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810 évesek lettünk
Idén ünnepelte Mosonszentmiklós fennállásának 810
éves évfordulóját egy ünnepségsorozattal. Az első esemény augusztus 4-én volt, amikor is a Margaret Island
együttes adott egy felejthetetlen koncertet a focipályán, melyre több százan voltak kíváncsiak. Az ünnepség másnap augusztus 5-én egy szentmisével folytatódott. Itt köszönthettem meghívott vendégeinket, így
Dr. Veres András győri megyés püspök urat, a Magyar

Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, dr. Konrád László urat, a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal
igazgatóját, dr. Németh Andreát, a Győri Járási Hivatal
vezetőjét, Szilágyi János tűzoltó alezredes urat, a mosonmagyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjét, a mosonszentmiklósi képviselő-testület tagjait,
Farkas Judit jegyzőt, Lendvai Ivánnét, Kunsziget polgármester asszonyát, Kovács Gábor urat, Lébény polgármesterét, Hokstok Imre urat,
Győrsövényház polgármesterét,
Csaplár Zoltán urat, Mecsér polgármesterét, Szabó Zsolt urat,
Abda polgármesterét, Rácz Róbert urat, Börcs polgármesterét,
a mosonszentmiklósi és a lébényi
egyházközség tagjait, Mosonszentmiklós díszpolgárait, a Mosonszentmiklós községért Érdemérem kitüntetettjeit, községünk
intézményeinek és civil szervezeteinek vezetőit és a többi meghívott vendéget. A szentmisét
püspök úr celebrálta, szentbeszéde mély nyomot hagyott a hallgatóságban. A szentmise végén
dr. Konrád László átadta Pintér
Sándor belügyminiszter díszoklevelét, majd önkormányzatunk a
meghívott vendégeket egy ebéddel várta a Teke-bárba. Itt Szabó
Zsolt Abda polgármestere adta át
községük emléklapját.
Az ünnepség délután a Művelődési házban folytatódott, ahol
is a Kovács Pál Farmosi Zenekar
adott egy nagysikerű koncertet
Czeróczki Judit karnagy vezetésével. A koncert létrejöttében dr.
Benke Tamás háziorvosunk volt
segítségünkre. A fellépést követően önkormányzatunk egy állófogadást adott az előtérben.
Az ünnepségről és a Művelődési
házban kiállított tablókról több
fotót is megtekinthetnek újságunkban.
Bedő Csaba polgármester
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Margaret Island koncert

Hangpróba a koncert előtt

Beállás a koncert előtt

Akkor kezdődjön

Tapsoljunk

Lábas Viki

A közönség

Lábas Viki a ráadásban
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810 évesek lettünk - ünnepi beszéd
Községünk 810 éves évfordulóján augusztus 5-én a Művelődési házban rendezett koncert előtt
a polgármester úr által elmondott ünnepi beszéd
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a szép és Mosonszentmiklós számára oly kedves napon, mely napon ünnepeljük településünk fennállásának 810 éves évfordulóját és ünnepeljük ismételt önállóságunknak, Lébénytől történő
különválásunknak a 30. évfordulóját.
Külön köszöntöm meghívott vendégeinket, mondhatom már, hogy ismerőseinket, a Kovács Pál Farmosi Zenekart
és Czeróczki Judit karnagyot. Köszöntöm dr. Benke Tamást, háziorvosunkat is, aki sok-sok energiát mozgatott
meg, hogy ez a mai koncert ismét létrejöhessen. Köszönöm doktor úr, a segítségét, a hozzáállását.
Külön köszöntöm Mosonszentmiklós lakosságát és ebbe most beleértek mindenkit, a képviselő-testületi tagoktól
kezdve a jegyzőn, díszpolgáron, óvónőn, vállalkozón, polgárőrön át a legutolsóként született miklósi kisgyermekig bezárólag mindenkit. Magyarán magunkat.
Magunkat hagytam utoljára, ugyanis nekünk jelenti a legtöbbet ez az ünnep, ez a 810 éves község, a 810 év történelme és ez a 30 éve, melyet ismét önállóan, magunk sorsát irányítva élhettünk meg.
Nem tudom, belegondoltak-e abba elődeink, hogy 810 évvel ezelőtt, leírva ezt a nevet, Villa saint Nikolai, Szent
Miklós falva, lerakva a településünk alapjait, hogy milyen folyamatot indítanak el, s gondoltak-e arra, hogy lesz itt
810 év múlva egy olyan település, melynek lakói büszkén hirdetik múltjukat, s fejet hajtanak elődeik teljesítménye
és munkája előtt.
És belegondoltak-e Önök abba, kedves mosonszentmiklósiak, hogy milyen kivételezett helyzetben vannak most?
Pont akkor élünk, pont akkor vagyunk itt, a Kárpát medencében, nem messze a Dunától, a Mosoni síkság szélén,
közel a Rábcához, amikor 810 éves községünk, amikor meghívott vendégeink, barátaink társaságában ünnepeljük
meg ezt a szép évfordulót.
Mint említettem kettős ünnep a mai, mivel nem csupán Mosonszentmiklós alapításának 810. évfordulóját ünnepeljük, hanem azt is, hogy éppen 30 évvel ezelőtt nyilvánítottak minket ismét önálló településnek és kaptuk vissza
szép nevünket, a Mosonszentmiklós nevet.
Az akkori önállósodási mozgalom ötletgazdáinak és megvalósítóinak is szeretnék most köszönetet mondani, hisz
az akkor befektetett energiájuk révén tudta a település meglépni ezt a nagy lépést, mely akkor, még az átkosban,
nem volt mindennapi dolog. Akkor még a demokrácia és az önkormányzatiság szavakat csak a könyvekből ismerhettük, de gyakorolni nem gyakorolhattuk. Ezek az emberek, sokszor egzisztenciájukat is kockáztatva mégis elkezdték és végig is vitték ezt a munkát, közösségünk, Mosonszentmiklós érdekében, melynek gyümölcseit aztán
élvezhettük az elmúlt években.
Az azóta eltelt 30 év mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy mára Mosonszentmiklós egy élhető és szerethető település legyen. Az eltelt időszak településvezetői, lakosai, szorgalmukkal, munkájukkal mind ezt a célt szolgálták.
Mindenki hozzátett valamit, ki többet, ki kevesebbet, de ez így egyben adta ki a 3 évtized történetét, melyre vis�szatekintve, egy markáns fejlődési ív rajzolódik ki.
Nagyon sok fejlesztés, korszerűsítés zajlott le ezen időszak alatt, épületek kerültek lebontásra, hogy helyettük
korszerűbbek épüljenek, számos építési telekből szökkentek magasba szebbnél-szebb házak, új utak tették komfortosabbá életünket, közművek épültek ki, európai színvonalú új iskolát is avattunk, és nagyon sok kulturális
esemény, rendezvény zajlott le, színesítve és változatossá téve életünket.
Hogy csak az idei, jubileumi év eredményeire koncentráljak: nyár elején avattuk fel községünk új műfüves focipályáját, idén újul meg pályázati forrásból 4 önkormányzati épületünk, a konyha és az óvoda, a polgármesteri
hivatal és az orvosi rendelő. Ez utóbbi belülről is teljesen meg fog változni, talán rá sem fognak Önök ismerni az
átadást követően. Most nyáron az óvodai leállás alatt kezdtünk el kialakítani egy új bölcsődei csoportot, ahová
8-10 gyermeket tudunk felvenni.
Új utakon és járdaszakaszokon közlekedhetünk tavasz óta, lassan már elfogynak a felújításra váró, rossz minőségű útjaink. Őrizve a múlt emlékeit is, megújult az öttevényi út melletti Tilai-kép is.
Fontos megemlítenem, bár nem önkormányzati beruházás, de nagyon jelentős momentum a falu életében, hogy
kitartó lobbizást, számos médiamegjelenést követően elkezdődött falunk Fő útjának teljes körű rekonstrukciója
is, melynek eredményként végre kiváló minőségű úton közlekedhetünk a faluban és Öttevény irányába. Ezek a
beruházások, felújítások elkészültük után, úgy gondolom, hogy emlékezetessé fogják tenni az idei 810 éves jubileumi évünket és remélem jó szájízzel gondolunk rá majd vissza 10-20 év múlva is.
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810 évesek lettünk - ünnepi beszéd
A falu kulturális élete is gazdagodott. Megtanultuk az utóbbi években a falunap vagy a tanyanap szót, kizarándokolunk december elején a Mikulás-napra, de előtte megmozdul a fél falu, hogy összegyűljön az a sok játék a
Mikulás zsákjába. Töltünk kolbászt, takarítunk temetőt, borversenyre visszük othellónkat, rizlingünket, pálinkaversenyre szilvapálinkánkat és reménykedünk, hogy aranyérmes lesz a miénk, szomszédé pedig csak ezüst.
Szedjük a szemetet tavasszal, szurkolunk a Mesének, gratulálunk tekéseink sikeréhez és így augusztus elején
meghallgatjuk egy-egy népszerű együttes szabadtéri ingyenes koncertjét a focipályán. Tegnap a Margaret Island
együttes adott egy nagysikerű koncertet a focipályán. De folytathatnám a sort civil szervezeteink által szervezett
programokkal, ünnepségekkel is, melyek szintén színesebbé teszik településünk kulturális palettáját.
Mennyi mindent soroltam most fel, de ez a felsorolás közel sem volt teljes körű falunk gazdasági vagy kulturális életében. Ezek az eredmények, ezek a rendezvények már mindennapjaink szerves, megszokott részei, pedig
mennyi munka, mennyi szervezés, mennyi költségvetési forrás áll mögötte. De ez így van jól. Nem hangoskodva,
csendben, de határozottan fejlődünk, fejlődik településünk, remélem lakosaink megelégedettségére. Ezzel nem
állítom, hogy minden rendben van a faluban, hisz mindenen lehet még javítani, mindent lehet még fejleszteni, de
hát ezért jönnek a következő évek, hogy tovább gyarapodjon községünk, ezért nő fel a következő generáció, hogy
ezt a küldetést tovább vigye, és tovább öregbítse Mosonszentmiklós hírnevét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink!
Szívből kívánom, hogy településünk még sokszor 810 évet érjen meg. Remélem, hogy a jövőben mi,
mosonszentmiklósiak ugyanolyan szívvel-lélekkel, na és persze akarattal és jó szándékkal fogjuk formálni településünk mindennapjait, ahogyan elődeink is tették! A magam részéről büszke vagyok arra, hogy egy ilyen csodálatos helyen és ilyen jóravaló emberek között élhetek!
Beszédem végén felhívom figyelmüket, hogy a zenekar koncertjét követően az előtérben egy kiállítást tekinthetnek meg, mely villanásszerűen idéz fel fontos eseményeket az elmúlt 810 évből, fontos családokat, akik döntően
befolyásolták településünk életét. Továbbá bemutatunk pár mai eseményt, fejlesztést is, érzékeltetve azt, hogy
hova is jutottunk el közösen, többrészt egymást segítve és nem hátráltatva, a mai napig.
A tárlat létrejöttében Mód Lászlóné volt segítségemre, aki sajnos nem tud közöttünk lenni, de nélküle nem valósulhatott volna meg ez a kiállítás. A koncert után, a kiállítással egyidőben pedig egy állófogadásra invitálom Önöket
a Művelődési ház elé.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó szórakozást kívánok Önöknek.

