
Ki kell elégíteni a fajtájára jellemző mozgásigényét, foglalkozni kell vele. Bizonyos időközönként főleg a nyári
hónapokban igényli a fürdést, hosszabb szőrű kutyák a
nyírást is.

5. Kötelező chip: Minden 4 hónapnál idősebb kutyát
a gazda köteles chippel ellátni. Ennek a 15 számjegyű
azonosítónak a leolvasása lehetővé teszi a gazda beazonosítását, ez nagyon hasznos pl. szökés esetén. Az állatorvos a chip beültetését követően köteles regisztrálni
azt a rendszerben, melyet a kutyatulajdonosok könnyedén ellenőrizhetnek, ami nagyon fontos, hisz regisztráció nélkül a chip értelmét veszti. Fontos a helyes adatok
megadása, és az adatokban történő változás (pl. új telefonszám, költözés) mielőbbi bejelentése állatorvosunknak. (A chip ellenőrzése bárki számára lehetséges az oltási könyvben szereplő azonosító számsor beírásával a
PetVetData nevű internetes oldalon.)
6. Ivartalanítás: Amennyiben nem célunk, hogy egy
egész alomnyi kutyusunk legyen, célszerű az ivartalanítás mellett dönteni, ami amellett, hogy számos betegséget megelőz, a legbiztosabb módja, hogy kutyánkat
kerítésen belül tartsuk a tüzelési időszakban.
Ha a fenti alapfeltételek teljesülnek, még mindig akadnak kötelességeink, melyeknek eleget kell tennünk, hiszen a felelős állattartás és emberi jóindulat magában
foglalja azt is, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsünk.
Ne menjünk el segítségre szoruló állat mellett! És ne felejtsük, az állatkínzást a törvény bünteti!
Ha környezetünkben állatkínzást, az állat számára
hátrányos tartási körülményeket észlelünk, arról
bejelentést az alábbi telefonszámon/e-mail címen
tudunk tenni: 70/6366230 és
bejelentes@orszagosallatvedorseg.hu
Talált kutya esetén ingyenes chipleolvasáshoz az
állatorvosi rendelőkben, továbbá a környékünkön
a következő telefonszámokon kérhetünk segítséget: Zug Virgínia: 70/944 7337; Erdélyi Kitti:
30/906 5153; Dr. Timár-Geng Anna: 30/424 8355
Köszönjük, hogy a cikk elolvasásával hozzájárult a felelős állattartás népszerűsítéséhez, terjesztéséhez! Rajtunk
áll, hogy milyen példát mutatunk a jövő generációjának.
Roncz Ivett
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Eseménynaptár 2018.
márc 29-31.
nagyheti szertartások
márc 31.
húsvéti kézműves foglalkozás
ápr 6.		
fényképezés
ápr 7.		
szemétgyűjtés
ápr 7.		
borverseny
ápr 9-11.
papírgyűjtés
ápr 11.		
a költészet napja
ápr 13.		
nevelési értkezlet, nevelés
		nélküli munkanap
ápr 13.		
Széchenyi iskolák találkozója
ápr 13.		
Költészet Napja
ápr 14.		
disznóölés és kolbásztöltő
		verseny
ápr 21.		
pályaválasztási nap
ápr 23.		
a Föld napja
ápr 26.		
anyák napi rajzverseny
ápr 27.		
május 1. ünnepség
ápr 28.
bérmálás
ápr 30.		
májusfa állítás
ápr …		
tavaszi fotókiállítás: A vonat
május 1.
Május 1. és Anyák napja
május 1.
zenés ébresztő, majális,
		
Kocsma-kupa
máj 2.		
szentségimádási nap
máj 3.		
nyílt nap a leendő óvodásoknak
máj eleje ?
Anyák napja
máj 9-11.
Anyák napja, évzárók
május 11.
véradók köszöntése
május 12.
2. miklósi kézműves vásár és
		családi nap
máj 18.		
Pünkösd az óvodában
máj 20.		
Pünkösdi Teke kupa
máj 20.		
elsőáldozás
máj 25-26.
gyermeknap
május vége
pünkösdi koncert
május 27.
hősök napja
jún 1.		
szakmai kirándulás
jún 2.		
májusfa kitáncolás
jún 3.		
Úrnapi szentmise és körmenet
jún 9.		
Grammy koncert
jún 15. 		
ballagás
jún 16.		
Mágnás Fertály utcabál

