Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Az Úr közel van
Jézus születésére
A szürke, borongós novemberi hónapban egyre nagyobb bennünk a várakozás a téli napforduló iránt: Legyen több fény, több szeretet a világban; forduló, fordulat az életünkben.
A Nap születésnapját ősi mitológiai alapon Szíriában
és Alsó-Egyiptomban december 25-én ünnepelték. Innen került Rómába. Aurelianus császár 274. december
25-én dedikálta a legyőzhetetlen napisten (Sol invictus)
templomát. A keresztények Jézus születését éppen december 25-én kezdték ünnepelni, hogy a téli napforduló
pogány ünnepét kiszorítsák, és keresztény tartalommal
töltsék meg. Krisztus „az igazság napja” (Mal 3,20), és a
„világ világossága” (Jn 8,12), „az igazi világosság, amely
minden embert megvilágosít” (Jn 1,9).
Rómában, a Santa Maria Maggiore, Mária Istenanyasága tiszteletére épített templomban a betlehemi barlang
utánzatát is fölállították. Itt az 5. században már éjféli
misét is mondanak. Ebben a szentmisében, karácsony
szent éjszakáján, emlékezünk meg Urunk születéséről,
aki reményt, fényt, vigaszt és bátorítást hoz a hit által
minden ember életébe.
Báruk rabbi szobájába érkezik unokája, a kis Jezaja
könnyes arccal. Leverten panaszolja bánatát papájának
a következő szavakkal: „Teljesen megfeledkezett rólam
a barátom. Ez nem volt szép tőle és igazságtalan velem
szemben.” „Miért mondod ezt nekem?” – kérdezte őt az
öreg rabbi. „Bújócskáztunk” – felelte a kicsi –, „de én
olyan jól elbújtam, hogy a barátom nem talált rám. Erre
egyszerűen felhagyott a keresésemmel és elment. Hát
nem igazságtalan és csúnya dolog ez tőle?!”

A fenti történet emberi kapcsolatainkra is vonatkoztatható. Karácsony közeledtével azonban gondolhatunk
az Úr Istenhez fűződő kapcsolatunkra is. A rabbi válasza ez volt: „Barátod valóban csúnyán viselkedett veled.
De nézd csak: Istennel ugyanez történik. Isten rejtőzködő Isten és mi nem keressük szívből, igazán. Gondold
csak meg: Isten elrejtőzött és mi emberek nem sietünk
a keresésére.”
A karácsonyi ünnepeket megelőzi az adventi időszak.
Mindenekelőtt Jézus születési ünnepére való előretekintés és előkészület, de ez egyben az Úr keresésének
fontosságára is ráirányítja figyelmünket. A középkori
írók mindenben rejtett értelmet szerettek kutatni, így
advent négy hetében is ilyent véltek fölfedezni. A négy
hét Krisztus Urunk négyféle eljövetelét jelképezi: testben – Betlehemben, minden nap – lelkünkben, minden
ember halála alkalmával és teljes méltóságában a világ
végén.
A közelgő ünnepek emlékeztetnek bennünket arra a
találkozásra, amely az Úrral történik. Erre önvizsgálattal, imával, a jóban való megerősödéssel, reményteljes
örömteli várakozással készülünk, hogy maga a találkozás igazán boldogságot hozzon az életünkbe, családjaink életébe. Áldást kérünk az Úrtól, hogy hitünk,
Istennel való kapcsolatunk és a felé való igyekezetünk
békességet, örömöt és kegyelmet nyújtson.
Találkozzunk az ünnepi szentmiséken, és éljük át
együtt karácsony misztériumát!
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván a mosonszentmiklósi újság minden olvasójának a
Mosonszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség!

Mosonszentmiklós község Önkormányzata
nevében Áldott, Békés Karácsonyt és Sikerekben
Gazdag Boldog Új Évet Kívánok
Mosonszentmiklós valamennyi lakosának!
Bedő Csaba polgármester

Gőgh Tibor
plébános
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1956-ra emlékeztünk Mosonszentmiklóson
Községünkben 3 helyszínen zajlott le idén is az 56-os ünnepség. Először a Polgármesteri Hivatal oldalán elhelyezett emléktáblánál emlékeztünk az 1956-os miklósi eseményekre, majd az 56-osok terén a mosonszentmiklósi
emberek helytállására. Az önkormányzat mellett több
civil szervezet, intézmény és nemzetőr, továbbá magánember is koszorút helyezett el az emlékművön. Az ünnepség a Művelődési Házban folytatódott, ahol Áldozó
István Úr, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese, történész emlékezett meg a megyei eseményekről az általános iskolások műsorát követően. Az ünnepség végén
Szabó Margit festményeiből rendezett kiállítást tekinthette meg a közönség.
Bedő Csaba polgármester
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Idősek napja
Október 5-én, pénteken tartotta Idősek napi ünnepségét önkormányzatunk a Művelődési házban. Közel 100
nyugdíjas fogadta el meghívásunkat a 260 meghívottból. Köszöntőm és jókívánságaimat követően tájékoztattam a jelen lévőket falunk ez évi fejlesztéseiről, jeles
eseményeiről. Az iskolások, majd a néptáncosaink műsorát láthatták a jelen lévők. Ezután a nyugdíjas egyesület műsorát élvezhette a közönség, akik mesével, énekkel és verssel köszöntötték nyugdíjasainkat. A vacsora
alatt Horváth Robert hangulatos zenéje szólt.