Eseménynaptár 2018.
okt 5.		
okt 6.		
okt 13.		
		
okt 20.		
okt 23.		
nov 10.		
nov 11.		

Idősek napja a Művelődési Házban
Idősek világnapja
IV. Mosonszentmiklósi
Táncalkalom
temetőtakarítás
október 23-i ünnepség
Márton-napi újbor kóstoló
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
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„Darázs család” az óvodában…
Az idei nyáron a nyári felújítási munkák idején hívatlan
„csípős” vendégekre bukkantunk. „Darázs család” költözött az óvoda lenti épületének tetőszerkezet alá nem
kis riadalmat okozva.
Az ijedelem viszont nem sokáig tartott, mert gyors segítőre találtunk. Ezúton szeretnénk megköszönni Boczor Martin hivatásos tűzoltónak a gyermekekre is veszélyes darazsak szakszerű eltávolítását, önkéntes segítő munkáját.
Gyurós Lilla óvodavezető

Nyári közszolgálati munka…
A Mosonmagyaróvári Haller János Iskolából jöttünk ledolgozni az érettségihez szükséges 40 óra közszolgálati munkát és ehhez a Mosonszentmiklós Kormos István
óvodát választottuk.
Örömmel jöttünk minden reggel a munkába. Az óvó nénik és a dadusok is nagyon aranyosak, kedvesek, segítőkészek voltak velünk. A gyerekek sokat kérdezgettek
minket, mindig odajöttek hozzánk és csodálkozva nézték, amit csinálunk:
- reggel a virágok meglocsolása
- az udvar szépítése
- kis házikó festése a gyerekek számára
Köszönjük a lehetőséget, hogy letölthettük az előírt
óráinkat az óvodában!
Deribó Őzike és Karacs Dorina
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Gyakorlat az óvodában
A győri Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális
Szakgimnáziuma és Szakközép iskolájának gyakorló ápoló szakos tanulói vagyunk, Fehérvári Kamilla és Prémus
Nóra Lili.
A helyi Kormos István Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde
és Konyha fogadott minket és Gyurós Lilla óvodavezető
lehetőséget adott, hogy a kötelező négy hetes gyakorlatunk első hetét az óvoda-bölcsődei csoportban tölthessük. Az egységes óvoda-bölcsődei csoport szakmai
vezetője Szabóné Takács Renáta kisgyermeknevelő által
megismerkedhettünk az első napokban az intézmény
munka-tűzvédelmi szabályaival, alapdokumentumaival,
felépítésével, szakmai programjával, működésével.
Nagy szeretettel fogadtuk a gyerekeket. Megfigyeltük és
segítettünk a napi gondozási teendők elvégzésében, a
reggeliztetésben, az ebédeltetésben. Aktívan bekapcsolódtunk a szabad játéktevékenységbe, továbbá a mese,
vers, rajzolás mintázásba, ahol epreket készítettünk papírhajtogatás - és festés technikájával. Részt vettünk a
csoportban megvalósuló mozgásos játékban. Nagyon sok
ismerettel lettünk gazdagabbak. Köszönjük a lehetőséget.
Fehérvári Kamilla és Prémus Nóra Lili tanulók

Kiscsoportosok befogadása…
Nyáron megkezdtük Ildi nénivel a leendő kicsik családlátogatását, ahol a szülőkkel megbeszéltük az óvodakezdési teendőket. Óvodánkban folyamatos beszoktatás zajlik,
a szülők pár napig részt vettek az óvodai életben. Együtt
deríthették fel gyermekükkel a csoportszobát, udvart. Voltak gyermekek, akik könnyebben vették az anyától való
elválást, voltak, akik kicsit nehezebben. Mára már minden
kisgyermek beilleszkedett ügyes óvodás lett.
Födémesi Melinda
óvodapedagógus
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Pünkösdölő az óvodában
A tavaszi ünnepkör egyik legszebbike pünkösd. Óvodánkban hagyományaink szerint a lányok pünkösdölő
játékával ünnepelünk. Fehér ruhát vesznek fel és vidám
köszöntő dalokkal örvendeztetik meg udvari játék keretében óvodás társaikat és a felnőtteket.
Horváth Éva
óvodapedagógus

Papírszínház
Gyermeknap alkalmából az önkormányzat és a helyi
könyvtáros Szalainé Marika néni közreműködésével 2018.
június 6-án nálunk járt Meszes-Odor Melinda.
Előzetes egyeztetés alapján a gyerekeket két csoportra
osztottuk. Először a nagy- és középső csoportosok, majd
a kicsik és a bölcsődések láthatták az előadást. Az előadás
elején Melinda elmondta nekünk, hogy honnan származik
a ,,papírszínház” és megmutatta, hogyan is működik. A
nagyobbak két mesét is láthattak, hallhattak. A kisebbek
egyet, mert ők rövidebb ideig tudnak még figyelni. Az előadást közel 100 gyermek élvezhette.
Köszönjük Melindának és az önkormányzat könyvtárának
a támogatást, hogy megismerkedhettünk ezzel a fajta
színházi előadásmóddal.
Födémesi Melinda óvodapedagógus

