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Szent karácsonyt,
hitünk legszebb ünnepét ünnepeljük!
Már advent kezdetén fényárba öltöznek a városok és
falvak. Csodálatosan megvilágított kirakatokat és utcákat lehet látni. Mindez nagyon szép, nagyon mutatós, de mi van mögötte? A karácsony is rohanás, bevásárlás lett csupán? A ráhangolódás helyét átvette a
feszültség és a szorongás, azonban a lényeg Szent karácsony ünnepe: Megváltónk születése és az erre való
lelki felkészülés lenne.
A szent éjszakán is szerte a földön sok édesanya örvendezett gyermeke születésének. Mi egy olyan gyermeket ünneplünk, aki nemcsak egy családnak, hanem
minden embernek örömhírt jelent. A kis Jézus születése ma is ünnep az egész világon, a szegényes otthonokban csakúgy, mint a királyi palotákban. Pedig
nagyon szegény barlangistállóban látta meg a világot.
Miféle gyermek az, aki ma is jászolához vonzza az
emberek millióit? Miféle gyermek az, akit nem tudnunk elfelejteni? Mivel érdemelte ki ezt a világra szóló
ünneplést? Miféle kincseket rejt a betlehemi barlang,
amely ma is lázba hozza az emberi szíveket?
Mi keresztények jól ismerjük a választ. Ez a gyermek
Istennek emberré lett Fia!
Vajon mi volt az, ami arra késztette az Istent, hogy ezt
tegye, mi volt az, ami miatt a megváltásnak ezt a módját választotta? Mert másképp is megválthatta volna a
világot - hiszen Isten mindenható.
Egyelten lehetséges magyarázat: a SZERETET. Lehet,
hogy ez a szó megszokott és elkoptatott. Sajnos mindenfélére használják és kihasználják. Annyi gonoszság van napjainkban is az egész világban.

Úgy tűnik, hogy annyi, de annyi ember esetében hiába jött közénk, mert tovább élik bűnös életüket. Volt
értelme a betlehemi istállónak? Ki más válaszolhatna
ezekre a kérdésekre, mint maga az Isten – de a Betlehemi Kisded hallgat. Gondolkodjunk el ezen a megmagyarázhatatlan isteni szereteten.
„Amikor a Betlehemben született gyermekre emlékszel, hajolj meg a tulajdon szívedben élő gyermek
előtt, és kövesd álmaid csillagának fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa neked, hogy az Úr egy kisgyermeken át is képes
meg változtatni a világot.”
ÁLDOTT ÜNNEPEKET!
Miklós atya

Mosonszentmiklós község Önkormányzata nevében Áldott,
Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
Kívánok Mosonszentmiklós valamennyi lakosának!
Bedő Csaba polgármester
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Miklóson járt a Mikulás
December 5-én vasárnap kora este falunkba is ellátogatott a Mikulás. A Zichy-téren gyűltünk össze erre az
eseményre. Egy kicsit szemerkélt az eső, majd a hó, de
a forró tea és forralt bor melegen tartotta a lelkeket. Köszöntőmet követően kigyúltak az ünnep fényei, fényárba öltözött a Zichy-tér, majd a fúvósaink varázsoltak
karácsonyi hangulatot dallamaikkal. Ezután megérkezett
a mindenki által várt Mikulás, aki ebben az évben egy
szépen feldíszített tűzoltóautón érkezett. A tűzoltóautó
polgárőreink kíséretében vonult be a térre, ahol sok-sok
gyermek várta nagyra nyílt szemekkel. Az ajándékosztás
minden évben egy Mikulást próbáló feladat, ezért idén is
polgárőreink segítettek neki, hogy mindenkinek jusson
ajándék és csokoládé. Ezt követte a közös fotózás a tűzoltóautó oldalában. A program egy látványos tűzijátékkal zárult. Idén sem maradhatott el a kínálatból az önkormányzatunk által biztosított forralt bot, a tea, a pogácsa,
a mártonka és virsli, melyek kiosztásában a polgárőrség
hölgy tagjai és pár önkéntes segített.

Ebben az évben is rengetek ajándékot, plüss figurát,
csomagot kaptunk a lakosságtól, bőven volt dolga ezek
szétosztásában a Mikulásnak. Köszönöm a miklósi bortermelők felajánlásait (Ludikár Ildikó, Finta Zoltán, Perger
Ferenc, Szabó Gyula, Gyergyói Zoltán, Csopak bisztró,
Bedő Csaba) amiből idén 150 l forralt bor készült. Köszönöm a Tóth-hús felajánlását, nagyon finom volt az
idei virsli is. Köszönöm a konyhai dolgozóknak a vasárnapi munkájukat, hiszen ők készítették el a finom forralt bor mellett a teát és sütöttek rengeteg pogácsát is a
virslifőzésről már nem is beszélve. Köszönöm tűzoltóink
és polgárőreink rendezvény előtti és alatti segítségét is.