Az est végén mindenki ajándékcsomagot vehetett át
az önkormányzattól, akik nem voltak jelen, azoknak a
következő napokban a falugondnok vitte házhoz a csomagot.
Köszönöm nyugdíjasainknak, hogy elfogadták meghívásunkat, a hivatali és a konyhai dolgozóknak pedig
a segítséget. Remélem mindenki jól érezte magát, mi
igyekeztünk.
Bedő Csaba polgármester
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A szülőföld szeretete
Kettős apropó indított arra, hogy tollat ragadjak és írjak szülőfalumról, Mosonszentmiklósról, ahol 1955-ben születtem és 22
éves koromig éltem.
Az egyik, hogy a helyi újságból és ma is ott élő családtagjaimtól is
értesültem községünk 810 éves fennállásának megünnepléséről.
10 éve, a 800 éves évfordulós ünnepségen részt vettem férjemmel együtt meghívottként Bedő Csaba polgármester Úr meghívására. Az is nagyon felemelő ünnepség volt.
Nagyszerű érzés egy olyan településről elindulni, amely 8 évszázadon keresztül őrizte magyarságát, önállóságát, szokásait, hagyományait. Ezeket a hagyományokat, szokásokat gyerekként én
is átéltem szüleim, nagyszüleim, rokonaim és egykori tanítóim,
tanáraim jóvoltából. Ma is hálával emlékszem alsó tagozatos tanítóimra, Sanyi tanítóra, Teri tanító nénire, Kató nénire, Sári tanító
nénire, majd Gyöngyi nénire, Horváth tanító úrra, és felsős osztályfőnökömre, Varga Lajosra. Ő fizikát, éneket tanított, karvezető
volt és én még különórán - szüleim jóvoltából - német nyelvet is
tanultam nála évekig. Még ma is emlékszem az első német órára,
a der, die, das-ra. Később jól elsajátítottam a német nyelvet, de az
alapokat ő rakta le.
Aztán kitűnő orosz tanárnőmre, Gizi nénire, aki nemrég vehette át
gyémánt diplomáját, amihez ezúton is szívből gratulálok! És persze
Sárosi Lajos igazgató úr szigorára és emberségére. Rajtuk kívül még
jó néhány tanító és tanár egyengette az én utamat is, ahogy annyi
más gyerekét a községben. Köszönöm nekik, hogy megtanítottak,
írni, olvasni, a könyveket és a tudást szeretni. Azoknak a tanítóknak,
tanároknak is köszönöm, akiknek nevét nem említettem. Hittantanáromnak, az egykori miklósi plébános Úrnak, Horváth Dori Imrének, aki a katekizmust megismertette velem.
Emlékszem az egyházi ünnepekre, amiket áhitattal ünnepelt szinte az egész falu. Arra, ahogy Imi bátyám után folytatva a sort,
megörököltem az „Új Ember” katolikus újság házakhoz való kihordását a vasárnapi mise után. A sok hallgatag, komoly, idős férfira
és a mosolygós asszonyokra, akik ilyenkor elhalmoztak kérdésekkel és süteménnyel kínáltak.
Aztán eszembe jut Imre nagybátyám, aki pap volt és szintén a falu
szülötte, a nála töltött nyári napokra a veszkényi plébánián. A latin szavakra emlékszem, amiket tőle hallottam először, és aminek
nagy hasznát vettem később az egyetemen. Szintén nagy élmény
volt nyaranta egy igazi városban, Sopronban tölteni néhány napot
nagynénémnél, Bözsikénél, aki ugyancsak miklósi születésű volt.
A kisalföldi „pannon lelkület”, a hit, a műveltség, a munka szeretete, a miklósi kultúrház gazdag programjai, a bábelőadások, a
tánciskola, a színházi előadások mind-mind életre szóló élményt
és ismereteket jelentettek nekem.
Aztán a nagy rokoni névnapokra emlékszem nálunk, és Varga
nagyszüleimnél, keresztanyáméknál, Lakiéknál. Arra, ahogy
nagymamámmal mentünk ki „gyöpföldre”, hazafelé az ismerősökhöz, majd a temetőbe, ahol szinte minden felmenőm nyugszik és sajnos azóta már egyik testvérem is a négy közül.
Édesapám hatalmas munkabírására, derűs jókedvére, drága édesanyám varrónői remekeire, amiket nővéreimnek és nekem varrt,
sokszor az éjszakába nyúlóan. A nagymosásra, ami 2 napig tartott, áztatás, mosás, teregetés a padlásra, aztán mángorolás.
Arra, ahogy aratni mentünk apánkkal a nagy nyári melegben. Ő kaszált, Márti nővérem markot szedett, én kötőt terítettem, Laci bátyám
pedig kévét kötött. Jutka nővérem délben hozta ki a finom ebédet, amit
drága nagyanyám és anyám készítettek. Imi bátyám ezalatt a TSZ teheneit őrizte kint a legelőn édesapánk helyett, hogy ő arathasson.

Az összetartó falusi közösségből átkerültem nem oly messzire,
a szomszéd faluba, Lébénybe 1969-ben az akkor még létező Általános Gimnáziumba. Lébény egy hasonló évszázadokat megélt
település és hasonló összetartó faluközösség , mint a mi falunk.
És ez a másik apropó az írásra, ugyanis idén ősszel ünnepeljük a
45 éves érettségi találkozónkat Lébényben.
Hálával kell említenem gimnázumi tanáraimat, remek magyar-történelem tanáromat, Kiszely Lajost, aki kitűnő könyvet írt Lébényről és sokat segített nekem is az egyetemi felvételim előtt. Feleségét, osztályfőnökömet Simoncsics Juditot, aki biológiát- kémiát
tanított. Aztán nagyszerű matematika tanáromat, Tóth Lászlót, aki
képes volt megszerettetni velem is a matematikát. Nem az ő hibája, hogy egyszer elvesztettem a fonalat, és a társadalomtudományok felé fordultam. És mind az akkori tanáraimat, akik 4 éven át
okítottak, neveltek sok szeretettel, odafigyeléssel. Horváth János
igazgató úrra is jó szívvel emlékezem. A művészettörténet és a
zene szeretetét is itt tanultam meg, dr. Kutas Ádámné tanárnőtől.
Gimnáziumi osztálytársam volt, Szitterné Novics Mária, aki a
mosonszentmiklósi iskolában tanított 4 évtizeden át. Hosszú időn
át végzett munkájához neki is gratulálok!
Gimnáziumi tanáraim érdeme is, hogy egy kis falusi gimnáziumból
az ország első egyetemére, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karára bekerülhettem és jogász
lettem és már több, mint 40 éve Budapesten élek.
Sokat segített a nagyvárosi eligazodásban az otthonról hozott erkölcsös nevelés, a szülőfalumból hozott, az ottani emberektől látott
emberi tartás, becsület, jószívűség, segítőkészség, együttérzés.
Nagyszerű példája ennek az az eset, amikor férjem, Bihari Mihály
nagy betegsége idején a mosonszentmiklósi Imádkozó-kör tagjai
imádkoztak érte és ezzel is hozzájárultak – hitem szerint – ahhoz,
hogy végül meggyógyult.
Próbáltam és próbálom azóta is lakhelyemen, az elidegenedettnek mondott nagyvárosban gyakorolni ezeket az otthonról hozott erényeket.
Gyermekeim is sok időt töltöttek Miklóson, amíg szüleim éltek,
minden nyarat ott töltöttem velük. Ma is jó szívvel emlékeznek a
falusi élményekre, és életre szóló nyomokat hagyott bennük a sok
élmény, amely csak falun érheti az embert.
Végül örömömre szolgál, hogy szülőfalumnak van megtartó
ereje, közösségi élete, hála többek között a helyi Nyugdíjas Egyesületnek is, amelyet Fülöp Anna vezet, aki nagyon sok értékes
cikkel, írással eseményszervezéssel járul hozzá ahhoz, hogy ez a
falu tovább őrzi hagyományait és van megtartó ereje még a XXI.
században is.
A többi közösségi létforma, a Polgárőrség, önkéntes Tűzoltóság, a
zenei élet és egyéb közösségi tevékenységek mind hozzájárulnak
ahhoz, hogy szülőfalunk még további évszázadokon át őrizze
gazdag történelmi múltját és hagyományait.
Nagyszerű dolognak tartom, hogy van helyi újság és folyamatosan fejlődik a falu, amit hazalátogatásaim során megtapasztalok.
Johann Wolfgang Goethe, a nagy német költő szerint két dolgot
kell adni a gyermekeknek: gyökereket és szárnyakat. Egykori falusi gyerekként nekem mindkettőt megadták szüleim, családom,
tanítóim, földieim, az egykor volt és ma is élő rokonaim, otthoni
barátaim, ismerőseim, egyszóval a szülőföldem.
Köszönet a gyökereket adó szülőföldnek!
Budapest, 2018. november 15.
Bihariné dr. Varga Zsuzsanna egykori mosonszentmiklósi lakos
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A nyugdíjas egyesület hírei képekben