Óvodánkat érintő személyi változások
a 2018-19-es nevelési évre
Az idei évben a nevelési év kezdetére személyi változások is történtek óvodánkban. 2018. június 30-val
elment kollektívánkból Varga Eszter, valamint 2018.
augusztus 29-vel Benkő Péterné óvodapedagógus. Nevelőtestületünk virággal, jó kívánságokkal búcsúztatta
el őket.
2018. október elsejétől viszont egy új óvó néni kezdi el munkáját nálunk, a Mosonszentmiklósra költöző
Palkovits Zsófia. A megnyitás előtt álló mini bölcsődénkbe pedig a kisgyermeknevelőnk mellett egy új kollega, a mosonszentmiklósi Sterkovich Krisztina várja
majd a gyerekeket.
Sajnos, ahogy mindannyian hallhatjuk a hírekben, hogy
az óvodapedagógus hiány egyre nagyobb számot ölt és
ez sajnos az óvodánkra is hatással van.
Ennek a helyzetnek okai:
- a szakmában sokan nyugdíjba mennek
- a fiatal pedagógusok többsége a diplomaszerzés után
más területen helyezkedik el vagy külföldre megy dolgozni
- más hivatást választanak
- lakóhelyéhez közelebbi óvodába mennek
Mi elhivatott pedagógusok a nehézségek ellenére kitartunk, hisz hivatásunknak választottuk ezt a szép, de

felelősségteljes szakmát, bizakodunk, hogy ez a városi
óvodákat is érintő helyzet a jövőben javulni fog.
Gyurós Lilla óvodavezető
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Tanévnyitó
Az évnyitón kis elsősként, de még az óvónénik segítségével mondták el a gyerekek az óvoda búcsúztató-iskola
váró verseket és énekelték el a Kedves óvodám… kezdetű
dalt. Ez után az igazgatónő, Héczné Tóth Mária minden
elsőst egy kézfogással és emléklap átadásával fogadott az
iskola tanulói közé. Boldog, eredményes, sikeres iskolás
éveket kívánunk az óvoda minden dolgozója nevében!
Takács Attiláné óvodavezető helyettes

Sport - és Egészségnap:
„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja”
2018. május 03-án, csütörtökön meghívást kaptam az
óvodai Sport- és Egészségnap rendezvényre.
A rendezvény felelőse Buga Lászlóné Editke óvó néni volt.
Míg a tornateremben a Sportmanós óvó nénik, Varga Eszter és Födémesi Melinda a mozgás, mozgásos labdajátékok
örömével ismertették meg a gyermekeket, felhívva ezzel
az egészséges életmódra a figyelmet, addig Editke óvó nénivel elkészítettük a vitaminban gazdag egészségtálakat.
A gyerekek a tornateremből csoportonként érkeztek a
gyümölcsökkel-zöldségekkel megrakott asztalunkhoz a
faházikóba. A gyümölcsöket és zöldségeket a szülők a
heti gyümölcsnap alkalmával hozták be az óvodába, ezek
lettek felhasználva, ezzel kicsit őket is bevonva az egészséges táplálkozás fontosságába. Köszönjük nekik segít-

Ovi-foci
A Mosonszentmiklósi Sport Egyesület vezetősége felkereste helyi óvodánkat, hogy segítsen leendő kis focisták
toborzásában. Nagy örömmel segítettük és fogadtuk a
kezdeményezést, hisz a sport, a mozgás nagyon fontos
szülőként is így gondolom.
A toborzás sikerét bizonyítja, hogy közel 15 kisfiú jött el
az első OVI-foci edzésre, amit Baranyai Máté és Fütty Máté
tartott. Öröm volt látni a kis focistákon az érdeklődést és
a kitartást egy-egy játéknál. Reméljük minél több fiatalt
sikerül elbűvölni a focilabdával!
A szülők nevében is köszönjük a MESE vezetőségének a
lehetőséget.
Feller Katalin
pedagógiai asszisztens

ségüket. Valamennyi csoportot tájékoztattam a gyümölcsök és zöldségek tulajdonságairól, vitamintartalmukról,
egészségre gyakorolt hatásáról. A gyermekek szájtátva
hallgatták, voltak, akik a hallottakra figyelve, kérdéseimre
ügyesen válaszoltak, öröm volt hallani őket. Az ismertető
végén minden kisgyermek Makk Marcis színezőt kapott
ajándékba.
A gyerekek szívesen és jóízűen fogyasztották a kínált
gyümölcsöket és zöldségeket. Editke óvó néni játékos
feladatot is kitalált nekik, ami nagyon népszerű volt számukra. A délelőtt gyorsan eltelt, a gyerekek velem együtt
nagyon jól érezték magukat.
Muzsek Erika
védőnő
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Gyémánt oklevél
Tanévnyitó ünnepélyünkön adtuk át Takács Ottóné, Gizi
néninek, a gyémánt oklevelét.
Az oklevélben ez áll:
„Takács Ottóné okleveles magyar-orosz szakos általános
iskolai tanárnak, aki az Egri Pedagógiai Főiskolán 1958.
év 7. hó 7. napján HATVAN ÉVE szerzett oklevele alapján
közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, elismerésül ezt a GYÉMÁNTOKLEVELET adja ki az Eszterházy Károly Egyetem.
Eger, 2018. május 15.”
Gizi néni 1958-1991-ig tanulók sokaságát tanította. Iskolánk dolgozói és tanárai nevében gratulálok, és további jó
egészséget kívánok neki!
Héczné Tóth Mária

Gizi néni

Rendőr az iskolában
Szeptember 13-án kellemes meglepetés érte elsőseinket. Meglátogatta őket a körzeti megbízottunk Bézi Lajos, aki ajándékokkal érkezett. Miden kis elsős üzenő füzetet és fényvisszaverős hátizsákot kapott ajándékba. Köszönjük szépen.
Varga Beáta osztályfőnök

Köszönet polgárőreinknek
Köszönjük a polgárőrségnek, hogy tanévkezdéskor reggelente ismét segítették a balesetmenetes közlekedést iskolánk
előtt.
Héczné Tóth Mária
intézményvezető
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Képzőművészeti tábor
A tanév végén, alighogy megkapták bizonyítványukat diákjaink, máris készülhettek az első táborra. Hétfőn a virággal, mint természeti formával ismerkedtek. Arányokat,
színeket, formákat elemeztek. Készítettek tanulmányrajzokat szénnel, majd rézkarc technikával dolgoztak. Az
alkotás végeredményei gyönyörű virág képnyomatok lettek. Ezek a művészi eljárások speciálisabb anyagokat, felszerelést igényelnek, így nem megszokott velük a munka.
A nagyobb odafigyelés, a több befektetett energia eredményeként nagyobb volt az alkotás öröme, az elkészült
képek csodálata. Kedden a megismert virágformát tárgyak
egyedi díszítésében használták fel kis művészeink. A színes virágokat pólókra, tornacipőkre festették, melyeket

Táborozás Doborgazon
Augusztusban ismét Doborgazra mentünk táborozni. Korán reggel indultunk biciklivel a 42 km-es túrára. Mikor
odaértünk, elfoglaltuk a felújított faházakat. A konyhás
nénik finom ebéddel vártak bennünket. Másnap kenuzni
indultunk, délután pedig az öko parkba kirándultunk, ahol
sok új ismeretet szerezhettünk a természetről, a Duna élővilágáról. Ellátogattunk a hallépcsőhöz is. Minden nap ebéd
után kimentünk a strandra, ahol jókat fürödtünk, kártyáztunk. Esténként számháborúval is mulattuk az időt, amelyben részt vettek a Mosonmagyaróvárról érkezett táncos
lányok is, akikkel nagyon jó barátságok kötődtek. Gyorsan
eltelt ez az 5 nap. A hazafele tartó utat igaz, hogy fáradtabban, de sokkal gyorsabban tettük meg. Nagyon jól éreztük
magunkat, köszönjük tanárainknak, hogy élményekben
gazdag táborozásban vehettünk részt.
Lőrincz Emília 8.o.