A februári hóesésben

jún 22.		
tanévzáró
jún 24.		
Szent Iván napja
jún 30.		
egyházközségi nap a társ
		egyházközségekkel
jún 30.		
tűzoltó 7-próba
júl 7.		
falunap
júl 21.		
6. miklósi sörfesztivál
júl 24.		
véradás
aug 3.		
30 éves a Tramini vendéglő
aug 4.		
810 éves községünk: Margaret
		Island koncert
aug 5.		
810 éves községünk: ünnepségek
aug 6.		
Urunk szineváltozása, búcsúi
		szentmise
aug 11-12.
búcsúi bálok
aug 17-18-19. Varga Rudolf teke emlékverseny
aug 18.		
tanyanap Mosonújhelyen
aug 20.		
Szent Isván király ünnepe és
		kenyéráldás
aug 25.		
Malom utcai szentmise
aug 27.		
lecsó parti
szept 2.
tanévkezdő szentmise
szept 8.
polgárőr nap
szept 15.
szüreti nap és bál
szept 20.
kártyaverseny
szept 29.
Szt Mihály napi tűzgyújtás
okt 5.		
Idősek napja a Művelődési Házban
okt 6.		
Idősek világnapja
okt 13.		
IV. Mosonszentmiklósi
		
Táncalkalom
okt 20.		
temetőtakarítás
okt 23.		
október 23-i ünnepség
nov 10.		
Márton-napi újbor kóstoló
nov 11.		
Márton-napi liba-buli
nov 20.		
véradás
dec 1.		
Mosonújhelyi Mikulás nap
dec 2.		
Mikulás nap a Zichy téren
dec 6.		
Szent Miklós nap, adventi
		lelkinap
dec 8.		
Adventi koncert
dec 15.		
karácsonyi koncert
dec 22.		
karácsonyi ünnepváró

Hencz Joci és a hóeke
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Új vezetőség a polgárőrség élén
2018. február 24-én este ismét közgyűlést tartott a Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület, mivel elnököt és új
vezetőségi tagot választottak a jelenlévők korábbi elnökük Fehér Csaba lemondását követően. Molnár József
köszöntőjét követően a közgyűlést Bedő Csaba vezette
le, aki ismertette a szavazás menetét és az érvényes elnökválasztás feltételeit. Ezt követően a Szavazatszámláló bizottság tagjai kiosztották a szavazólapokat. A
szavazatok összeszámolását követően a Szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette az eredményt. Elnöknek
Tengölits Lajosnét, Zsuzsát, új vezetőségi tagnak Horváth

Lászlót választotta meg a tagság. Munkájukhoz sok sikert
kívánunk!
A választást követően Molnár József számolt be az egyesület múlt évi munkájáról, majd az idei tavasz feladatairól (szemétgyűjtés időpontja: 2018. április 7. szombat
9 óra, esőnap április 21.). Ezt követően Gyergyói Zoltán
az egyesület pénzügyi helyzetét ismertette. A beszámolók után Csaplár Zoltán, a megyei szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket és az új elnökséget.
Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület

Az idei év első véradása
Március 6-án a szokásos helyszínen, az általános iskola épületében zajlott le az idei év első véradása, mellyel
párhuzamosan az önkormányzat és a mosonmagyaróvári
Egészségfejlesztési Intézet szervezésében különféle ingyenes szűrővizsgálatok is zajlottak a lakosság részére.
Itt jegyezném meg, hogy önkormányzatunk az ez évi
költségvetésében ugyanúgy, mint eddig is, 3 db ingyenes
szűrővizsgálatot finanszíroz a háziorvosi szolgálaton keresztül, 2 nőgyógyászati és 1 urológiai vizsgálaton vehetnek részt a mosonszentmiklósiak.

115 véradó jelent meg a véradáson, melyből 110 adhatott
vért, nekik köszönjük, hogy eljöttek és segítettek embertársaikon! A véradást követően az önkormányzat minden
véradót meghívott egy pohár italra és egy sült kolbászra
a Csopak bisztróba.
Ezen a helyen is szeretném megköszönni a vöröskereszt
helyi szervezete aktivistáinak, Marikának és Áginak a
szervezést és áldozatos munkájukat.
A további véradások időpontjai: július 24. és november 20.
Bedő Csaba
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Báró Sina György – Az aranyember
céljából: a basa meghatározandó áron felküldi a gyapotot a bankárnak, ez eladja közös nyereségre, s a
basa részét is kezeli, mert ez sejtette, hogy megjő az
idő, midőn a szultán megküldi neki a selyemzsinórt,
s elkobozza a vagyonát, a bankár akkor családjának
ki fogja fizetni az egyenleget. A társaság ez alapon
több évig virágzott, végre megérkezett a selyemzsinór
Sztambulból, de nemcsak a basának, hanem fiának is,
megfojtották az egész családot, és Sina, mint társának
törvényes örököse, megtartotta az összegyűlt tetemes
összeget.” A török porta kéri a Habsburg udvart, hogy
adja ki Sina Györgyöt, de ez nem történik meg. Ebből
a megtörtént esetből írta Jókai, a nagy mesemondó az
egyik legsikeresebb regényét, Az aranyembert.
							