Városnézés Budapesten

Lébényben a pozsonyi csata emlékművénél

Vendégségben az öttevényi nyugdíjasoknál

Kirándulás a Szentesi tanyán

Kerékpározás Győrsövényházon

Szavalóverseny a Mosonmagyaróvári
Fehér Ló Közösségi Házban

Vendégségben a lébényi nyugdíjasoknál

Kártyaverseny lébényi és öttevényi nyugdíjasokkal

Müller Lászlóné, Ibolyát köszöntöttük születésnapján

Budapesten az Uránia Filmszínházban
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Márton napi hagyományok
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben hagyománya van annak, hogy Márton napján, november 11én mindig összejövünk és emlékezünk a nap nevezetességeire. Ilyenkor felidézzük, hogy Márton napját mind a
népi kultúra, mind a keresztény kalendárium jeles napként tartja számon. A földeken dolgozó őseink ilyenkor
már lezárták a gazdasági évet, betakarították a terményeket, a legelőkről behajtották az állatokat. A fárasztó
munka után elérkezett a pihenés időszaka, lakomákat,
bálokat rendeztek és megkóstolták az új bort is, hiszen
azt tartották, hogy „Szent Márton a borok bírája”. Nagyanyáink ilyenkor vágták le a libákat, vagyis a „Márton
ludakat” és a mellcsontjából megjósolták az időjárást.
A hagyományok szerint Szent Márton püspököt az emberszeretete, jósága, irgalmassága, igazságossága és
szónoki képességei tették nagyon népszerűvé. Nagyon
sok legenda szól nemes tetteiről, számtalan gyógyító
csodában vett részt. Tours püspöke sem akart lenni, de
rejtekhelyén a libák gágogással jelezték, hogy hol találják a jövendő püspök úr személyét. A hagyományok
felidézése után liba-zúzapörköltet és sült libacombot
ettünk, hiszen a közmondás szerint „aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.” Mulatozásunk
sem maradt el, a jó hangulatot Csikó Teodóra és Takács
Zoltán művészek színvonalas műsora biztosította. A

hagyományokat felidéző rendezvény a „Szépkorúak közösségépítése” pályázati forrásból valósult meg, a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
és Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.
Fülöp Anna

Humoros történetek szépkorúaknak
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben arra törekszünk, hogy tenni vágyó idős emberek legyünk, aktívan,
közösségben töltsük a napjainkat. Oldjuk magányunkat
nyitottsággal, legyenek törekvéseink, elképzelésünk, mind
ehhez jó egészségünk. Az egyesület által szervezett idősek napján ezért idéztük Albert Schweitzer híres polihisztor
gyönyörű sorait az időskorról. „Csak az öregszik meg, aki
lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az
arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg.” Mind ehhez kell a jókedv, a vidámság, ezért
idősek napján „Humor a magyar népköltészetben”- címmel
dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens, néprajzkutató előadását hallgattuk meg. A témakör nagyon széles
ívű volt. Kerényi György népzenekutató gyűjtéséből több
tréfás dal hangzott el. Szóba kerültek a falucsúfolók ( Felpéc, Gyulafirátót, Ménfőcsanak, Bakonygyirót, Nyúl) tréfás
történetei, a lébényi és a mosonszentmiklósi csúszkózás,
az elveszett malacot térképpel kereső elöljáróság története. Elődeink az egyházi búcsújárás énekeibe tréfásan bele
szőtték az intelmeket. Az iparos szakmák képviselőiről is
sok tréfás sort költött a nép. A sírfeliratokon is olvashatók
humoros sorok: ”Itt nyugszik Balog Ferke, tévedésből vertek fejbe. Mert akik nekem estek, Tót Pistára leselkedtek.
Engem ütöttek le végül, így haltam meg tévedésbűl.” Említésre került Balázs Lívia néprajzkutatóval közös írt Ósdi
állatmesékben szereplő állatok tréfás megszólalásai is. A
versek és az énekek a hagyományokhoz kötődő történetekről szóltak. Örömmel hallgattuk az előadót, érthető előadásmódja, közvetlensége megnyerte az időseket. Sikerült