Remélem idén is örömet szereztünk a gyerekeknek ezen
a napon.
Bedő Csaba polgármester
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Nálunk járt a Mikulás
A hagyományokhoz híven december elején– idén is – eljött
hozzánk az iskolába a Mikulás. Izgatottan vártuk heteken
át. Lelkesen készültünk a találkozásra: feldíszitettük a termünket, rajzoltunk, énekeltünk, ajándékokat készítettünk
a Mikulás számára. Amikor a segítőivel és a krampuszokkal együtt bejött a termünkbe a Nagyszakállú, ünnepi műsorral köszöntöttük őket, majd az ajándékosztás következett. Mindannyian megígértük a Mikulásnak, hogy egész
évben jók leszünk, s jövőre is szeretettel várjuk vissza Őt.
a 4. osztályosok

A Magyar festészet napja iskolánkban
„Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák
elém a világot…”
– írta Babits „Örökkék ég a felhők mögött” című versében.
2002 óta hazánkban rendszeresen megünnepeljük a Magyar Festészet Napját, amelyet október 18-ra tűztek ki.
Azért erre a napra, mert ekkor ünnepeljük Szent Lukács
névnapját, aki évszázadok óta a festők védőszentje. Ez a
nap 2002 óta a fény, a színek, a formák és ritmusok, az
élő festészet ünnepe! 7. alkalommal emlékeztünk meg
iskolánkban erről az ünnepről. De az idei tanévben kicsit
másképp, mint eddig. A vírus átírta sok iskolai rendezvényünk szokásos módját.

Október 18-án, hétfőn 11 órától minden tanuló ecsetekkel, festékkel felszerelkezve érkezett az osztályterembe.
Alig várták, hogy elérkezzék az alkotás ideje. A rövid
megnyitó után kezdődhetett a munka. Minden osztály
más-más témát jelenített meg. Tapétacsíkra dolgoztak a
diákok. Minden percben változtak a felületek. A felhasznált formák és színek világa egyre izgalmasabbá, kifejezőbbé vált. Három óra alatt elkészültek a csodálatos
gyermekalkotások.
A rendezvényünk hangulatáról beszéljenek a képek! A
szalagfestmények adventig díszítik majd az aula falát.
Lázárné Verebes Ilona szaktanár
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A magyar népmese napja
2005 óta minden évben, szeptember 30-án, Benedek
Elek születésnapján ünnepeljük meg a magyar népmese
napját. Ezen a napon minden népmesét szerető gyermek és felnőtt megkülönböztetett tisztelettel fordul
mind a magyar, mind más népek meséi felé.
Iskolánkban egy Benedek Elek mesével emlékeztünk
meg erről a napról. A szegény ember kakasa című mesét olvasták fel az alsós tanító nénik az aulában ös�szegyűlt gyerekeknek. A mese meghallgatása mellett
a tanulók egy általuk olvasott népmese illusztrálásával
is készültek erre a megemlékezésre. A legjobb rajzok
a paravánokra kerültek, s alkotóikat Ili és Ildikó néni
díjazták.
Benedek Elek Kisbaconon született 1859. szeptember
30-án. Neves újságíró volt, de leginkább mint a nagy
mesemondót ismerjük.
Sokat foglalkozott az ifjúsági irodalommal, a népköltészettel és a népnyelvvel. Volt országgyűlési képviselő,

szerkesztett újságot és könyveket. Verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. Meseíróként a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője volt.
Benedek Elek gyermekkorában szívta magába a mesék
szeretetét. Édesapja faluszerte ismert és kedvelt mesemondó volt, de mások is akadtak a faluban, akik történeteikhez fogékony hallgatóságra leltek a fiatal fiúban.
Kapott aztán biztatást szülőfaluján kívülről is: a székelyudvarhelyi kollégium pályázatán Székely népdalok
című pályamunkájával jutalmat nyert. Majd megjelent
a Székelyföldi gyűjtés című kötete, első mesekönyve
pedig 1885-ben Székely Tündérország címmel látott
napvilágot.
Benedek emellett mesefordítással is foglalkozott, fordított Grimm-meséket, az Ezeregyéjszaka meséit és Csudalámpa címmel 37 nép 120 meséjét jelentette meg.
Halászné Kovács Beáta

1. osztály:
1. hely: Fülöp Léna
2. hely: Farkas Boldizsár
3. Szabó Janka
dicséret: Ludikár Lizandra és Tán Fanni

4. osztály:
1. hely: Tóka Júlia
2. hely: Szabó Anna
3. hely: Kozselszky Kitti
dicséret: Bánfi Ramóna Luca

7. osztály:
1. hely: Sághi Zsófia
2. hely: Fűzfa Virág
3. hely: Fűzfa Dorina
dicséret: Bikki Dorina

2. osztály:
1. hely: Köteles Vanda
2. Spadaro Marco
3. Makranczi Alexandra
dicséret: Kozselszky Ferenc

5. osztály:
1. hely: Móricz Petra
2. hely: Spadaro Bruno
3. hely: Horváth Réka és Potyondi Gergő
dicséret: Fűzfa Noémi és Riedl Anna

8. osztály:
1. hely: Ábrahám Amanda és Pálfi Abigél
2. hely: Frühwirth Fanni
3. hely: Szalai-R. Júlia
dicséret: Farkas Rebeka

3. osztály:
1. hely: Farkas Petra és Köteles Alex
2. hely: Novits Noel Nimród és Szabó
Dorka
3. hely: Lencse Anna és Simsek Eysan

6. osztály:
1. hely: Raczenböck Balázs
2. hely: Adács Antónia és Kovács Viktória
3. hely: Kritzer Bianka és Takács Jázmin
dicséret: Bári Lili és Eördögh Regina
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Iskolai hírek
AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK
Ahogy más évben, úgy most is a 7. osztályosok feladata
az aradi vértanúkról való megemlékezés. Osztályfőnökünk, Molnár Gábor irányításával sokat készültünk az ünnepi műsorra, melyet az aulában adtunk elő.
Az ünnepély végén tiszteletünk jeleként gyertyát gyújtottunk és virágot helyeztünk el a feldiszitett paraván elé.
Biki Dorina
7. osztály