már másnap viselhettek a győri kiránduláson. Művészeti
látókörük bővítését szolgálta, hogy meglátogattuk Tóth
Ildikó és férje kékfestő műhelyét. Láthattuk, hogyan válik
egy fehér vászonból gyönyörűen mintázott kék kelme. Az
eljárás megismerése után mindenki egyedi tervezésű terítőt készíthetett a nyomódúcok segítségével. Az elkészült
kelméket a tanévnyitón megcsodálták diáktársak, szülők,
pedagógusok. A győri programot a Fülesbástya megtekintésével zártuk, ahol egzotikus kisállatok életével, tartási
körülményeinek ismeretével gazdagodhattunk. Az ott látottak újabb alkotásokhoz fognak témát biztosítani.
Táborvezetők:
Lázárné Verebes Ilona és Szabadiné Hécz Ildikó
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Mesedélelőtt Kunszigeten
Benedek Elek nagy mesemondóre emlékezve mindig
szeptember hónapban rendezik meg a nyugdíjasok megyei mesemondóversenyét. A Nyugdíjasklubok és Idősek
„Életet az Éveknek” Országos Szövetség megyei szervezetéhez tartozó nyugdíjas klubok mesenapjának szervezője a kunszigeti Szigetgyöngy nyugdíjas klub. A XIII.
mesemondó versenyt a házigazdák nevében Szalai Béláné
klubvezető nyitotta meg, aki elmondta, hogy idén van Mátyás király születésének 575. évfordulója, ezért ajánlották
a versenyzőknek a Mátyás meséket. A véletlenek egybeesése, hogy Kunsziget településről első írásos emlék is
575 éves. A mesék fontosságára nagyon sok rendezvényen felhívják a szülők figyelmét, hiszen a mesélés segíti
a kisgyermekek érzelemgazdagságát, a tanulságok levonásából helyes utat találnak az életben is. Kányádi Sándor
erdélyi költő álmodta meg „Elek apó kútját”,melyből egy
Sopronban is van. Kívánsága pedig az volt, hogy a mesék is úgy csordogáljanak, mint az ivó-kútból a tisztavíz.
A mai versenyre 7 településről ( Győr-Bácsa, Mosonmagyaróvár, Táp, Nagycenk, Kunsziget , Nyúl, Mosonszentmiklós) érkeztek mesemondók, összesen 13-an. Most
csak nagymamák jöttek el, a nagyapókat még bátorítani
kell, hogy a jövő évi versenyre felkészüljenek. A versenyzőket Forrás Ferencné szólította színpadra és kezdetét
vette a képzeletbeli utazás. A legtöbb fellépő választása az „igazságos mesék”-re esett, Mátyás király történeteiről szóltak, de az állat- és pajzánmesék is nagy sikert

arattak. A produkciókat figyelő zsűritagok: Balázs Lívia,
Pingiczer Csabáné és Kovács Edit. Helyezések: I.hely: Kóczián Jánosné (Nyúl), Visi Nándorné (Kunsziget), Nátz Irén
és Ötvös Dánielné (Mosonszentmiklós). II. helyezettek:
Nagyné Nagy Mária és Esztergomi Józsefné (Nyúl), Müller Lászlóné (Mosonszentmiklós). III.helyezés:Huber Erzsébet( Mosonmagyaróvár-Margarét-klub), Vida Vendelné
(Győr-Bácsa), Hardi Pálné és Bujdosó Ferencné (Nyúl). A
zsűri különdíjában részesült: Braunstein Ferencné (Nagycenk) és Takács Tiborné (Táp). Az mesemondók előadását Balázs Lívia néprajzkutató, a zsűri elnöke értékelte.
Remek produkciók hangoztak el, árnyalati különbségek
döntöttek a helyezések között. Nagyszerű volt a meseválasztás, élvezetes az előadás, tiszteletet érdemelnek, akik
idős korban kiállnak társaik elé, és újra elővarázsolják a
gyermekvilágot. Balázs Lívia egy saját gyűjtésű Szent Antal anekdota elmondásával köszönte meg a mesemondók
produkcióit, és bebizonyította, hogy nem csak zsűrizni,
hanem előadni is tud. Kovács Edit zsűritag a megyei klubszövetség képviseletében első alkalommal vett rész a
mesedélelőttön, elvarázsolta a sok színes előadásmód, a
mesék ezerszínű világa, ahol az intelem szerint „óvatosan
járj itt, mert az álmaimon lépdelsz.”. A zárszóban Szalai
Béláné klubvezető már a jövő évi irodalmi évfordulókból
említett néhányát, hogy kellő idő legyen a felkészülésre.
Fülöp Anna
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Nyárbúcsúztató Mosonszentmiklóson
A nyár elmúltával megkezdődtek a foglalkozások a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben. Augusztus 27-én
tartottuk nyárbúcsúztató rendezvényünket a polgárőrség
klub helyiségében. Vendégünk volt Szabó Margit, aki szabadidejében szívesen fest képeket és ezt most megmutatta
az érdeklődőknek. Két felnőtt lányával jelenleg Lébényben
él, de gyermekkorában Mosonszentmiklóson lakott és itt járt
iskolába. Örömmel emlékezett vissza a rajzórákra, Németh
Józsefné tanárnőre, akitől megtanulta az ecsetvonásokat,
rajzaikkal sok nemzetközi versenyen is díjakat szereztek.
Abban az időben gyakran küldték el az iskolában készült
festményeket nemzetközi kiállításokra, egy-egy alkotás Kínába, vagy Párizsba is eljutott. Margitka képzőművészeti
szakon tovább tanulni nem tudott, kereskedelmi eladó lett,
majd férjhez ment, kislányait nevelte. Most, felnőtt fejjel szabadidejében újra leült a festőállvány elé, és hobbiként készülnek szebbnél szebb képei, melyből 25 darabot mutatott

be a kiállításon. Legutolsó alkotása a mosonszentmiklósi
templomegyüttesről készült és nagyon élethűre sikeredett.
A festmények megcsodálása után a program a második félévi rendezvényterv ismertetésével folytatódott, majd a terménybemutató megtekintése következett. A kiskertekben
elérkezett a betakarítás időszaka. Összegyűjtöttük, hogy
kinek hogyan sikerült ez a gazdasági év, milyen zöldségek,
gyümölcsök teremtek a veteményes kertekben. Ilyenkor már
feledésbe megy, hogy mennyit kellett a kertet gyomlálni, kapálni és öntözni. A falusi háziasszonyoknak nem kell a piacra járni, elég ha hátra szaladnak a kertbe és összeszedik az
ebédhez valókat, és már készülhet is a tárkonyos bableves,
vagy a cukkinis muffin. A nyár végén pedig már gyönyörködni lehet az éléskamra polcain sorakozó teli üvegekben.
Végül megkóstoltuk a jó ízű lekvárokat és a finom szörpöket, együtt örültünk a kiskertek gazdag terményeinek.
Fülöp Anna