jókedvre deríteni bennünket, vidáman töltöttük a délutánt.
Jó volt hallani arról, hogy őseink hogyan, milyen furfangosan oldottak meg egy-egy feszült helyzetet. Tréfálkoztak,
szellemesek voltak egy-egy élethelyzetben. Lehet Tőlük tanulni, őrizni kedélyességüket. A rendezvény a győri Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér „Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer” keretében valósult meg és az
olvasáskultúra fejlesztését szolgálta.
Fülöp Anna
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Néptácos hírek
Véget ért a nyár, és a néptáncosok ismét birtokba vették
a próbatermet. A kirándulások, táborok ideje véget ért és
elkezdődött a felkészülési időszak, melynek végén majd
új koreográfiákkal állhatunk színpadra.
De a táncórák egyhangúságát még ősszel is megtöri egyegy rendezvény. Idén negyedik alkalommal rendeztük
meg a „Röppenj Pulyka!” névre hallgató táncalkalmat és
büszkén állíthatjuk, hogy ismét sikerült felülmúlnunk az
előző évet mind színvonalban, mind látogatottságban.
Idén többek között vendégünk volt a székesfehérvári
Alba Regia Táncegyüttes senior csoportja is.
Meghívást kaptunk a kónyi búcsúba, ahol a helyi tánchagyományok még szerves részét képezik az ünnepnek. A
három napos rendezvényen a miklósi táncosok minden
generációja képviseltette magát, és mostantól a kónyi
verbunk és csárdás is része repertoárunknak.
A Mosonszentmiklósi Néptáncosokért Egyesület novemberben vehette birtokba a művelődési házban található
szolgálati lakást. Jelenleg is zajlanak a felújítási munkálatok. Hamarosan próbaterem, raktár és klubhelység
kerül kialakításra. Köszönjük Mosonszentmiklós Község
Önkormányzatának, hogy helyet biztosít egyesületünk
számára!
Nagy Andor
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Mikulás ünnepség a Zichy-téren,
kigyúltak az ünnep fényei
Idén is megérkezett Mosonszentmiklósra a Mikulás! Önkormányzatunk közösen a Polgárőr Egyesülettel december
2-án vasárnap este felé várta a lakosságot a Zichy-térre,
ahol az ünnepi fények felgyúlását követően a fúvószenekar adott egy meghitt szabadtéri karácsonyi koncertet.
Ebben az évben egy piros kabrión érkezett a Mikulás, akit
gyermekek hada fogadott. Hamar fogyott a csokoládé és a
játék a Mikulás zsákjából, sőt közös fotók is készültek vele
a templom előtti lépcsőn.
Az ünnepség alatt teával, forralt borral, süteménnyel és
zsíros kenyérrel kedveskedett az önkormányzat a kilátogató vendégeknek. Az est egy látványos tűzijátékkal zárult, majd Bedő Csaba polgármester köszönte meg minden támogatónak és segítőnek a munkáját, támogatását.
A Zichy-téri fenyőfák idén is felajánlásokból érkeztek.
Köszönet Gecsei Lajosnénak a Jókai utcából, továbbá Potyondi Eszternek a Táncsics utcából, hogy szép ezüstfenyőjüket felajánlották az idei karácsonyra. Az idei Mikulás-napi ünnepségünkre is közösen hirdettük meg
a polgárőrséggel ajándékgyűjtési akciónkat, melyre

nagyon sok felajánlás érkezett. Még Mosonmagyaróvárról és Kunszigetről is kaptunk játékokat!
Itt szeretném megköszönni a lakossági felajánlásokat,
hogy eljuttatták hozzánk a Polgármesteri Hivatalba
ezeket a játékokat. Úgy gondolom, hogy a felajánlások
révén sok örömöt szerzett a Mikulás gyermekeinknek.
Köszönöm a miklósi bortermelőknek a több, mint 120
liter bort, a forralt bor alapanyaga idén is biztosítva volt.
Köszönöm a konyha dolgozóinak a Mikulás-napi helytállást, a forralt bor, a tea megfőzését és a zsíros kenyér
elkészítését. Köszönöm az önkéntes tűzoltók segítségét,
polgárőreinknek pedig a szervezés mellett a sok-sok
háttérmunkát, továbbá a Mikulás ünnepség biztosítását,
Rongits Edvárdnak a Mikulás „szállítását”, legvégül pedig
Szalánczi Péternek, hogy idén is elvállalta a főszerepet.
A Mikulás-nap egyéb önkormányzati kiadásai Varga Tivadar alpolgármester és jómagam képviselői alapjából
lettek finanszírozva.
Bedő Csaba polgármester
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Önkormányzati hírek - lakossági fórum
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata 2018. október 30-án 18 órai kezdettel a Kossuth Lajos Művelődési
Ház előtermében lakossági fórumot tartott, melynek témája a település rendezési tervének a módosítása volt,
mivel községünkben a Hétforrás Zrt. új boltot kíván építeni a Rábca utca elején. A cikkben a lakosság tájékoztatása miatt tömören összefoglaljuk az ott elhangzottakat.
Bedő Csaba polgármester bevezetőjével kezdődött a
lakossági fórum:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket! A mai lakossági fórumunk témája, a település rendezési tervének a részleges
módosítása egy a Rábca utcában kialakítandó bolt miatt.
A Hétforrás Zrt. és a Szigetköz Hálózat Kft. tulajdonosa
megkereste az önkormányzatot pár hónappal ezelőtt, hogy
egy olyan területet szeretnének vásárolni, amely megfelelne annak, hogy ott egy boltot létesítsenek. Körbe néztünk
a településen és a Rábca utcai parkoló került előtérbe,
egyrészt a mérete miatt, másrészt a megközelíthetősége
miatt, mivel a főútvonal mellett fekszik. A hely tetszett a
befektetőnek, illetve a képviselő testület is úgy gondolta,
hogy a terület alkalmas egy bolt építésére. Ez a részt jelenleg zöldterületként funkcionál, ezért rendezési tervet
kell módosítanunk, amelynek egyrészt első állomása ez a
lakosság fórum, másrészt körülbelül 26 szakhatóságot kerestünk meg az elmúlt egy hónapban, hogy mondják el a
véleményüket a területről, ennek az átalakításáról.
Köszöntöm a rendezési terv készítőit, a Talent-plan Tervezőiroda két képviselőjét, Tóth Csaba urat és Németh
Gyula urat. Ők fogják ismertetni a rendezési terv módosítását önökkel. Köszöntöm még Csaplár Gábor urat, a
Szigetköz Hálózat Kft. tulajdonosát, aki a mostani miklósi
boltot üzemelteti és reméljük, hogy majd az újat is fogja.
Átadnám a szót Németh Gyulának, aki ismerteti a rendezési terv kapcsán szükséges dolgokat. Természetesen, ha
utána van valakinek valami kérdése, nyugodtan felteheti.
Németh Gyula:
Köszönjük szépen megtisztelő érdeklődésüket, néhány
gondolatban engedjék meg, hogy összefoglaljam a főbb
dolgokat. Jogszabály is előírja a lakosság tájékoztatását.
Teljes eljárásban történik a rendezési terv módosítása,
amely azt jelenti, hogy két lakossági fórumot is kell tartani ez ügyben. Az elsőt az az eljárás elején, a második lakossági fórum körülbelül két hónap múlva lesz esedékes.
Ami a tervi oldalát illeti, amit a mi irodánk készít el, most
közel hat hónapos eljárásnak vagyunk körülbelül a negyedénél. Minden esetben vizsgálni kell a rendezési terveknél előírt szempontokat. Valójában ez most az előtájékoztatási szakaszhoz kapcsolódik.
A leendő bolt területe úgynevezett VT, azaz termelés
központi vegyes besorolású lenne. Ez általában a közintézményeknek, kereskedelmi egységeknek a település
központjában lévő besorolási típusa. Zöld terület szűnik
meg, ezért a biológiai aktívitási érték szempontjából kell
egy másik területet is kijelölni. Erre az önkormányzat tulajdonában lévő 526 Hrsz-ot jelöltük ki a Festő utcában
zöld területté történő átminősítésre.