SÁROSI LAJOS EMLÉKÉRE
Egykori kollégái, valamint volt tanítványai emlékeztek Sárosi Lajos, mosonszentmiklósi iskolaigazgatóra, születésének 100. évfordulóján.
„Gyönyörű hivatását alázattal és felelősséggel művelte. Tanítványai sokat kaptak tőle. Akiket elindított
a pályán, megállták a helyüket. Mi, utódai hálásak
vagyunk, hogy tanítványai lehettünk, hogy kollégaként maga köré gyűjtött bennünket.
Köszönjük a példát, a hitet, a segítséget, amit nyújtott szép hivatásunkhoz!” – olvashatjuk Fenyvesi Irén
gondolatait a 2. kötetben.
Mindig szívügyének tartotta a kiemelkedően tehetséges, szorgalmas, nagycsaládban nevelkedő gyerekek
támogatását, mivel ő is nagycsaládból származott.
Özvegye 1995-ben létrehozta a Sárosi Lajos Alapítványt. Ennek díját minden évben a helyi általános
iskola legjobban tanuló, tehetséges, szorgalmas, a
közösségi munkában aktív diákja, illetve a munkáját
kiválóan végző pedagógusa kapja.
Frank Györgyné
kuratóriumi elnök

Egy koncert az irodalomórán
Kávészünet együttes

Egy kis kávészünet

Egy pályázati lehetőségnek köszönhetően az aulában, a
felső tagozatosoknak egy rendhagyó irodalomórát tartott a Kávészünet nevű együttes.
A zenekar saját és más költők alkotásait hozta el nekünk. Megzenésítve adták elő a műveket. A zongora,
a gitár és a mikrofon jól kiegészítette egymást. A versek – többek között - a cinege cipőjéről, az oroszlánról
és a csapdájáról, a borról szóltak. A hangulat vidámra
sikeredett. Persze tanulságot hordozó szövegeket is
hallhattunk. Cserébe a zenekar nagy adag vastapsot
kapott tőlünk. Végül még autogramot, vagyis aláírást is
kaptunk a fiatal fiúktól.
A Youtube-on és a Spotify-on is meghallgathatjuk őket,
sőt feliratkozhatunk az együttes oldalára is.
Számomra ez az óra sok vidám, örömteli élményt tartogatott.
Sterkovich Zoé
5. osztály

Az egyik hétfőn egy nagyon érdekes, rendhagyó irodalomórán vettünk részt, erről szeretnék beszámolni.
Hírt kaptunk arról, hogy a Kávészünet nevű együttes
érkezik majd az iskolánkba. Azt is megtudtuk, hogy
különféle versek megzenésítésével foglalkoznak az
együttes tagjai, sőt saját költeményeik is vannak. Kíváncsian vártam az előadást. Az együttes tagjai nagyon rokonszenvesek voltak számomra. Szerintem az előadás
agyon élvezetes volt. A fiúk nemcsak tanulságos és elgondolkodtató dalokat adtak elő, hanem vidám dalokat
is hallhattunk tőlük.
Nagyon élveztem ezt a rendhagyó tanítási órát, remélem, máskor is ellátogat az iskolába az együttes.
Spadaro Bruno
5. osztály
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Iskolai hírek
Az állatok világnapja

Karácsonyi ajándékozás

Október negyedikén, az állatok világnapján egy roppant
érdekes előadáson vehettünk részt.
Egy - a témában jártas - természetvédő érkezett iskolánkba, ő tartotta az előadást. Mesélt a környező erdők ökoszisztémáiról, valamint beszámolt az ember környezetre
gyakorolt hatásáról is. Megtudtuk, hogy állatfajok ezrei
tűnnek el, anélkül, hogy megismerhetnénk őket. Számos
tanáccsal látott el minket, hogyan óvjuk meg a körülöttünk lévő állatokat. Az állatok védőszentje Szent Ferenc.
Engem igazán foglalkoztat ez a téma, remélem, a ti érdeklődéseteket is felkeltettem ezzel a fogalmazással.
Spadaro Bruno
5. osztály

Idén is elindult a Mosolymanók karácsonyi ajándékgyűjtési akciója, amelyet nagy örömmel fogadtak tanulóink.
Örvendetes, hogy diákjaink hatvannégy doboznyi, gyönyörű ajándékcsomagot ajánlottak fel hátrányos helyzetű kortársaik számára. Remélhetőleg - ezáltal - sok
kisgyermek számára tették szebbé, felejthetetlenebbé
karácsony ünnepét.
Halászné Kovács Beáta