Egyházközösségi események
10 éves jubileum
Július 8-án, pappá szentelésének 10. évfordulója alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be templomunkban
Havassy Bálint plébános atya. Szeretettel és örömmel
köszöntötte a híveket, felidézve néhány 10 évvel ezelőtti újmisés emléket. „Nem vetik meg a prófétát, csak a
hazájában, rokonai körében, a saját házában.”- olvasta Bálint atya az evangéliumban, ezen a szép ünnepen.
Szentbeszédében kiemelte, hogy a jelen helyzetre ez nem
vonatkozik. Szívesen jön szülőfalujába, és mindig érzi itt
a feléje áradó szeretetet. A hálaadás során megemlékezett Horváth Dori Imre apát úrról, Czank Vilmos plébános
atyáról, és mindazokról, akik segítették a papi hivatásra
készülve. A szentmise után szeretetvendégség várta a híveket a plébánián.
Nagyboldogasszony napi gyalogos zarándoklat
Augusztus 15-ére Nagyboldogasszony-napi gyalogos zarándoklatot szervezett Gőgh Tibor plébános atya a hozzátartozó egyházközségek híveinek. A zarándoklat templomunkban imádsággal, énekkel kezdődött, majd útnak
indultunk Lébény felé. A Szent Jakab templom előtt harangzúgás közepette vártak bennünket a hozzánk csatlakozó zarándokok. Tibor atya gondolataival töltekezve
a Szent Márton zarándokúton folytattuk utunkat Győrsövényház felé. Délidőben érkeztünk Sövényházra, ahol
szeretettel fogadták csoportunkat. Hokstok Imre polgármester úr röviden bemutatta Sövényház „ékszerdobozát”

a templomot. Egy kicsit hosszabb pihenőt tartottunk, mivel
étellel-itallal vendégeltek meg bennünket a házigazdák. A
Fertő-Hanság Nemzeti Parkon keresztül érkeztünk meg Fehértóra. Megismertük a templom történetét, majd megtapasztaltuk a fehértóiak vendégszeretetét. Zarándok utunk
utolsó szakaszára indultunk, Bezibe. Néhányan már felültek a csoportot kísérő pónifogatra. Négy órakor értünk a
bezi Nagyboldogasszony templomhoz, ahol sokan vártak
bennünket. A zarándoklatot búcsúi szentmise zárta, amire
többen érkeztek a társegyházközségekből is. A szentmise
után finom vacsorát kaptunk. Fáradtan, de élményekben
gazdagon, és lelkileg feltöltődve tértünk haza.
25 éves jubileum
„Mindenkinek mindene lettem”
Augusztus 19-én délután 4 órakor, Winkler Zsolt atya,
pappá szentelésének 25 éves évfordulója alkalmából
ezüstmisét mutatott be templomunkban. Havassy László a plébániai tanácsadó testület elnöke köszöntötte Zsolt
atyát, majd átadtuk a hívek ajándékát, egy ezüst kelyhet.
Zsolt atya ismételten köszönetet mondott a sok segítségért, szeretetért, amit a mosonszentmiklósiaktól kapott
plébánosi tevékenysége során. Hálát adott a Jóistennek az
egyházközségünkben eltöltött 13 évért. A szentmise végén ezüstmisés áldásban részesítette a híveket. Az ünnep
agapéval és beszélgetéssel folytatódott a plébánián.
Frank Györgyné
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Kézművestábor a Művelődési házban
Idén augusztusba került megrendezésre a Kreatív Játszóház szervezésében az első kézműves tábor. A tábor elsődleges célja a volt, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat. A tábor fő témája a festés volt. Festettünk
virágtartót, üdvölő táblát, üzenettartót. Rajzoltuk tarisznyákat és készítettünk álomfogót és nyakláncokat.
A kézműveskedésen kívül lehetőség volt pihenés képen
LEGO-zni, társasjátékozni vagy a kisebbeknek filmet
nézni. Mivel ez benti foglalkozás volt nagy hangsúlyt
fektettünk arra, hogy a gyerekek a szabad levegőn is

tartózkodjanak. Kirándultunk és többféle udvari játékot
is játszhattak (foci, tollaslabda, frizbi). A tábor nagyon
jó hangulatban zajlott le.
Külön köszönet Bedő Csaba Polgármester Úrnak, az
önkormányzatnak, hogy ingyenesen biztosították részünkre a Művelődési házat, a Teke Bárnak a finom
ebédekért, Gábor Anitának a társasjáték délutánért,
Füttnyné Gabinak a szódáért, valamint a segítőknek
Horváthné Klauzer Máriának és Zsargó Lillának.
Benedek Noémi
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A Mosonszentmiklósi Néptánccsoportok
Nyári Kalandjai
A tanév véget ért, a nyári szünet beköszöntével a néptáncórák is megritkultak az iskola tánctermében. Táncosaink számára azonban a vakáció hónapjai alatt nyílik
lehetőség arra, hogy az évad során elsajátított táncokat
bemutathassák ország-világ előtt.
Tatai Sokadalom
Június második hétvégéjén Kádár Elemér barátunk meghívásának téve eleget ellátogattunk Tatára. A rangos
néptánc találkozón a Döglött Rábca, mint felnőtt kezdő
és a Miklósi PHD, mint ifjúsági tánccsoport lépett színpadra. Korábban ilyen mezőnyben és ekkora közönség
előtt még nem volt alkalmunk bemutatni koreográfiáinkat.
Összekötve a kellemest a hasznossal, a kétnapos rendezvény során a tatai kempingben töltöttük az éjszakát,
hogy a műsorok fáradalmait sátorban pihenhessük ki.
Néptánctábor
Harmadik alkalommal rendeztük meg nyári táborunkat
Rábcakapin. A helyi evangélikus szálláshely udvarán
a hét végére egész sátorváros épült fel jelezve, mekkora érdeklődés mellett zajlott a tábor. A gyerekeknek
táncoktatások, kézműves foglalkozások és sport-jellegű népi játékok segítettek, hogy élményekben gazdag
hetet tudjanak maguk mögött. Az éjszakai programok
is igen változatosak voltak idén: egy disco-val, egy élőzenés mulatós esttel, majd a tábor végén táncházzal
emeltük a település zajterhelését.
Magyarok Országos Gyűlése

A Phd csoport

Tatai Sokaldalom

Már javában tartott a nyár, amikor egy váratlan felkérést kaptunk, hogy Győr-Moson-Sopron megyét képviseljük a Magyarok Országos Gyűlésén Ópuszteszeren.
Az augusztus 17 és 19 között megrendezésre kerülő
rendezvényre az egész Kárpát-Medencéből érkeztek
vendégek. Táncosaink mindhárom nap színpadra léptek, majd a fesztivál záróakkordjának számító történelmi élőképben is szerepeltek.
Győri Nép- és Világzenei Fesztivál
Amíg ezeket a sorokat írom, felnőtt csoportjaink nagy
erőkkel készülnek, hogy szeptember 15-én Győrben a
Dunakapu téren álljanak színpadra. A félórás műsorban
az ifjúsági tánccsoport és a Döglött Rábca mellett szólistáink és rábaszentmiklósi barátaink is szerepelnek.
Ez a meghívás méltó elismerése az elmúlt évek munkájának és (kicsit elkésett) zárása a 2017-18-as évadnak.
Mosonszentmiklósi Néptáncosokért Egyesület
A néptáncot támogató civil szervezet a nyáron sem pihent. Újabb népviseletek kerültek beszerzésre, vagy
születtek a varrógépek alatt az álmos nyári éjszakákon.
Nem volt hiány papírmunkából sem: sikeresen pályáztunk a Csoóri Sándor alap kiírásán.
Jelenleg a „Röppenj Pulyka” avagy IV. Mosonszentmikósi
Táncalkalom megszervezése tölti ki mindennapjainkat.
Nagy Andor
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Végre új úton közlekedhetünk
Még május 28-án vettem részt a Magyar Közút Zrt.
által szervezett a 8501. sz. közút felújításának megkezdése miatt összehívott munkaterület átadáson,
ahol megtudtam, hogy a beruházás generálkivitelezője
a Duna Aszfalt Kft lett. A kivitelezés május végén kezdődött el a padka nyesésével, az árkok profilozásával.
A földmunkát követően a teljes felújítandó útszakasz
alsó teherhordó része (az autópálya felüljárótól a falu
Lébény felőli végéig) 3 ütemben készült el. A felmart
15-20 cm régi útburkolatot cementes emulzióval dolgozták vissza, majd a megszilárdulást követően 2 réteg aszfaltburkolatot kapott az úttest. Az első aszfaltréteg leterítését követően sokan el sem hitték, hogy ez
a „príma” út kap még egy további aszfaltréteget. A Fő
úton található buszöblök burkolata is megújult. A kivitelező műszaki vezetője mesélte nekem, hogy ezzel a
technológiával már több helyen is dolgoztak, de ilyen