Egy eljárásban kell a két módosítást elvégezni. Én jelenleg ennyit szerettem volna elmondani. Kapcsolódni fog
még a folyamathoz elég sok szakhatósági nyilatkozat. A
következő forduló már erről is szól, hogy van-e olyan hatósági vélemény, amely érinti a változást. Sőt ezen véleményeket a legvégén a képviselő testületnek is egyfajta
lezáró határozattal vagy el kell fogadni.
Az eljárás legvégén valójában a képviselő testület hozza meg a végső döntést, egy határozatban fogadja el a
szerkezeti tervi változásokat és rendelet módosítással
módosítja a helyi építési szabályzatot.
Úgy tudjuk, hogy a tervezett üzletben körülbelül 300
négyzetméteres eladótér lenne és közel 200 négyzetméteres tároló terület tartozna hozzá, no és persze parkolók az autóknak.
Bedő Csaba polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a 26 szakhatóságból már 22 vélemény vis�szaérkezett. Valakinek lenne valamilyen kérdése?
Varga-Bakó Erika:
A játszótér és környékén milyen változások lesznek?
Bedő Csaba polgármester:
A játszóteret, mivel ezen a területen van, át kell helyezni
valahova. Nem döntött a képviselő testület még arról,
hogy hova fog kerülni. Akkor fogunk ezzel foglalkozni,
ha rendezési terv módosítása rendben lezajlott. Két lehetőséget látok, egyrészt a Rábca utca túlsó fele, szemben
a mostani területtel, az a zöld rész szintén önkormányzati tulajdon, illetve pont az a rész, amit most zöld területté minősítünk vissza a Festő utcában, ahol most területegyengetést végeztünk. A játszótér messze nem fog
elkerülni eddigi helyétől. A kettő helyszín közül a közúti
forgalom szempontjából véleményem szerint jobb lenne
a Festő utcai helyszín, ott kisebb a forgalom.
Varga Imre Attila:
A parkoló az megszűnik?
Bedő Csaba polgármester:
Igen, ezen a helyen megszűnik. Azt még nem tudjuk,
hogy az ott parkoló buszoknak milyen lehetőséget tudunk majd biztosítani. Az önkormányzatnak nem kötelező a buszok parkolásának helyet biztosítani, de bizonyára fogunk rá megoldást találni. Mindenkinek az a jó, ha
megoldást találunk rá.
Varga Tivadar:
Játszótérrel kapcsolatban még annyi kiegészítést fűznék
hozzá, hogy az előzetes megbeszéléseknél Csaplár Gábor úr azt az ígéretet tette, hogy a játszótér áttelepítésében, új játékok beszerzésében segítséget nyújtanak
nekünk.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést és 19 órakor az ülést
bezárta.
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Önkormányzati hírek
Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-től jogszabályi változás miatt az EON Közvilágítási Hibabejelentő elérhetősége megváltozott. Január 1-től az alábbi hívószámon
intézheti ügyeit:
EON Közvilágítási Hibabejelentő:
06-80-200-636
Hibabejelentő telefonszámunk nem változik:
06-80-533-533

Civil szervezteke további támogatása
Önkormányzatunknál a képviselő-testületi tagok minden
évben 150 ezer Ft képviselői alappal rendelkeznek, mely
összeget maguk osztanak fel. A testület novemberi ülésén
a képviselők döntöttek ezen összegek felhasználásáról:
Simonné Szabó Erzsébet
130 eFt
M-ért egyesület - Mosonújhely
20 eFt
fúvós egyesület

Varga Tivadar alpolgármester
110 eFt
Miklós napi rendezvény - dec. 2.
20 eFt		
fúvós egyesület
20 eFt		
nyugdíjas egyesület
Bedő Csaba polgármester
25 eFt 		
fúvós egyesület
25 eFt 		
tekecsapat
30 eFt 		
Miklós napi rendezvény - dec. 2.
50 eft 		
Ultra Balaton Mosonszentmiklós csapata
20 eFt 		
tűzoltó egyesület

Héczné Tóth Magdolna
150 eFt
iskolai alapítvány
Vecsei Ferenc
100 eFt
50 eFt

iskolai alapítvány
néptánc egyesület

Samodai Imre
50 eFt 		
sport egyesület
50 eFt 		
nyugdíjas egyesület
50 eFt 		
M-ért egyesület - Mosonújhely
Kettinger Attila
150 eFt
iskolai alapítvány
Hulladékudvar téli nyitva tartási ideje
A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja
a lakosságot, hogy a településen működő hulladékudvar
2018. novemberétől az alábbi téli nyitva tartási idő szerint
üzemel:
péntek: 10 – 16 óra
szombat: 8 – 11.30 óra
Impresszum:
Miklósi Hírvarázs • Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes lapja • Megjelenik 950 példányban.
E-mail: szervezes@mosonszentmiklos.hu; hivatal@mosonszentmikos.hu • Web: www.mosonszentmiklos.hu
Kiadó: Mosonszentmiklós község Önkormányzata (Székhely: 9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.)
Nyomdai előkészítés: Fenomédia Marketing • Nyomtatás: A.D. 2001 Kft.
ISSN 2416-1209
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Önkormányzati hírek
Tisztelt Mosonszentmiklósi Lakos!
Önkormányzatunk Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten
idén is támogatja településünk lakosait Karácsony előtt
4.360.000 Ft értékű Erzsébet utalvány formájában.
2018-ban minden 65 év feletti mosonszentmiklósi lakosnak, összesen 364 személynek 10.000 Ft értékű Erzsébet utalványt adtunk át, amellyel hozzájárulunk a karácsonyi kiadások mérsékléséhez.
A képviselő-testület a gyermekes szülőkre is gondolt.