OKTÓBER 14. - PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
Iskolánk 7. és a 8. osztályos diákjai október közepén ellátogattak a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégiumba.
Az Agrárkamara jóvoltából külön busszal utaztunk. A
megérkezést követően a csapatot két részre osztották. A
7. osztályosok omnibusszal elmentek egy egyéni vállalkozóhoz, aki lovakat tart. Itt lehetőségünk volt lovagolni és
megismerkedni a lótartás rejtelmeivel. Körbe néztünk és
megsimogattuk a lovakat, azután az omnibusszal visszaérkeztünk az iskolába. Az intézmény tanárai bemutatták
nekünk az iskolát, majd az udvaron megnéztük az első
évfolyamosok csikóavatását.
A pályaorientációs napon nagyon jól éreztük magunkat.
Horváth Fanni és Sághi Zsófia
7. osztály
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Új bölcsődevezető érkezett
Szeretnék röviden bemutatkozni Önöknek. Baranyainé
Csáfordi Eszter vagyok, családommal itt élek Mosonszentmiklóson. Férjemmel két gyermeket nevelünk.
Szakmai pályafutásomat az abdai Mézeskalács bölcsődében kezdtem 2012-ben.Jelenleg a 18 hónapos kisfiammal vagyok Gyeden. Nagy örömömre 2021.10.01től ismét munkába állhattam. A mini bölcsőde Halacska
csoportjában dolgozom, mint bölcsődevezető-kisgyermeknevelő. Szeretnék kialakítani egy biztonságérzetet
nyújtó, érzelem gazdag környezetet, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az
önfeledt, aktív játék örömét. Arra törekszem, hogy a
gondjaimra bízott gyermekekből a világra nyitott, érdeklődő emberek váljanak. Kérem, a kedves szülőket
forduljanak hozzám bizalommal.
Baranyainé Csáfordi Eszter
bölcsődevezető-kisgyermeknevelő
Mikulás ünnepség
Az idei évben a Mikulás ünnepség szervezése rám hárult, melyet örömmel fogadtam. 2021. december 3-án
délelőtt a óvodánkban csengőszó kíséretével megérkezett a várva várt Mikulás. A csoportszobákba érkezve a
gyermekek hellyel kínálták Őt, akit csinos ruhába öltözve kedves énekkel, verssel fogadtak. Kíváncsian várták
milyen ajándékot rejt a Mikulás zsákja. A gyermekek
szemében öröm és boldogság tükröződött.
Ezt követően a Mikulás a főző konyhán és a Polgármesteri Hivatalban is látogatást tett, ahol az ott dolgozók
énekkel köszöntötték.
Köteles Sándorné Tóka Gabriella
Pedagógiai asszisztens
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Óvodai hírek
ŐSZI KIÁLLÍTÁS AZ ÓVODÁBAN
A Mókus nagycsoportos gyermekek csodálatos őszi hangulatot varázsoltak dalaikkal, verseikkel a kiállítás megnyitóján. Máté Katalin lébényi hobbifestő gyönyörű képeiből állítottunk ki néhány darabot. Műveinek főbb témája
a vadon élő állatok voltak. Azokat az állatokat részesíti
előnyben, amik itt a Hanságban és közeli környezetünkben is megtalálhatók. Készültek festményei, amik másolatok, nem eredeti ötletek.
Mók Ildikó
óvodapedagógus

SPORT-ÉS EGÉSZSÉGNAP
2021. október 15.-én / pénteki napon/ az óvodába
meghívást kaptam egy sport- és egészségnap rendezvényre. A rendezvény egészségnap részének felelőse
Feller Katalin óvónéni volt, akivel közösen kerestük fel
csoportonként a gyerekeket.
Valamennyi csoport tájékoztatást kapott a gyümölcsökről és zöldségekről, azok fogyasztásának előnyeiről. A
gyerekek szívesen fogyasztották el a felkínált gyümölcsöt, amit az óvoda biztosított. Kati óvó néni játékos
feladatot is kitalált nekik, ami nagyon népszerű volt.
A gyerekekkel megbeszéltünk, hogy mi történik az
orvosi rendelőben, ha betegek lesznek, milyen eszközökkel vizsgálja meg őket a doktor bácsi, illetve doktor
néni, továbbá a védőnői tanácsadóban milyen vizsgálat
vár rájuk, ha felkeresik a védőnénit.
Muzsek Erika védőnő
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Óvodai hírek
KORMOS ISTVÁN SZÜLETÉSNAP
1923. október 28-án Mosonszentmiklóson született
Kormos Istvánra, óvodánk névadójára emlékeztünk
születésnapja alkalmából. A gyermekeknek hagyományunk szerint csoportonként, Horváth Éva óvodapedagógus szervezésével és Feller Katalin, Palkovits Zsófia
és Simon Vivien óvodapedagógusok segítségével Kormos István Muzsikás kismalac című verses meséjét
árnyjátékkal bábozták el. A gyermekek örömmel hallgatták meg az előadást, majd boldogan járták körbe a
színfalak mögötti mesevilágot.
Kormos István születésnapja alkalmából gyertyát is
gyújtottunk minden csoportban képmása és gyermekeknek szóló könyvei mellett. A Mókus nagycsoportosok felkeresték a költő emléktábláját és koszorút helyeztek el megemlékezésül.
Horváth Éva óvodapedagógus
ÉVSZAKZÁRÓ KONCERT
A citera egy magyar, népi húros hangszer, melyet pengetéssel szólaltatunk meg.
Az idei évben nem a megszokott módon hallhattuk a citerás növendékektől az előadásukat. Egy régebbi videofelvételről élvezhettük csoportonként műsorukat a tornaszobában, kivetítőn keresztül. Zsófi óvó néni egy ismert
dalt játszott el a gyerekeknek, amit együtt énekeltünk el.
Két citerát meg is nézhettek a gyerekek, a nagyobbak ki
is próbálhatták, ezzel kedvet csinálva, hogy talán később
ők is szívesen megtanuljanak citerázni.
Feller Katalin pedagógiai asszisztens
BÁBSZÍNHÁZ
Ismét ellátogathatott óvodánkba a Habakukk bábszínház, nagy örömet és önfeledt pillanatokat okozva a nézőközönségnek. Idén ősszel a Zsiga és Csipet című előadást hozták el nekünk. A bábjáték igen humoros és interaktív
volt a gyermekek számára, hiszen kisebb szerepeket is kaptak páran.
Kozma Alexandra pedagógiai asszisztens
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Óvodai hírek
PAPÍRGYŰJTÉS
Idén is megszervezésre került óvodánkban az őszi papírgyűjtés. Köszönjük a gyermekeknek, szüleiknek és a
falu lakosságának, hogy az összegyűjtött papírral támogatták az óvodát. A gyermekek a szorgos „munkáért” kis
méhecskét és lufit kaptak ajándékba. Külön köszönet Németh Péternek, Udvardi Gergőnek és családjuknak, hogy
elszállították az összegyűjtött papírt. A befolyt összeget
a gyermekek javára fordítjuk.
Kozma Alexandra
pedagógiai asszisztens