Mód Lászlóné

Sina György arcképe
1856. május 20-án 73 éves korában halt meg a görög
származású báró Sina György, bankár, mecénás, Széchenyi István barátja, többek között közös alkotásuk a
Lánchíd megépítése, nevüket a híd budai oldalán, a déli
szobortalapzaton kőbe vésve örökítették meg. A Tudományos Akadémia felállítására 80 ezer forintot adományozott.
Mosonszentmiklóshoz (akkor Lébény-Szent-Miklós) való
kapcsolódása közismert. 1834-ben meghalt gróf Zichy
Károly, s örökösei 1844-ben eladták az uradalmat. Széchenyi István szerette volna megvásárolni, de neki nem
adták, ugyanis feleségül vette Seilern Crescenciát, a gróf
özvegyét. Valószínűleg Széchenyi István hívta fel Sina
György figyelmét az eladó uradalomra. 1844-ben, a birtok megvétele után cukorgyárat építtetett, melyet hansági tőzeggel fűtöttek. Évente 1 millió mázsa cukorrépát
dolgoztak fel. Budapest és Bécs piacán a miklósi cukor
egyeduralkodó volt. A cukorgyár mellett 200 ház épült,
iskola működött.
A Sina család vagyonának eredete megihlette Jókai Mórt.
Az aranyember című regényében Ali Csorbadzsi szökésének és halálának históriája az id. Sina Györgyről szóló
történet átalakított formája. Naplójában a következő olvasható: ”Báró Sina gazdagságának eredete, jön görög
szökevény gazdag gabonahajón, az útközben meghal, ő
marad örököse.”
Pulszky Ferenc „Életem és korom” (Budapest 1958. 1. k.
246. o.) című emlékiratában részletesen ír a Sina vagyon
eredetéről. „Sina üzlettársi viszonyra lépett a macedóniai
török basával a tartomány gyapottermésének értékesítése

A Lánchíd talapzatán a családi jelszó:
Megmaradni feddhetetlennek
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Adventi lelki nap
December 6-án, templomunk védőszentjének ünnepén
volt egyházközségünk adventi lelki napja. A karácsonyra való felkészülésünket főtisztelendő Magyaros László
újmisés atya, a Győr-Belváros Plébánia segédlelkésze
segítette. Délután 4 órától a hittanosoknak, majd a híveknek volt gyónási lehetőség. Szent Miklós ünnepünk
18.30-kor szentségimádással kezdődött. Ezt követte az
ünnepi szentmise, melynek szónoka az újmisés atya
volt. László atya a szentbeszédében követendő példaként kiemelte Szent Miklós püspök segítő szeretetét.
Buzdított bennünket is a cselekvő szeretet rendszeres

gyakorlására a mindennapjainkban, és nemcsak az adventi időben. A szentmise végén a hagyományoknak
megfelelően megérkezett Szent Miklós püspök. A harmadik osztályos, elsőáldozásra készülő gyerekek műsorral köszöntötték a Mikulást. Nem maradt el az ajándékosztás sem. Ezen az ünnepen egyházközségünk
vendégei voltak a csornai Reménysugár Egyesület gondozottjai. A szentmisét követően szeretetvendégség,
jótékonysági adventi vásár várta a híveket a plébánián.
Frank Györgyné

Nagyböjti lelkigyakorlat
Február 23-án volt egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlata. Délután fél 5-től volt gyónási lehetőség a
hittanosoknak és a híveknek. Vendégünk volt Bros Gergely atya, a komáromi Jézus Szíve templom plébánosa.
Szentbeszédével segítette a húsvéti felkészülésünket.
Három fontos dologra hívta fel figyelmünket. A böjtre,
a jó cselekedetekre, és az imádságra. Ne a „farizeusi
böjt” vezéreljen bennünket, hanem a másokra odafigyelő, segítő lemondás. Bátran forduljunk elcsendesedett
imáinkkal Istenhez, és így lélekben megújulva készülhetünk Jézus feltámadásának ünnepére.
Frank Györgyné