10 ezer Ft értékű Erzsébet utalványt kapott gyermekenként
minden olyan család, ahol három 14 év alatti gyermeket
nevelnek a szülők. Ez a támogatás 18 család 54 gyermekét
érintette.
20 ezer Ft értékű Erzsébet utalványt kapott gyermekenként minden olyan család, ahol 4 vagy több 14 év alatti
gyermeket nevelnek a szülők. Ez a támogatás 2 család 9
gyermekét érintette.
Az utalványok kiosztását a „hagyományoknak” megfelelően önkormányzatunk magára vállalta, ezzel is költséget
takarítva meg, így azokat a polgármester, a jegyző és a
falugondnok személyesen juttatta el az érintetteknek és
tolmácsolta önkormányzatunk karácsonyi jókívánságait.
Bedő Csaba polgármester

A novemberi véradáson 108 lakos vett részt
Köszönet nekik!
Tájékoztató közművesítési hozzájárulás bevezetéséről
Tisztelt Lakosság!
Mosonszentmiklós község Önkormányzata képviselőtestülete 2018. október 30-i testületi ülésén a 116/2018.
(X.30) sz. határozatával 2018. november 1-től kezdődően bevezette a közművesítési hozzájárulást. A hozzájárulás mértéke 250.000 Ft/telek.
Ezt az összeget az alábbi telektulajdonosoknak kell megfizetni az önkormányzat felé:
• akik 2018. november 1-e után rá szeretnének kötni
településünk ivóvíz és szennyvíz gerinchálózatára
• magánszemély által történő telekmegosztás esetén rákötés előtt
• új építési telek kialakításakor az új telek tulajdonosának
szintén meg kell fizetnie ezt a hozzájárulást a rákötés előtt
Mentesül a közművesítési hozzájárulás megfizetése alól:
• aki korábban, még a fenti hálózatok kiépítésekor már
befizették az akkori hozzájárulást az adott telekre vonatkozóan
• aki az önkormányzat által kialakított teleket vásárol,
mivel az önkormányzati telek vételára már tartalmazza a
közművesítési hozzájárulás összegét
A Pannon-Víz Zrt. által az önkormányzatnak megküldött
„Megrendelő víz- vagy szennyvízbekötési és egyéb szolgáltatás igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványt az
önkormányzat csak a fenti összeg befizetését követően,
a testületi-ülésen hozott határozata alapján írja alá.
Polgármesteri Hivatal
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Születések:

Halálesetek:

Horváth Lili				
Lakat Bence Vince			
Németh Dávid				
Kalmár Dániel				
Matsek Levente				

2018.09.15.
2018.10.18.
2018.10.21.
2018.10.26.
2018.11.20.

Polgár Zoltán József			
Hécz György				
Háber Jánosné				
Börzsei József				
Fördős Gyuláné				
Molnár Lajos				
Tóth Imre				

Házasságkötés:
Gábor Anita - Schadenberger Zoltán		
Hegedüs Veronika - Lichthammer Zsolt		

Elkeltek a telkek a Csepete utcában
Még tavaly kezdte el önkormányzatunk a Csepete utcai
telkek kialakítását. Az adás-vételi procedúra, továbbá
a telekmegosztások miatt az építési telkek értékesítés
idén tavasszal kezdődhetett meg párhuzamosan a közművesítéssel. Utolsó közműként a szennyvíz gerinchálózat épült meg idén decemberi határidővel. Örömmel
tájékoztatom Önöket, hogy az utolsó telket ez év októberében adtuk el, sőt már pár telken megkezdődtek az
építkezések is.
A képviselő-testület már idén ősszel döntött további építési telkek kialakításáról. Az ehhez szükséges földterületek megvásárlása és a telkek földmérő általi kimérése
folyamatban van. Jövőre a közművesítést is folytatni fogjuk az így kialakításra kerülő újabb 12 telek előtt.
Bedő Csaba polgármester

2018.10.13.
2018.10.24.

2018.09.25.
2018.09.26.
2018.10.03.
2018.10.19.
2018.11.04.
2018.11.29.
2018.11.30.
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Orvosi vizsgálat a bölcsődében
November 29-én volt az első orvosi vizsgálat bölcsődénkben. Dr. Benke Tamás és Muzsek Erika minden hónapban
ellátogat hozzánk és egy általános orvosi vizsgálatot látnak
el bölcsődéseinken. Kedvességükkel és gyermek szeretetükkel elvarázsolták a kis apróságainkat. Bátor gyermekeket tapssal, kis ajándékkal jutalmazták. Integetve, a viszont
látás örömével köszöntek el tőlük.
Szabóné Takács Renáta kisgyermeknevelő

Bölcsődénket hat kisgyermek vette birtokba

Szociális segítő az óvodában
Filipská Zdenka vagyok, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ Köznevelési
Csoport óvodai és iskolai szociális segítője.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás Magyarországon 2018. szeptember 1-ei hatállyal lett szabályozva
jogszabály által. E szolgáltatás célja:
- hozzásegíteni a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéshez,
- hozzásegíteni a lehetőségei kibontakozásához,
- gyermek családjának segítése a gyermek óvodai és iskolai
életét érintő kérdésekben,

- prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrése,
- jelzőrendszer működésének segítése.
Az általam biztosított szolgáltatások az óvodában egyéni és csoportfoglalkozás keretén belül történik mind szülők, mind gyermekek részére. Minden héten hétfőnként
14:00-tól 15:00-ig megtalálható vagyok az óvodában. A
fogadóórától eltérő időpontot telefonszámon és e-mail címen lehet egyeztetni. Az elérhetőségeim megtalálhatóak
az óvoda faliújságán.
Filipská Zdenka-szociális munkás

Köszönet

Papírgyűjtés

Szeretnénk megköszönni a helyi képviselőtestület és
Bedő Csaba polgármester munkáját, pályázatokon való
sikeres részvételét, mellyel hozzájárultak intézményünk épületének további külső-belső megújulásához.
Köszönjük, hogy támogatják munkánkat az óvónő hiány mérséklését segítő nyugdíjasok alkalmazásában, a
fiatal óvodapedagógus jelöltek felkarolását, a főiskolai
tanulmányaik támogatását.
Köszönjük gyermekeink, szülők, intézmény dolgozói
nevében.
Gyurós Lilla intézményvezető

Mint minden évben, idén is szerveztünk papírgyűjtés
az óvodában, ahol minden szorgos papírgyűjtő ajándékba hajtogatott méhecskét vihetett haza! Köszönjük
a falu lakosságának, aprajának-nagyjának a segítségét,
az óvodánkra gondolva, az óvoda javára összegyűjtött
és elhozott sok-sok papírt.
Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak is a segítségét a papír elszállításakor.
A befolyt összeget a gyermekek javára fordítjuk.
Köszönjük, hogy óvodásainkat támogatták!
Feller Katalin pedagógiai asszisztens
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Adventi kézműves teadélután az óvodában
Idén már harmadik alkalommal szervezett a Szülői Munkaközösség adventi kézműves teadélutánt.
A teadélutánra a szülőket és az óvoda összes dolgozóját
vendégül hívtuk. A teadélutánon hópehely manókat, karácsonyi díszeket készítettünk filcanyagból, papírból pedig
mécses tartókat. A nagy munka közben és után vidáman
beszélgettünk, sütiztünk és teáztunk. Köszönöm az adományokat, amellyel gyermekeink óvodai életéhez járultunk
hozzá. Azoknak a családoknak is köszönöm a segítségét,
akik nem tudtak eljönni, de az adományhoz hozzájárultak.
Nekik apró ajándékkal kedveskedtünk.
Vér Mariann- SZM elnök