ADVENTI TEADÉLUTÁN

TÉLI ÉVSZAKNYITÓ KIÁLLÍTÁS

Sajnos a november 19-re tervezett adventi teadélutánt
idén sem tudtuk megtartani a vírushelyzet miatt.
Idén 2 fő célunk volt az adventi vásárral: az egyik a hagyomány megőrzése, hogy mi is hozzájáruljunk a gyerekek karácsonyi ajándékához, a másik, hogy óvodánknak
szeretnénk egy saját alapítványt „Mosonszentmiklósi
Vackor Vár-Lak” névvel, melynek létrehozásához a helyi
önkormányzat engedélyén kívül kezdő alaptőkére, 100
ezer Ft-ra is szükség van.
Örömmel írhatom, hogy sikerült mindkét célunkat megvalósítani. Ezúton szeretnék köszönetet mondani helyi
önkormányzatnak az Alapítvány engedélyezéséhez, és
minden szülőnek az összefogásért, a szebbnél szebb alkotásokért és az adományokért.
Csepiné Dombi Erika SZSZ elnök

A téli évszaknyitó kiállítás november 25-én került megrendezésre óvodánkban. A kiállítás témája az agyagedények volt. A kerámiákat a mosonmagyaróvári Vincze
Kornélia Anna készítette. Kornélia a kerámiák készítése
mellett fazekas szakköröket vezet, nyári táborokat tart,
és felnőtteknek vezet fazekas foglalkozásokat. A megnyitó műsoráról a Nyulacska csoport gondoskodott Horváth Éva óvodapedagógus vezetésével.
Simon Vivien óvodapedagógus

NYUGDÍJASOK ADVENTI MESÉJE
Az idei nevelési évben óvodapedagógus pályám megkezdve nagy örömmel vállaltam el az adventi időszakban hagyománnyá vált Adventi gyertyagyújtás mesékkel
c. program megszervezését. Izgatottan vágtam bele a
munkába, melynek sikerességéhez hálásan köszönöm
az intézményvezető, a Nyugdíjas Egyesület és Vámosi
Eszter türelmét, segítségét.
A vírus helyzet miatt sajnos ismét nem volt lehetőség
arra, hogy a kedves nyugdíjasokat személyesen fogadhassuk és mesélhessenek. Velük együtt idén sem élhettük át advent varázsát a szeretet ünnepére készülve.
Azonban Ötvös Dánielné, Babi néni a Nyugdíjas Egyesület tagjaival karöltve és Vámos Eszter segítségével, a
közösen kiválasztott korosztályra lebontott adventi meséket videóra vették és eljuttatták óvodánkba. Adventi
mese repertoárunk, gyűjteményünk tovább bővülhetett
a gyermekeink és mindnyájyunk nagy örömére, akik az
új meséket is nagy örömmel és áhítattal hallgatták.
Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,
aki a szervezés és a megvalósításban segített. Valamint
minden kedves mesélőnek.
Áldott Békés Ünnepet Kívánok!
Mók Ildikó
óvodapedagógus
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A Mosonszentmiklósi Néptáncosokért
Egyesület hírei
Mielőtt a koronavírus újabb támadásra szánta volna el magát
a szórakozni vágyó emberiség ellen, a mosonszentmiklósi
néptánccsoportok kihasználták a lehetőséget, hogy ismét
színpadra állhattak.
A tavalyi kényszerű szünet után ismét megrendeztük a „Röppenj Pulyka” néven már közismerten híres
néptáncfesztiválunkat. A helyi csoportok mellett a tágabb
régió táncegyütteseinek műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A gálaműsor után hajnalig tartó táncházban koptathattuk a cipőtalpakat.
November elején a győrújbaráti senior néptánc találkozóra
voltunk hivatalosak. A csapat itt is kitett magáért a színpadon és a táncházban egyaránt. András napjának közeledtével a hagyományos fonó vigadalom is eljött, melyen az
évadot búcsúztattuk zenével, tánccal, nótával.
A jól megérdemelt pihenésre azonban még várnunk kell:
iskolai tánccsoportjaink Adventi Néptánc Gáláját december
16-án tartjuk az iskola aulájában 18 órás kezdéssel. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk! A hatályos szabályok miatt
az előadás csak védettségi igazolvánnyal tekinthető meg.
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MESE-tekecsapat hírek
Remekül rajtolt a kicsit újra összerakott csapat az NB2-es
bajnokságban. Az első három bajnoki mérkőzésünket sikerült magabiztosan hozni, majd következett egy nagyobb
hullámvölgy. Balszerencsés vereség a tavasszal még NB1es Pét otthonában, majd egy gyengébb hazai teljesítményt
használt ki a vendég szombathelyi csapat, aztán egy remek
mérkőzésen a most is éllovas Pápa bizonyult jobbnak nálunk. Egy kis szünet következett, majd újult erővel vágtunk
bele a folytatásba egy magabiztos 8-0-ás hazai győzelemmel, ami azért elég ritka a teke világában. Ezt követte egy
idegenbeli siker a remek erőkből álló FLEXUM othhonában.
A betegségek és a vírus miatt van két elmaradt mérkőzésünk, amit majd január elején pótolunk előreláthatólag. Egy
mérkőzésünk van még idén, az otthonában nagyon eredményes Hánta csapatával, ahová természetesen a győzelem reményével utazunk el.
Összességében az eddigi szezon az elvártaknak megfelelően alakult. Az új játékosok, Pápai Tibor, Nagy Levente,
Kránitz Bence hozza azt a teljesítményt, ami miatt a MESE
csapata leigazolta őket. Azt gondolon nem vallott szégyent
a csapatunk, bízunk a jó folytatásban és a mezőny elejéhez
szeretnénk még közelebb kerülni.
Ifj. Modrovits István ismét bizonyított. Itthoni bajnokin pár
fával maradt el a pályacsúcstól és a felnőtt egyéni versenyen is remekül menetelt. Nem sikerült az idei évben feltenni a pontot a teljesítményére azzal, hogy férfi felnőtt
egyéni országos döntőn pályára lépjen. A kaposvári Nyugat-Magyarországi döntőig eljutva így is csak gratulálni tudok a teljesítményéhez.
Köszönjük a támogatóknak, hogy az idei évben is mellettünk voltak, a családoknak a nélkülözést és a sok segítséget.
Mindenkinek jó egészséget, áldott, békés karácsonyt és
boldog 2022-őt kíván a:
MESE TEKE CSAPATA