rossz állapotban lévő útszerkezettel ritkán találkozott.
Javaslatomat elfogadva, a dohányboltnál lévő útkereszteződésben található felgyűrődések miatt, a Művelődési ház irányába egy kicsit hosszabb szakaszon kapott
új aszfaltburkolatot a Zrínyi utca és leaszfaltozták a
polgármesteri hivatal előtti parkolót is (ez nem került
egy fillérjébe sem önkormányzatunknak!). Továbbá
a dohánybolttal szemben új szikkasztóárok került
kialakításra. A cikk írásakor (szept. 12-én) már csak az
útburkolati jelek felfestése és a közlekedési jelzőtáblák
kihelyezése van hátra.
Ezt követően már csak szabályosan kell használnunk
az utat. Ezt azért írom le, mivel már többen szóltak
nekem, hogy a faluba beérkező gépjárművek (gondolom az új burkolat miatt is) nem 50 km/h sebességgel
érkeznek be, hanem jóval többel.
Bedő Csaba polgármester
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Tájékoztatás a téli rezsicsökkentési támogatásban korábban nem részesült háztartások részére
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 1364/2018. (VII. 27.)
Kormányhatározat értelmében a korábban nem részesült,
a vezetékes gáztól vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot (fa,
szén) felhasználó háztartások is természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével ös�szefüggésben.
Az érintettek 2018. szeptember 3-tól 2018. október 15-ig
írásban, az erre szolgáló igénylő nyilatkozaton jelenthetik
be támogatási igényüket a polgármesteri hivatalban.
Felhívjuk a figyelmet, csak az kaphat támogatást, aki eddig még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről
az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tennie! Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti!
Az igényléshez szükséges bejelentő nyilatkozat kérhető személyesen a polgármesteri hivatalban (9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.), vagy a nyomtatvány a www.
mosonszentmiklos.hu/hun/docs/egyeb-dokumentumok
oldalról is letölthető.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az
igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell,
hogy legyen.

A lakosság által a hivatalunkhoz 2018. október 15-ig benyújtott igényekről az önkormányzat 2018. október 17-ig
tájékoztatja a Belügyminisztériumot. A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a
kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti
összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés.
A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja
szabályozni.
Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást állít ki, amely tartalmazza az
igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság
igazolásra.
Polgármesteri Hivatal

Égetési szabályok

Tájékoztató az
állattartás szabályairól

Kerti hulladékot kizárólag az alábbi időpontokban lehet
égetni:
- hétfőn 8 és 20 óra között,
- csütörtökön 8 és 20 óra között,
- pénteken 8 és 20 óra között.
A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz
kerti hulladék égethető!
Nem égethető kerti hulladék:
- szeles, ködös vagy erősen párás időben,
- ünnepnapokon,
- közterületen
Műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát, vagy
ezek maradékait égetni TILOS!
A fent leírt szabályokba ütköző magatartás miatt eljárás
hivatalból, továbbá bármely lakos bejelentése alapján
indítható, mely közigazgatási bírság kiszabását vonja
maga után.
Farkas Judit jegyző

Sajnos számos esetben panasz érkezik hivatalunkhoz,
hogy több tulajdonos állattartása felelőtlen, mivel az
állat közterületre szökésének megakadályozásáról a
tulajdonos nem gondoskodik, veszélyeztetve ezzel a
lakosok, több esetben gyermekek biztonságos közlekedését és testi épségét.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az érintett állat tulajdonosa chipleolvasást követően beazonosítható, így
az állattartó felszólítása és bírság kiszabása a polgármesteri hivatalnak nem okoz akadályt!
Kérek minden érintett tulajdonost, hogy az állat megfelelő elzárásáról gondoskodni szíveskedjék, hogy az
közterületre, más kertjébe kijutni ne tudjon!
Farkas Judit jegyző
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Ingatlan előtti terület használata, zöldterületek,
zárt kertek tisztán tartásának szabályai
Felhívom az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan és környezete tisztán- és rendben tartása a tulajdonos feladata.
A járdától az úttestig terjedő zöldterület
nyírásáról, sarokház esetén az ingatlan
mindkét oldalán a hulladék és gyom- és
parlagfű mentesítésről az árok tisztántartásról, az ingatlanról az úttest vagy
járda terébe benyúló, valamint a gépjárművel történő biztonságos kihajtást
akadályozó ágak, cserjék nyeséséről, az
ingatlan előtti járda hó eltakarításáról,
síkosság mentesítéséről az ingatlan-,
illetve a kereskedelmi, vendéglátóipari
egység tulajdonosa, vagy üzemeltetője
KÖTELES GONDOSKODNI!
Ingatlan előtti közterületen lévő árok

betemetése, a csatorna nyílásának eltömítése, a csapadékvíz lefolyásának
megakadályozása TILOS!
Az ingatlan előtti közterület, zöldterület, kapubejáró elé, közlekedést korlátozó, akadályozó tárgyakat (kövek, raklap, tégla) kitenni SZIGORÚAN TILOS!
Az ingatlanon belül lévő növényzet a
szomszédok felőli épület közvetlen tövében nem húzódhat, a növényzet ritkításáról, karbantartásáról, esetleges kivágásáról gondoskodni kell, hogy az ne
rongálja a szomszéd épületek állagát!
Kérem a fentiek betartását felszólítás és
pénzbírság kiszabásának elkerülése érdekében!
Farkas Judit jegyző

A hulladékgyűjtő sziget környékének tisztántartása
Felhívjuk a T. lakosság figyelmét, hogy a hulladékgyűjtő
szigetek környékén, a konténerek mellett vagy között ne
hagyják ott az odaszállított szemetet ha a konténer megtelt, mivel ezzel egyrészt szemetelnek és ez szabálysértési bírságot von maga után, másrészt pedig a hulladékgyűjtő sziget környékét csúfítják el (gondoljunk az ott
lakókra is). Ha mindenki otthagyná a megtelt konténer
mellett a hulladékát, egy idő után a környék mindenhez
hasonlítana, csak gondozott, kulturált közterületre nem.
Sajnos az utóbbi időben eléggé „népszerű lett” ez a fajta tevékenység, melynek pár feljelentésen kívül az lett
az eredménye, hogy önkormányzatunknak egy 7 köb-

méteres nyitott konténert kellett rendelnie a Győr-Szoltól, hogy az ott összegyűlt szemetet elszállíttassa. A
nyáron sajnos többször is előfordult, hogy kimaradt az
ürítés, mivel létszámhiánnyal küzd a szolgáltató, ezzel
a Kisalföld is foglalkozott több cikkében. Viszont ez,
az ürítés kimaradása, nem jogosít fel senkit sem, hogy
közterületen rakja le a szemetét!
Kérjük, amennyiben azt tapasztalják, hogy a szemétgyűjtő edények telítve vannak, tárcsázzák a konténeren
feltűntetett ingyenesen hívható 06-80-911-026-os számot, bediktálva a gyűjtősziget azonosító számát is!
Farkas Judit jegyző
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Közvilágítási hibák bejelentése
Mivel lassan rövidülnek a nappalok, ezért ismét szem előtt
lesznek a közvilágítási hibák, a kiégett lámpatestek. Ha
ilyent lát az ember, akkor a 06 80 533 533 bárki által ingyenesen hívható számon jelentheti be a hibát.
Egyedi hiba esetén, amikor 1 lámpatest nem ég, akkor 15
napon belül kell az EON-nak kijavítani a hibát, ha szakaszhiba van, amikor pl. egy utcában nem égnek a lámpák, akkor
pedig 3 nap áll rendelkezésre. Szeptember elején a polgár-

őröket kértem meg arra, hogy esti járőrözéskor írják össze
a hibás lámpatesteket, ezeket a helyeket be is jelentettük.
Arra kérek mindenkit, hogy használja ezt az ingyenesen
hívható számot (én is ezt hívom fel), mivel így a leggyorsabb a hibabejelentés. Ne várjunk a másikra, így lesz a leghamarabb világos lakókörnyezetünkben.
Hibabejelentő: 06 80 533 533
Bedő Csaba polgármester