Festménykiállítás az óvodánkban
Őszi kiállításunk megrendezéséhez a mosonszentmiklósi
származású Szabó Margit amatőr festőművészt kértük fel,
aki nagy örömmel fogadta el meghívásunkat.
Jelenleg Lébényben él két felnőtt lányával, szabadidejében
pedig szívesen ül a festőállvány elé és hobbiként készülnek szebbnél szebb képei vízfesték valamint tempera felhasználásával. Legutolsó alkotása a mosonszentmiklósi
templomegyüttesről készült, mely igazán élethűre sikeredett. Ezenkívül tájkép és csendélet ihletésű képei vannak,
ezekből hozott el nekünk kilenc olyan festményt, melyek
az „Ősz Színeit” idézik.
A rendezvényt a nagycsoportosok verssel és énekkel nyitották meg, melyre Horváth Éva óvodapedagógus készítette fel őket. A gyerekek láthatták az évszak gyönyörű színeit
és állatvilágát, a helyi templomot. Köszönjük, hogy e csodálatos képeket itt is megtekinthettük!
Szabóné Takács Renáta kisgyermeknevelő
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Egészség - Sportnap
A jó időt kihasználva egy szép szeptemberi délelőtt,
Egészség - napot tartottunk a füves udvaron. Belépőként minden kisgyermeknek akadálypálya szerűen
mozgásos feladatokat kellett teljesíteni. A sportmanósok, Palkovits Zsófia óvodapedagógus és Szabóné Takács Renáta kisgyermeknevelő gondoskodott a mozgás
összeállításáról és levezetéséről. A szülők által hozott
gyümölcsöket, zöldségeket Muzsek Erika védőnővel
készítettük el ízlésesen tányérokra. Játékos kérdések,
életkor szerinti színezők, feladatlapok tették még érdekesebbé a gyümölcsök, zöldségek jó étvággyal történő
elfogyasztását.
Buga Lászlóné óvodapedagógus

Mihály napi vásár
Réges - régen, mikor az állatok még élvezhették a legelők friss illatát, ez egy kiemelkedően fontos napnak
számított. A Szent György napján kihajtott állatokat
Szent Mihály napján terelték vissza védett helyükre.
A pásztorok e napon számoltak el gazdáikkal, s kapták
meg bérüket. Ha jól helyt álltak, újra megkötötték velük a következő egy évre a szerződést. A cselédséget is
ekkor fogadták fel. Az új munka reménye mindenkinek
öröm volt, gazdagnak s szegénynek, gazdának, szolgának egyaránt. E fontos eseményt vigalommal, mulatsággal ünnepelték meg, s a megrendezett vásáron pedig mindenki beszerezhette hiányzó felszerelését.

A nyulacska csoport életében is fontos volt e nap, hiszen egy vásárt megelőző dolgos hetek munkálkodását koronázta meg. A gyerekek, az óvó- és dadus néni
több héten keresztül nagy izgalommal készítették a
vásárfiákat.
S végre eljött a vásár, a mi vásárunk napja. csoportonként vásári hívogatóval mentünk a kíváncsi gyermekért, akik kis kosarukkal tele, boldogan tértek vissza a
csoportszobájukba.
Horváth Éva óvodapedagógus
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Márton nap az óvodában
November 11. Márton nap, jeles nap a naptárban.
Szent Márton legendáját meséljük a nagyobbaknak.
Márton naphoz kapcsolódóan sétát teszünk olyan baromfiudvarba, ahol a gyerekek megfigyelhetik a libákat,
meghallgathatják hangjukat. Libás játékokat játszunk,
mondókákat mondogatunk. A nagyobbak meglátogatják a kisebbeket, amikor közösen játszanak, énekelnek,
megajándékozzák egymást.
Idén a fenti épületben a nagycsoportosok a kicsikhez,
és a mini bölcsődésekhez látogattak el.
A lenti épület középsőseit a kiscsoportosok a maguk
készítette gyümölcssalátával várták.
Takács Attiláné óvodapedagógus
SZENT MÁRTON LEGENDÁJA
Valamikor réges-régen, Szombathely városának környékén, élt egy kisfiú, akit úgy hívtak, Márton. Márton édesapja római katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska
lett, ő is szeretett volna katona lenni és jelentkezett is
a hatalmas római hadseregbe. Sisakban, páncélban,
lóháton ülve bátran küzdött a csatákban. Bátorsága
mellett jószívű is volt, ezért katonatársai igen-igen szerették őt. Egy napon egy város felé lovagoltak és az út
szélén egyszer csak megláttak egy koldust. Hideg volt,
de a szegény kolduson alig volt valami ruha, reszketett,
fázott, amikor megszólította Mártont:
– Segíts rajtam, megvesz az Isten hidege!
Márton tanakodott magában, mit is adhatna ennek a
szegény embernek, mert saját ruháján kívül nem volt
nála semmi más. Hirtelen levette köntösét, kardjával
kettévágta és az egyik felét a didergő koldusra terítette.

Később, amikor Márton lefeküdt aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust látta, és a vállán az a fél köpönyeg
volt, amit ő adott a koldusnak. Innentől kezdve nem a
hadsereget, hanem Istent szolgálta, pap lett belőle. Nagyon szerették mindenütt, mert jóságos volt és mindenkinek segíteni próbált.
Az emberek hamarosan meg is akarták választani püspöknek. Márton azonban nem akart püspök lenni, aki díszes palotában lakik és szolgák veszik körül, ő ezután is
egyszerű életet akart élni. Ezért elbújt az emberek elől,
hogy ne találják meg. A libák közé húzódott, a libaólba.
De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és gágogásukkal elárulták Márton búvóhelyét. Így
az emberek megtalálták és püspökké választották. Márton püspökként is ugyanolyan jóságos és szerény maradt, mint előtte. Mindig segített a szegényeknek, az
emberek egész életében nagyon szerették őt, és máig is
mesélnek róla…