Csipkeverő szakkör Mosonszentmiklóson
A SZAKKÖR a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó online felülete. Célja, hogy a hagyományos szakköri
tevékenységek egyes fázisaiba az internet segítségével
avassa be a látogatókat, ezáltal összegyűjtse, rendszerezze és népszerűsítse a különböző közösségi tevékenységi
formákat.
A felület bemutató videókon keresztül díjmentesen biztosít lehetőséget a szakköri tevékenységek kipróbálására,
megismerteti a látogatókkal a közreműködő mestereket
és oktatókat, akik magas szinten, több évtizedes tapasztalattal rendelkezve vállalkoznak tudásuk megosztására.
Ezen tudásanyag, valamint Horváthné Éva segítségével
Mosonszentmiklóson is lehetőséget kaptunk a csipkeverés technikájának elsajátítására. A program 5 főnek biztosít ingyenes segédanyagot a munkához. 2021. november
19-én a Győri Csipkeklub tagjai jöttek el hozzánk, hogy
egy kis bemutatóval, rögtönzött kiállítással csináljanak
kedvet az érdeklődőknek. Azóta már két alkalommal is
tartottunk szakkört. A résztvevőknek nagyon tetszik és
lelkesen tanulják ezt a régi, szép szakmát.
Vámosi Eszter
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2021.
(Nem is olyan) lassan, de biztosan itt az év vége, eltelt egy
újabb esztendő. Visszatekintve erre az évre, elmondhatjuk,
hogy az önkormányzatunknak változatos éve volt. Mit is
jelent ez? Azt, hogy voltak pozitív és negatív események,
történések ebben az évben.
Negatívan érintett minket a bevételeink csökkenése, hogy
az állam elvonta a gépjárműadót és az iparűzési adó 1%-át.
Igaz, hogy erre kompenzációt ígért, de az sajnos nem volt
100%-os. Ráadásul ezek a bevételek voltak azok a bevételek, amit szabadon használhatott volna fel az önkormányzat fejlesztésekre, beruházásokra. Így, az ez évi megmaradt
normatíva, állami támogatás jórészt kötött felhasználású
bevétel volt, magyarán csak arra használhattuk fel, amire
adták. A koronavírus okozta problémák szintén negatívan
érintettek minket. Az év elején minden rendezvényünk elmaradt, a vírus elleni védekezés plusz költséget okozott. A
megbetegedett vagy karanténba került dolgozóink pótlása,
helyettesítése is kihívás volt. Szerencsére intézményeinket
a vírus miatt nem kellett bezárni, de ezért tettünk mi is, pl.
különféle védekezési intézkedéseket, folyamatos fertőtlenítést vezettünk be.
Pozitív oldala is volt ennek az évnek, nem is kevés. A sok,
pályázaton elért siker révén nem kellett a fejlesztésekről
lemondanunk, tovább épült-szépült a település 2021-ben
is. Több utca is új aszfaltburkolatot és padkát kapott. A
művelődési ház elavult elektromos kapcsolószekrénye és
mérőórája is ki lett cserélve szabványos eszközökre. Folytatódott a Festő utcai játszótér bővítése, végre elkezdhetjük a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének a felújítását
és a legvégére hagytam a legfontosabbat, elkészült az új,
2 csoportos bölcsődénk is. Most a működési engedély beszerzése zajlik, nyitás várhatóan az új év elején valamikor.