Pár gondolat a „lesz búcsú vagy nem lesz
búcsú” témakörhöz, így utólag
Sokan érdeklődtek nálam még július végén, augusztus
elején, hogy akkor lesz-e búcsú községünkben. Sokan
pedig azzal is megvádolták az önkormányzatot, hogy a
magas helypénzzel egyszerűen „elüldözzük” a búcsúsokat, a mi hibánk az, hogy idén elmarad a búcsú.
Úgy gondolom, ha már ennyi jól értesül, tájékozott ember él a faluban, akik már előre meg tudják mondani a
dolgokat, a dolgok mikéntjét (miért nincs az ilyen embernek lottó ötöse?), akkor öntsünk már tiszta vizet a
pohárba.
Először is, búcsú, mint ünnep volt, van és lesz is a faluban. A búcsú napja Mosonszentmikló-son augusztus 6-a
vagy az azt követő vasárnap. Az idei búcsúi szentmise
augusztus 12-én, vasárnap volt, mivel az atya augusztus
6-án nem ért rá szentmisét tartani.
A búcsúnak a kirakodóvásári része, hogy lesz-e, hányan
lesznek ott, azt szerintem élő ember nem tudja megmondani előre, ugyanis a mutatványosok, árusok nem jelentkeznek be előre az önkormányzathoz, a búcsú napján
vagy az azt megelőző napon szoktak kitelepülni. Egyet
tudtunk idén, Kozáriék már korábban jelezték felénk,
hogy más település búcsúját részesítik előnyben, mivel
ott nagyobb az érdeklődés, mint nálunk, tehát a bevételük is ott lesz nagyobb (a vállalkozók is pénzből élnek).
Ez ellen önkormányzatunk nem tud tenni semmit.

Másodjára a helypénz ügye. Önkormányzatunk már 4-5
éve alig szed be helypénzt (lecsökkentettük a díjakat,
hogy jöjjenek a mutatványosok). Konkrétabban a régi
150-200 ezer Ft-os helypénz helyett 40-50 ezer Ft helypénzt szedtünk be az utóbbi években. Ismerve a szomszédos települések díjait, ez jóval kevesebb, mint ezeken
a településeken. Az idei évben pedig eldöntöttük, hogy
ingyenes lesz a kirakodóvásár, nem kell helypénzt fizetni.
Ezek után azt az álhírt (fakenews) terjeszteni a faluban,
hogy az önkormányzatunk üldözi el a búcsúsokat a magas helypénzzel, finoman fogalmazva is nagy butaság.
Önkormányzatunk ennyit tud tenni az ügy érdekében,
arra nincs ráhatásunk, hogy az érdeklődők, a búcsúba kilátogatók száma miért csökkent le ennyire (ötletem van
róla, de nem kívánok ebbe most belemenni). Az biztos,
hogy a búcsú rangja, nívója, az általa kínált szolgáltatások ár/érték aránya jelentősen lecsökkent. A lakosság
sokféle szórakozási lehetőség közül tud választani búcsú napján is, és úgy gondolom, hogy mérlegelve a fenti
dolgokat, a „lábával” szavaz, hogy hova megy el szórakozni családjával. S ha ez nem a búcsú, akkor arról úgy
gondolom, hogy nem az önkormányzatunk tehet.
Hát ezeket a gondolatokat kívántam Önökkel megosztani a jobb tisztánlátás végett.
Bedő Csaba polgármester

Anyakönyvi események
Születések:
Derdák Dávid				2018.06.12.
Veszelyi Marcell			2018.07.12.
Hécz Ábel			
2018.07.17.
Varga Kornél				2018.08.04.
Németh Konrád			2018.08.31.
Bakody Benedek			
2018.09.08.
Limp Kornél Dávid			
2018.09.09.
Virág Nimród				
2018.09.13.

Halálesetek:
Bertalan József				
2018.06.22
Farkas Benedek				
2018.07.09.
Modrovits Józsefné			
2018.07.22.
Fehér Bence				2018.07.13.
Jankovits Ferenc			
2018.07.22.
Hécz Pálné				
2018.08.07.
Mód Lászlóné				2018.08.04.
Szabó Nándorné			
2018.08.25.
Laki Pál					
2018.09.14.
Házasságkötés:
Takács Bernadett - Kovács Krisztián József
2018.06.16.
Polgárdi Kinga Erika - Fábián Péter		
2018.06.18.
Herenkovics Dóra - Kelemen Dávid		
2018.06.23.
Mészáros Éva - Kollár Krisztián			
2018.07.14.
Nemes Mária - Nemes Lajos			
2018.07.20.
Virág Ilona Herta - Tállai Richárd		
2018.09.15.
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Műfüves pálya átadása
– a beszéd a pálya átadásakor hangzott el
Tisztelt Megjelentek, kedves Gyerekek!
Hát elérkezett ez a nap is, lassan, de azért ideért. Sajnos
az elmúlt hetek csapadékos időjárása megakadályozta a
pálya 2 héttel ezelőtti átadását, mivel akkor sártenger
volt itt a pálya körül, de remélem érdemes volt kiböjtöli
ezt az időszakot.
Pár szót a pályaépítés előzményeiről. Még tavaly, 2017
év végén kaptuk a jó hírt, hogy önkormányzatunknak
a még 2017 tavaszán beadott műfüves pálya építéséről
szóló pályázata sikeres volt. Az örömöm azért is volt határtalan, mivel ezt a pályázatot jómagam írtam meg és
adtam be, így talán egy kicsit jobban a szívemhez fog
nőni ez a pálya.
Szóval jött az értesítő levél még karácsony előtt, hogy
nyertünk 20 millió Ft-ot, ez úgy gondolom szép karácsonyi ajándéka volt a falunak. A 20 millió mellé önkormányzatunknak 7 millió Ft önrészt kellett biztosítani, ezt
a képviselő-testület, még a pályázat beadásakor biztosította is a falu költségvetéséből. A beérkezett árajánlatok
közül a testület a székesfehérvári Greenturf Sport Kft.
ajánlatát fogadta el 26,9 millió Ft értékben. Ennek a cégnek komoly referenciái is vannak, ők építettek műfüves
pályát Budapesten a Fradinak, az Újpestnek, de Győrben
is volt több munkájuk, a legközelebbi pedig Bősárkányban tekinthető meg. Az építés április 12-én kezdődött
meg és június 4-én fejeződött be. A földmunkát és az
alagcsövezést követően 3 réteg különböző méretű kavicsréteg terítése következett, majd pedig a kerítéselemek felállításával folytatódtak a munkálatok. Legvégül
a fű fektetése és a reflektorok felállítása történt meg. A
műfű alá nagyon apró bazaltszemcsékből álló réteg került, a műfűre pedig egy speciális géppel bedolgoztak
pár centiméter kvarchomokot és gumi-granulátumot.

A pálya elkészülte után volt egy kis tereprendezés, majd
füvesítés (ekkor jött az a sok eső, ami miatt a pálya átadását el kellett halasztani), a végén pedig a bejárat előtti rész kapott térkövet és kikerült ide két pad is. Fontos
tudni, hogy a pályára csak torna és teremcipőben lehet
felmenni, stoplis cipő használata szigorúan tilos!
A műfüves pálya üzemeltetését a pályázat beadásakor
megkötött szerződés alapján a sportegyesület kapta
meg, használatát velük kell majd egyeztetni.
Ezek voltak a tényadatok a pályáról és az üzemeltetésről.
A lényeg azonban most jön.
Végre a falunknak is van egy szabványos kézilabdapálya méretű műfüves pályája, melyet bárki használhat. Az
iskolai, az óvodás és a tömegsport épp úgy, mint baráti
társaságok vagy a sportegyesület. Szóval bárki, a sportegyesülettel történő egyeztetést követően. Mivel van világítás is, akár estefelé is.
Remélem ez a pálya is hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeink, fiataljaink egészségesebben éljenek, szabadidejükben többet sportoljanak, ezt az időt hasznosan töltsék el.
Kérek mindenkit, hogy a használat során vigyázzanak a
pályára, hogy minél tovább tudjuk élvezni ennek hasznát.
Ezen hivatalos részt követően pedig most átvágjuk az átadást jelképező szalagot, ebben egy gyermek segítségét
fogom kérni, majd birtokba vesszük a pályát, ügyességi
versenyeket és az utánpótláscsapataink rövid mérkőzéseit láthatják itt az átadást követően.
A ceremónia végén az összes gyermeket és felnőttet, aki
részt vett az átadáson, az önkormányzat vendégül látja
egy pohár italra az öltöző melletti büfében.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, most pedig sort kerítenénk a pálya hivatalos átadására, magyarán a szalag
átvágására.
Bedő Csaba polgármester
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Falunap