Évszakzáró koncert az óvodában
Hagyományainkhoz hűen, idén is megtartottuk az évszakzáró koncertünket, ahol Horváth Krisztina zenetanárnő és iskolás növendékei ismert népdalokat énekeltek és kísérték citerán. A gyerekeknek lehetőségük volt
közelebbről megnézni a hangszert és a pengetőt. Öröm
volt látni a régi óvódás tehetségeket.
Feller Katalin pedagógiai asszisztens
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Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület
hangszerbemutatója az óvodában.
Óvodánk pedagógiai programjában kiemelten figyel
arra, hogy a gyermekek a művészetek mind több ágával
ismerkedhessenek meg. Nagy szerencsénkre szolgál,
és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a faluban aktívan működik egy fúvószenekar, mely zenekar 1976ban alakult meg, természetesen a kornak megfelelően
úttörő zenekari formában. Az alapító tagok közül többen ma is a zenekar tagjai.
Idén októberben másodszor látogattak el óvodánkba,
hogy megismertessék a gyerekeket a fúvós hangszerek

csodálatos világával. Taletovics Márton tanár úr és a zenekar tagjai az óvodások számára érthető módon mutatták be a hangszereket, amelyeken játszanak. A gyerekek
a bemutató végén maguk is kipróbálhatták, többen meg
is szólaltatták ezeket.
Reméljük, hogy a kapcsolat a zenekar és az óvoda között még szorosabbá vált, és lesz még részük ilyen élményben.
Takács Attiláné óvodapedagógus

Miklósi Hírvarázs

Kormos István születésnap
Hagyományaink szerint ünnepeltük meg Kormos István
falunk szülöttének és óvodánk névadójának születésnapját. Ezen a napon az óvó nénik csoportról csoportra járva
kedveskedtek a gyermekeknek a költő által írt egyik verses mese bábjátékos feldolgozásával.
Ebben az évben a Fázó rókafiak című verses mese került
bemutatásra. A nap következő részében ellátogattunk a
költő emlékhelyéhez. Ott gyertyát gyújtottunk és koszorút helyeztünk el.
Horváth Éva óvodapedagógus

Sportmanó(k) az óvodában…
2018-19-es nevelési évben ismét lehetőségünk adódott a
Sportmanó továbbképzésen való részvételre. Idén Szabóné Takács Renáta kisgyermeknevelő és jómagam voltunk
a Budaörsi Decathlanban megrendezett tanfolyamon.
A képzés célja olyan ismeretek szerzése, és gyakorlati átadása a kisgyermekeknek, ami által majd, saját életkoruknak megfelelően megismerkedhetnek az 5 féle sportág
alapjaival. (foci-, kosár-, kézi-, floorball-, tenisz). A tanfolyamon konkrét sport tippekkel, játékos feladatokkal ismerkedtünk meg, ehhez kaptunk segítséget.
Mivel intézményünkben második éve van sportmanó
program, ezért a sportágakhoz tartozó eszközök már az
intézmény tulajdonába kerültek. A megszerzett gyakorlati
tudásunkat és a sporteszközöket 2018. október 12-én az
egészségnap keretében az intézmény összes kisgyermekével megismertethettük. A füves udvaron akadály pályát
alakítottunk ki úgy, hogy mindenki korosztályának megfelelően megismerkedhetett az 5 labdajátékkal.
Palkovits Zsófia - óvodapedagógus
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1956-os forradalom emlékére
Minden évben október 23-án megemlékezünk az 1956os forradalom eseményeiről.
Az is hagyomány iskolánkban, hogy ez a feladat a nyolcadikos osztályra vár.
Időben megkaptuk a szöveget az osztályfőnökünktől
és hétről – hétre egyre jobban sikerült begyakorolni a
saját szerepünket. Kiválasztottuk az alkalomhoz illő öltözéket, ami az idén fekete nadrág és kockás ing lett.
A hangulatot fokozta a háttérzene. Elsőként az iskola
tanulóinak és tanárainak adtuk elő műsorunkat, majd
később a művelődési házban a falu lakossága is megtekinthette.
Ezek a tragikus, de mégis hősies események közelebb
hozzák számunkra a könyvből tanult történelmet.
Horváth Daniella 8. o

A citerások, népénekesek ebben a félévben
sem unatkoztak!
Szeptember végén Lakatos Mercédesznek másodszor adatott meg a lehetőség, hogy a tengerentúlon mutassam meg
citeratudását. San Francisco, Los Angeles, San Diego magyar közösségeit örvendeztettük meg citerajátékunkkal.
A szóló énekeseink két versenyen vettek részt ebben a félévben a Győrzámolyi Szigetközi Népdaléneklési Versenyen
Eördögh Regina első helyezést ért el. Nyúlon november
végén a Pilinszky napon megrendezett versenyen mindhárom mosonszentmiklósi induló arany minősítéssel
tért haza: Eördögh Regina, Horváth Veronika, és Szente
Vanessza Melánia,
A citerások lehetőséget kaptak, hogy közreműködjenek
az „Összeillik a szőke a barnával” népzenei kiadványban.
November elején ezért az összes népzenésszel stúdiózáson vettünk részt, ami nagyon jól sikerült és más csak az
utómunkálatokra várunk a kiadásig.
Hagyományosnak mondható, hogy Ősszel meglátogatjuk
az óvodásokat és citerázunk nekik és közös éneklésre invitáljuk őket. Az ez évi kis koncertünk is nagyon jól sikerült
és sikerült elérni, hogy kicsi és nagyon együtt énekeljen.
A tavaszi félév is rengeteg mindent tartogat, dolgozunk
tovább.
Horváth Krisztina

Miklósi Hírvarázs

21

Ilyen volt az idei év

810 éves településünk

810 éves településünk

Hősök napi megemlékezés

Szent István király és az új kenyér ünnepe

Megnyílt idén a bölcsődénk

Egészségnap az óvodában

Balagás az iskolában

Anyák napi rajzverseny az óvodában
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Ilyen volt az idei év

Falunap

Falunap

Gyermeknap

Margaret Island koncert

Termelői vásár a Csopakban

Májusfa kitáncolás

Műfüves pálya építése

Tekepálya átadása
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Ilyen volt az idei év

Nyugdíjasaink a budapesti Operaház előtt

Kolbásztöltő verseny

Kocsonyafesztivál Mosonújhelyen

Pálinkaverseny

Varga Rudolf teke emléktorna

Borverseny
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Ilyen volt az idei év

Megújult a Fő út

Megújult a Hársfa utca

Megújultak az önkormányzati épületek-óvoda

Megújultak az önkormányzati épületek-konyha

Megújultak az önkormányzati épületek-pm hivatal

Megújultak az önkormányzati épületek-pm hivatal

Megújultak az önkormányzati épületek-orvosi rendelő

Véradó ünnepség

Polgárőreink emlékeztek a temetőben

Szemétgyűjtés tavasszal