Régi történetek nyomában
Egy irodalmi délután tartásával emlékeztünk a magyar
kultúra napjára. A kultúra iránti szeretetünk nem korlátozódik csupán egy napra. Áttekintettük a nyugdíjas
egyesület elmúlt évi eseményeit és örömmel állapítottuk meg, hogy sok kulturális eseményen vettünk rész.
Vendégünk volt Aranyosi Ervin költő, Hajdan Vali előadóművész. Dr. Benke Tamás háziorvosunk bemutatta
új verseskötetét, Szentmiklósi Lilla a faluhoz kötődő
könyveiről mesélt. Arany János emlékév tiszteletére a
költő munkásságából megyei vetélkedőn voltunk. Szent
László királyunkról megemlékezést tartottunk. Voltunk
színházban, zenei hangversenyeket hallgatunk, jártunk a győri könyvszalon rendezvényein. Mindezek a
programok a kultúra sokszínűségét bizonyítják. Az idei
irodalmi rendezvényünkön először közösen elszavaltuk a Himnuszt, majd Balázs Lívia néprajzkutató előadását hallgattuk meg. Líviát a kunszigeti mesemondó
versenyen ismertük meg, ahol zsűritagként értékelte a
nyugdíjasok mesemondását, és ilyenkor mindig egyegy adoma elmondásával bizonyította azt is, hogy nem
csak zsűrizni tud, hanem előadni is. Farsang lévén egy
vidám témájú előadást kértünk. Választásunk a „Rábaközi paraszt dekameron” - című könyvében található
történetekre esett, melyet a szerző szülőfalujában, Rábapordányban gyűjtött és a paraszti élet fontos szabályairól, ezek megszegését illusztráló témákról szólnak.
A felolvasott történetek átszőték a régi paraszti világ
életformáját, az ott uralkodó társadalmi viszonyokat. A

természetközeliség hatását az emberekre, a föld meghatározó szerepét, az állatok szeretetét, a gazdák és a
cselédek viszonyát, a szegény legények és gazdag leányok sorsát, az öltözködési szabályokat, a koldusok
életét, a falusiak zárt világát, a „nadrágosok”-tól való
idegenkedést. Az ízes rábaközi tájszólásban előadott
humoros történeteken jókat derültünk, de megéreztük
az emberek kiszolgáltatottságát, nehéz sorsát is.
Fülöp Anna

A magyar kultúra napját ünnepeltük
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Színházlátogatás Budapesten
A nyugdíjas egyesület szervezésében januárban voltunk a budapesti Operettszínházban. Lehár Ferenc zeneszerző
Luxemburg grófja című három felvonásos darabját néztük meg, amely az operett irodalom egyik legmulatságosabb története. A gazdag, szenilis vénember Sir Basil szerelmével üldözi az ünnepelt énekesnőt, akit sokkal
jobban érdekelnek éhenkórász, fiatal művészek. A fordulatokkal, cselszövésekkel és szerelmi párviadalokkal teli,
szellemes történeteken jól szórakoztunk, örömmel hallgattuk a régi örökzöld dallamokat.
Fülöp Anna

Budapesti Operettszínház előtt Kálmán Imre szobránál

Budapesti Operaház előtt

VII. Nyugdíjas Ki-mit-tud?
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és a Flesch Károly Nonprofit Kft.
által meghirdetett VII. Nyugdíjas Ki-mit-tud?-on mosonszentmiklósi fellépők is szerepeltek. Ötvös Dánielné, aki
Kóka Rozália: Az első együtthálás című meséjét mondta el, arany minősítést szerzett. Remete Gézáné, aki Pilinszky János: Apokrif című versét szavalta, arany minősítést kapott. Ének kategóriában Müller Lászlóné slágerekkel
lépett fel, Horváth Lászlóné citerakísérettel rábaközi népdalcsokrot adott elő. Mindketten ezüst minősítést kaptak.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez.
Fülöp Anna

Eredményhirdetés, díjak átadása

VII. Nyugdíjas Ki-Mit-Tud

Nyugdíjasok megyei kártyaversenye
Az „Életet és Éveknek” klubtanácsa február 12-én rendezte meg Győrben a nyugdíjasok megyei kártyaversenyét,
ahol 9 nyugdíjas klub 35 versenyzője indult. A játék húzós snapszli volt. Helyezések: I.hely: Fülöp Anna (Mosonszentmiklós), II.hely: Lencse Győző ( Mosonszentmiklós), III.hely: Szabó Károly ( Lébény).
Fülöp Anna
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Nyugdíjas farsang

Maskarások a farsangon

Müller Lászlóné mint La Bella Tangolita

Bartalos Gábor KUKORI jelmezben

Az apacsdal. Nagyné Furcsik Erzsébet
és Nagy István.