Jenő bácsi fogata

A gyerekek kedvencei

Előkészületek még pénteken

Kezdődik a főzés

A csapat

Egy kicsit ebből, egy kicsit abból

Fúvósaink kezdték a műsort

Moodbreakers tánccsoport
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Falunap

Babi néni mesét mond

Perdül-fordul

A mosonújhelyi tanyanap képekben
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Polgárőr Családi nap
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület idén is megrendezte 2018. szeptember 8-án a Polgárőr Családi napot,
melyre tisztelettel meghívta tagjait, tagjainak hozzátartozóit, továbbá az egyesületet támogatókat és a szomszédos települések polgárőr egyesületeinek a képviselőit. A
rendezvény helyszíne a polgárőr iroda volt, ahová étellel,
itallal és az alábbi programokkal várták az érdeklődőket:
17.00 óra Megnyitó
17.30 óra WOLF K9 Kutyaiskola és Sportegyesület kutyás
bemutatója
18.30 óra Vacsora
19.00 óra Kónya Anett énekműsora
20.30 óra Zene Horváth Zoltánnal
Az est jó hangulatban telt el, köszönjük vendégeinknek,
hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Köszönjük
támogatóinknak az eddigi szponzorációt, munkánkkal
igyekezünk megszolgálni azt.
Polgárőr Egyesület vezetősége

POLGÁRŐR VAGYOK
Ősidőktől, örök törvény, - vágyni biztonságra,
Veszélyforrást elkerülve, - szép napokat várva,
Napsütéses, felhőmentes - gyermekkort megélni,
Felnövekvő éveinkben - csupa jót remélni.
Vágyunk rá, hogy szorgos munkánk - jólét forrása lesz,
Rálelve jó élettársra, - értékesebbé tesz,
Közös otthont létrehozva, - várunk gyermekáldást,
Szeretetben, boldogságban, -támogatjuk egymást.
Óvni kell az egészséget, - megelőzni a bajt,
Becsülni a tudást, - tisztelni a tanári kart,
Példamutatóan élni, - tenni, mit hirdetünk,
Szeretni a közösséget, - így lehet sikerünk.
Ahhoz hogy az említettek - megvalósuljanak,
Az egyéni képességek, - igazán fontosak,
Látnunk kell azonban mindig, - szükséges még más is,
Egyént óvó törvényesség, - központi hatás is.
Testi-, lelki-, szellemi - és szociális egység,
Ez így együtt, - szükséges-, emberi egészség,
Megkívánja, követeli, - valósulhasson meg, s
Mindentől, mi veszélyt hordoz, - szabadulhasson meg!
Veszélyt hozó, károsító erők ellen hatnak
Mindazok a szervezetek, - melyekben szolgálnak
Közösségnek a kincseit, - biztonságát védők,
Elkötelezett hűséggel - mindenünket segítők.
E szellemiség jellemzi - a Polgárőrséget,
Melynek értékes tagjai, - hoznak dicsőséget
Mindarra a közösségre, - amelyben szolgálnak, s
Mindazok, akiket óvnak, - mindezért hálásak.
Mosonszentmiklós is büszke, - polgárőreire,
Megszűntek a betörések, ez is fokmérője
A nívós, értékes munkának! és sok más egyéb mellett,
„MOSONSZENTMIKLÓS KÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉRMET”
„AZ ÉV POLGÁRŐR EGYESÜLETE” címet nyertek!
Tisztelem és szeretem - e kedves közösséget,
Tudom, sokszor nem könnyű ám - vállal nehézséget
Minden tagunk mindenkor, hogy - kapjon feladatot,
Örülök, - Mosonszentmiklóson - polgárőr vagyok!
								
Dr. Benke Tamás

Miklósi Hírvarázs

Elhunyt társaikra emlékeztek a
mosonszentmiklósi polgárőrök
A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület minden évben
nyár végén emlékezik meg elhunyt társairól, így BehonPéter Pálról, Zimonyi Béláról, id. Benkő Béláról, Varga Jenőről, ifj. Csendes Lászlóról, Stergerits Józsefről és Bári
Csabáról. Ilyenkor egy-egy csokor virágot helyeznek el
a sírokon. Idén Bedő Csaba polgármester, aki szintén
polgárőr, emlékező szavait követően Varga Tivadarné
olvasta fel dr. Benke Tamás háziorvos versét a polgárőr
hivatásról, majd a tagok elhelyezték a megemlékezés
csokrait a sírokon.
Polgárőr Egyesület vezetősége
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II. Varga Rudolf emléktorna
Gyorsan repül az idő. Idén már 2. alkalommal került sor
a mindenki által tisztelt néhai szakosztályvezetőnkről és
falunk alpolgármesteréről elnevezett emléktornára. Rudi
sajnos a tavalyi NB III-as bajnoki címet és az idei NB II-es
bajnoki elsőséget sem ünnepelhette már velünk. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy községünkben a
teke nemcsak hobbi, hanem egyesületi szinten is működik. Sajnos a MESE „aranykorát” már az égi pályáról követte figyelemmel és gondolom, most nagyon büszke ránk.
A tavalyi év után idén augusztus 17-18-19-20-án, 4 napon keresztül gurultak a golyók és dőltek a bábuk. A 4
fős csapatok számára kiírt versenyre az idei évben tovább
bővült a jelentkezők létszáma, akik így tisztelegtek Rudi
emléke előtt. 23 csapat jelezte a részvételi szándékát, ami
valószínű több is lett volna, de a 4 napba ennyi nevezőt
tudtunk fogadni. A közel 100 ember a rekkenő meleg ellenére szép eredményeket produkált. Érkeztek Sopronból,
Répcelakról, Győrből és szinte az összes környező településekről csapatok. Remek hangulatban teltek a napok, sok
régi emlék került elő a beszélgetések során.

Az utolsó nap estéjén került sor a díjak átadására. A Polgármester Úr és Varga Rudolf fiai, Rudi és Gábor tisztelték
meg e nemes emléktorna zárását, ők adták át a legjobbaknak a kupákat, érmeket, okleveleket. Azt gondolom,
mindenki méltán volt büszke magára, hogy a már hagyománnyá váló emléktorna részese lehetett.
A csapatok számára kiírt vándorkupát ezúttal a Győrújfalú
együttese nyerte el, hajszállal megelőzve a MESE csapatát, akik így a dobogó 2.fokára léphettek fel. 3 helyet pedig a Golyógömbölyítők/Csorna csapat szerezte meg. Az
igazolt női és férfi kategória győztesének járó kupa nem
hagyta el falunkat. Szalánczi Kitty és Takács László igazán
kitettek magukért.
Köszönet a támogatóknak:
Teke-bár, Mosonszentmiklós község Önkormányzata,
Tóth-Hús, Ferenczi-pékség és Varga Rudolf családja
Jövőre újra találkozunk. Hajrá MESE, éljen a teke.
Frank László

Eredmények:
Női amatőr:
1.Hősi Ramóna
2.Csáktornyi Krisztina
3.Szünstein Violetta
Női igazolt:
1. Szalánczi Kitty
2. Lakatos Dominika
3. Varga Petra

Férfi amatőr:
1.Talabér Attila
2. Göncz Tibor
3. Vass László
Férfi igazolt:
1.Takács László
2.Hősi Rezső
3.Németh Zoltán

Senior/63 év felett/
1. Tamás Mátyás
2. Zalavári Miklós
3. Pálfi László
Legjobb miklósi amatőr
hölgy: Lengyel Barbara
Legjobb miklósi amatőr
férfi: Kettinger László

Csapat:
1. Győrújfalu
2. MESE
3. Golyógömbölyítők
Csorna
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A falutörténeti kiállítás tablói
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