12 éve adtuk át az új iskolánkat, a köztes években az óvoda újult meg kívül-belül, most pedig az új bölcsőde átadása
előtt állunk. Gyermekeink így 2 éves kortól 14 éves korig
bezárólag korszerű, európai szintű gyermekintézményekbe járhatnak, tanulhatnak. Ezt nem mondhatja el minden
település magáról, erre büszkék lehetünk!
Pozitívumként tudom elmondani azt is, hogy az éves takarékos gazdálkodásunk eredményeként idén is tudtunk 15
ezer Ft-os karácsonyi támogatást adni a 70 éven felüli lakosainknak, nagycsaládosainknak és tudtunk jutalmat fizetni
az önkormányzati dolgozóinknak is. Szintén egy pályázati
siker révén nem kellett lemondanunk a falunapról és a nyári koncertről sem. Fontosnak tartottuk a nyári és az őszi
önkormányzati programok megtartását, mivel a lakosság a
vírus miatti korlátozások és bezártság miatt „ki van éhezve” egy kis kikapcsolódásra, az emberi, baráti kapcsolatok
ápolására.
Ha egy kicsit előre tekintünk a következő évre, az eddigi információk alapján hasonló évre számíthatunk, mint az idei.
Önkormányzatunk bevételei nem fognak növekedni, az
energia és az élelmiszerárak jelentős emelkedésére viszont
fel kell felkészülnünk. Ezek a többletkiadások a fejlesztési lehetőségeinket szűkíthetik. Sajnos a vírus is velünk fog
maradni, együtt kell még élnünk vele egy jó darabig. Kieső
bevételeinket ismét a pályázati forrásból kívánjuk pótolni,
ennek érdekében minden lehetőséget meg fogunk ragadni.
A várható nehézségek ellenére bízom benne, hogy az önkormányzatunk és intézményei továbbra is a megszokott
szinten fogják a lakosság igényeit kiszolgálni.
Írásom végére, zárszóként mit írhatnék? Egy ismerős dalszöveggel zárom gondolataimat.
Bedő Csaba polgármester

Nézem, ahogy az este száll az ablakom előtt
Ezüstbe és fehérbe öltözik a föld
Álmaink és bűneink
Jó és rossz tetteink
A hó takarja.
A világ bármely részén élsz, és bárki vagy
Szeretném, hogy légy ma este egy kicsit boldogabb
Kívánj igazi ünnepet!
Kívánj igazabb életet!
Ahogyan én neked.
Kívánj a szónak nyílt utat
És a dalnak tiszta hangokat
Kívánd, hogy mindig úgy szeressenek
Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek.
Kívánj a szónak nyílt utat
És a dalnak tiszta hangokat
Kívánd, hogy mindig úgy szeressenek
Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek.
Kívánd, hogy mind az, amit ma éjjel gondoltál
Ugyanúgy igaz legyen holnap, s holnapután
Kívánj igazi ünnepet!
Kívánj igazabb életet!
Békés karácsonyt mindenkinek.
Kívánj igazi ünnepet
Piramis együttes
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Jótékonysági kézműves nap és vásár
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, az Alkotó kör
és a Szent Miklós Ökocentrum idén több alkalommal is
tartott jótékonysági vásárt, hogy a befolyt összegből helyi
beteg kisgyermekeket támogasson. A falunapon, a szüreti
napon és a Szent Miklós napon tartott vásárokon az Alkotó
körben készült dolgokat, valamint a falu lakói által felajánlott tárgyakat árusítottuk. Az ezen alkalmak során befolyt
több százezer forint nagy segítséget nyújt azon helyi gyermekeknek, akik jelenleg is kezelésre szorulnak.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
részt vett az erre a célra szervezett kézműves napokon vagy
bármilyen módon hozzájárult ehhez a kezdeményezéshez!
A rendezvény a „Helyi identitás TOP-5.3.1-16GM1-2017-00009 sz. a lakosság kezdeményezőképességének és közösségi szerepvállalásának a fejlesztése
Mosonszentmiklóson és Lébényben” elnevezésű pályázat
keretében valósult meg.
Vámosi Eszter
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Márton-napi újbor kóstoló
November 14-én, szombat este tartottuk meg ez évi Márton-napi újbor kóstolónkat a Csopak bisztróban, ahol egymás nedűit ízlelhettük meg egy finom vacsorát követően.
Az idei borok reménykeltőek, mivel az időjárás és a kevés
gombabetegség miatt ép, zamatos szőlőt lehetett szüretelni. A cukorfokokra sem lehetett panasz.
Az est további részében a jókedvről a Győri Nemzeti Színház tagjai, Csikó Teodóra és Takács Zoltán, valamint Horváth Róbert és harmonikája gondoskodott.
Bedő Csaba

Adventi ablaknyitogató
December 1-én indult az adventi ablaknyitogató programunk, melynek kapcsán minden nap egy-egy miklósi ház ablakában felgyúltak az ünnepi fények. A program kapcsán játékra is invitáltuk a gyerekeket, hiszen az, hogy kinél van éppen
az aznapi kidíszített ablak, titkos. A gyerekek feladata, hogy megkeressék és beküldjék a helyes címet hozzánk, amiért
cserébe kis ajándékkal kedveskedünk nekik, melyet a polgármesteri hivatalban vehetnek át.
Ezúton is köszönjük annak a 24 családnak, akik vállalták a részvételt és gyönyörűen díszítik napról-napra az ablakokat
és házakat!
Reméljük sokan kelnek majd útra ablak keresésre, hiszen ezzel is lehet fokozni a karácsonyi várakozás örömét!
Vámosi Eszter
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Temetőtakarítás
Idén is megszervezte a polgárőrség és az önkormányzat szokásos Halottak napja előtti temetőtakarítását községünkben. Október 16-án szombaton találkoztunk a temető bejáratánál lombseprővel, metszőollóval. A lehullott levelek összesöprése, a hátsó részen található drótkerítésbe nőtt gazok eltávolítása mellett a Vasút utcai kerítés és tujasor kitisztítása volt a feladat. A kivágott, összesöpört ágakat, leveleket az önkormányzat szállította el. A munkával
pár óra alatt végeztünk, ezt követően a polgárőrség irodájában láttuk vendégül a segítőket köszönetünk jeleként.
Bedő Csaba polgármester