Nőnapi ünnepség
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület és a Tóth-hús
dolgozói közös nőnapi ünnepséget tartottak a Teke-bárban. Az egyesület férfi tagjai szép versekkel köszöntötték a hölgyeket. A közös vacsora után vendégünk volt
Mohácsi Attila, a Győri Nemzeti Színház színművésze,
aki népszerű slágereket énekelt. Az ünnepi műsort követően vidáman szórakoztunk, táncoltunk.
Fülöp Anna

A szép nőnapi versek tolmácsolói

Nőnap Mohácsi Attila színművésszel
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10. Mosonszentmiklósi pálinkaverseny
Idén jubilált a település pálinkaversenye, mivel már
10. alkalommal rendeztük meg ezt a pálinkafesztivált
a Csopak Bisztróban. Az eltelt 10 év alatt egyre népszerűbb és rangosabb lett a verseny. A kezdeti 2025 párlattól eljutottunk oda, hogy idén 47 versenyző
164 párlatát kellett elbírálni! Ebben az évben két csoportot alkottak a zsűritagok, a csoportok külön-külön
pontoztak, majd a végén ebből számoltak átlagot.
A zsűri tagjai: Nagy Szilárd, a zsűri elnöke, Nagy
Szilárdné Viki, Horváth Tibor, Szalánczi Ernő, Molnár Barna, Holzinger János-szervező, Portik György,
Wandraschek Zsolt, Perger Ferenc, Kasznár László,
Takács Sándor, Horváth László, Kettinger Attila és
Bedő Csaba-szervező.

Eredmények:
szilva: 		
meggy:
borpárlat:
cseresznye:
szőlő: 		
ágyas: 		
barack:
törköly:
vegyes:
körte: 		
alma: 		
szeder:
egyéb: 		

Szűts Bálint
Schmidshofer Bence
Frank László
Bedőné Vida Anikó
Lócsi Mihály
Lócsi Mihály
Szűts Bálint
Takács Sándor
Portik György
Gősi Ádám
Szalánczi Szabolcs
Bencze Gábor
Lócsi Gyula

A verseny legjobb pálinkája Szűts Bálint szilvapálinkája lett. A következő megmérettetés április 7-én
lesz, amikor is a helyi borok versenyét rendezzük
meg, melyre szeretettel várjuk a termelőket és az érdeklődőket.
Árvai Zita
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Új lendületre kapott a tekesport
Mosonszentmiklóson!
Felavatták az új tekepályát a Teke bár-ban!
1991. december 7-én hatalmas fejlődés történt Mosonszentmiklós sportéletében: elkészült a környék
egyik legmodernebb automata tekepályája a Teke
bár-ban. Napjainkban ismét hasonló jelentőségű
változás történt, mert ugyanitt 2018. január 28-án,
ünnepélyes keretek közt adtak át egy egyedülálló tekepályát. A rendezvényen Bedő Csaba Mosonszentmiklós polgármestere, Molnár Lajos a MESE elnöke,
Kocsis Imre a GYMSM-i tekeszövetség elnöke, Szarvas
Balázs a magyar versenybizottság elnöke is beszédet
mondott. Mindannyian egyetértettek abban, hogy milyen nagy szerepe van ennek a beruházásnak a sportot szerető emberek életében, a mosonszentmiklósi
tekesport jövőjében, a profi tekesportolók utánpótlásának nevelésében is. Az új
pályán olyan Magyarországon és külföldön is elismert
dobó játékosok, mint Kakuk
Levente (többszörös teke világbajnok,..), Móricz Zoltán
(töbszörös U23 világbajnoki
ezüstérmes,..), Budai András
(NBC kupa csapat bronzérmes,..), Danóczy Richárd (országos sprint II helyezett,..),
Lendvai András (serdülő Ob
sprint győztes,..), falunk
büszkeségei Szalánczi Kitti
(többszörös megyei női bajnok,..) és ifj. Modrovits
István (2017. U23 megyei bajnok,..) guríthattak először önmaguk és a szép számú nézőközönség legnagyobb örömére.
Az előző pálya 27 éven keresztül szolgálta a falu és
környéke lakosságát és sportolóit, sok örömet szerezve ezzel. A MESE tekecsapata a sok munkának köszönhetően az évek során egyre feljebb küzdötte magát a bajnoki ranglistán, de az igazi áttörés a 2017-es
évben jött el, mikor a miklósi tekecsapat Varga Rudolf
sok éves munkájának, a csapat irányításában őt követő Frank Lászlónak és az egységgé kovácsolódott csapatnak köszönhetően megnyerte az NB III-as bajnokságot és feljutott az NB II-es csoportba (ahol azóta is
töretlenül a dobogó legfelső fokán áll!). A tekepálya
az eltelt időnek és a használatnak köszönhetően már
amúgy is felújításra szorult és NB II-es szinten már
több kritériumnak sem felelt volna meg, így a Teke
bár tulajdonosai Lőrincz Szilárd és Lőrincz Ferenc úgy
döntöttek, hogy ez ne álljon a siker útjában, így - javítgatás helyett - inkább kicseréltetik az egész pályát
és az összes tartozékát, az elvárásoknak megfelelően
egy magasabb szintű, „panelos” tekepályára.
„A tekepálya építését egy egri cégre bíztuk, akinek
munkájára referencia az előző pálya volt, amit annak
idején szintén ők építettek. Ennek a pályának a különlegessége a nevében van: „panelos vagy rakott” pálya.

Ez annyit jelent, hogy a pályatest már nem műgyantával van kiöntve, hanem több rétegben különleges
eljárással „préselt” lapokból van összeállítva. A mi pályánk még annyiban tér el a „többi” panelos pályától,
hogy Németországban gyártották és sorszámozott,
kiváló versenypálya minősítést kapott. A játékeredményt és sok más információt most már modern LED
tévékről lehet leolvasni. Rengeteg, előre beállított játékprogram színesíti a sportolni vágyók szórakozását! A bajnokság hazai fordulóikor a bíróknak pedig
a komplex versenyprogramok segítik a munkáját. ”
–mesélte büszkén a pályáról L. Ferenc.
A tekepálya építése során először a régit teljesen lebontották, csak a régi pályatest maradt, ami fölé építették az újat. Teljesen új
gépészet dolgozik a vidám
hangulatú hátsó fal mögött,
az eredményeket már számítógép kezeli, a megkopott golyók helyett pedig
újak gurulnak. Ami nem változott, hogy a jó eredmény
nagyrészt még mindig a
sportolótól függ! A modern
tekepályákon
különböző
„trükköket” vetnek be a dobási eredmény növelésének
érdekében, ilyen a különleges gumifal a bábuk körül, a különleges síkosító
anyagok, amikkel a bábuk és a pálya van bevonva.
„Az átadó óta eltelt rövid időszakban ezeknek a megengedett „csalásoknak” köszönhetően sorra dőlnek
meg a pályacsúcsok, mint profi, mint amatőr szinten
is. A sikerélmény miatt egyre népszerűbb lett ismét a
tekesport, újra éledtek és népszerűek lettek az elfelejtett versenyek, mint például a Március 15. tekekupa,
ami idén először a nagy létszám miatt 2 napos lesz!
A hétköznapok is kezdenek megtelni foglalásokkal,
mint 27 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem itt a Teke
bárban dolgozni!” – mondta el L. Szilárd.
A legtöbb ilyen típusú tekepályát kizárólag csak profi
játékosok használhatják. Ezen a pályán azonban mindenkinek lehetősége van kipróbálni ezt a játékot, de
a pálya különleges minősége és a mosonszentmiklósi
tekecsapat életében betöltött fontos szerepe miatt
különböző szabályokat kellett bevezetniük annak
megóvása érdekében (pl.: kötelező a cserecipő használata!). A sportszerű magatartásnak és a rendszeres
karbantartásnak köszönhetően reméljük legalább
annyi ideig, legalább annyi örömet fog okozni ez a
tekepálya is, mint elődje! Ez a beruházás egy újabb
színfolt Mosonszentmiklós és a tekesport történetében, amire méltán lehetünk büszkék. Mindenkinek jó
tekézést kívánunk!
Teke bár

No,nézzük milyen lett...
A zsűri

Az első díj átadása

A versenyen indított kocsonyák

Az első helyezett Kasznár László
Érdeklődők, kóstolók

A fotókat Bedő Csaba készítette.