Környezettudatosság, szemétszedés
A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja,
azaz a FIT az országban egyedülálló módon élményközpontú tehetséggondozó képzést nyújt felső tagozatosok
számára. Ebben a programban a mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskolából hárman veszünk részt:
Tóka Fanni, Polgár Áron és én. A FIT programban nagyon
sok szó esett a környezettudatosságról és a természetvédelemről. Úgy döntöttünk, hogy mi is tenni akarunk
a közvetlen környezetünk védelméért. Kitaláltuk, hogy
szervezzünk szemétgyűjtést. Elsősorban az iskola és az
ebédlő útvonalára terveztük, majd menet közben arra
gondoltunk, hogy a buszfordulónál, a Nagytócsánál és a
temető melletti ösvényen is összegyűjtenénk, amit más
eldobált.

Az elképzelésünket először az osztályfőnökünkkel,
Thiravong Nikolett-tel, Niki nénivel beszéltük meg, aki
nagyon jó ötletnek tartotta és támogatott minket. Meghirdettük az osztálynak. A szemétgyűjtésre 18 gyerkőc jött
el. A bejárt útvonalon 30 kiszsák szemetet gyűjtöttünk
össze, amit a végén a hulladékudvarba szállítottunk.
Az ötlet megvalósítását köszönjük még Feller Katalinnak,
Zsargó Lillának, Benedek Noéminek és a megjelent gyerekek szüleinek, valamint nem utolsó sorban az ötletet adó
FIT programnak.
A szemétgyűjtés nagyon jó hangulatban telt el és megbeszéltük, hogy rendszeresen részt veszünk a falu megtisztításában.
„Minden nagynak apró a kezdete”
Benedek-Nikli Zsombor
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Új utakon
November elején több helyen is útépítéssel találkozhatott
a lakosság községünkben. Több utca is új aszfaltburkolatot kapott (József A. utca, Zrínyi utca Művelődési házóvoda melletti szakasza, Szabadság tér, továbbá a József
A. utca és a Petőfi utca közötti kavicsos közök). Az útépítéshez a forrást pályázaton elnyert összegekből (Magyar
Falu Program és a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati útépítésre fordítható pályázat) és saját forrásból
biztosítottuk. A Magyar Falu Programban a József A utca
felújítására 15,49 mFt-ot, a Bm. pályázaton a Zrínyi utca
felújítására pedig 11,5 mFt-ot nyertünk, ezt egészítette
ki önkormányzatunk. A felújítást követően már alig akad
rossz állapotú út községünkben, ezek felújítására a következő években kerítünk sort.
Bedő Csaba polgármester
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Ami kimaradt az őszi faluújságból
A 13 évvel ezelőtt átadott Lébény- Mosonszentmiklós kerékpárút útburkolatának a felújítására pályázott közösen a
két falu. A sikeres Magyar Falu program pályázat révén új aszfaltburkolatot kapott ez az út.
13 éve, az építőipari hagyományoknak megfelelően söröshordót gurítottunk az átadáskor a lébényi polgármester
úrral és a képviselő-testületi tagokkal közösen. Idén, július 5-én szerényebb körülmények között, mondhatni
csendesen adtuk át a felújított utat. Félúton, egy pohár borral koccintva.
Bedő Csaba polgármester
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Önkormányzatunk év végi szociális támogatásai
Már jó pár éve, hogy önkormányzatunk, az év végi
anyagi helyzetének függvényében, támogatja a 70 év
feletti lakosokat és a nagycsaládosokat.
Ezt a szép hagyományt idén is folytattuk, így 15 ezer
Ft/fő támogatást tudtunk adni az igénylőknek. A törvényi előírásoknak megfelelően ez a támogatás nem jár
alanyi jogon, ezt idén is meg kellett igényelni, figyelembe véve a jövedelmi viszonyokat. A koronavírus helyzet
idén is megbonyolította az ügyintézést, így a személyes
kontaktusok elkerülése miatt:
-az érintettek mindegyikének kiküldtünk egy tájékoztató levelet és magát az igénylőlapot is, így ezért nem
kellett befáradni a hivatalba
-az esetleges megfertőződés elkerülése végett levélben
vagy emailban is lehetett kérni ezt a támogatást, sőt
kihelyezünk egy postaládát a hivatal bejáratához, abba
is be lehetett dobni az igénylőlapot
-a kifizetés pedig banki átutalással történt, ezzel is elkerültük a személyes találkozásokat és a hivatali sorbaállásokat.
Ez a rendszer idén is jól vizsgázott. A cikk írásakor, december 6-án már 129 nyugdíjasnak és 14 nagycsaládnak utaltuk ki az összeget, mellyel remélem egy kicsit

önkormányzatunk is hozzá tudott járulni a karácsonyi
kiadások mérsékléséhez.
A fenti támogatás mellett párhuzamosan zajlott a szociális szén pályázatunk is. Az arra rászorulók, összesen
26 fő, 8 mázsa szenet igényelhettek november végéig,
melyet ingyen a lakásukra szállíttatott az önkormányzat december elején.
Bedő Csaba
polgármester

Civil szervezeteink 2021. évi önkormányzati
támogatásai
Szervezet neve

2021. évi szerződés
alapján

Protektor alapítvány
M-ért Egyesület

Év végi további
támogatás

Összes támogatás

250 000 Ft

170 000 Ft

420 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

250 000 Ft

2 943 000 Ft

800 000 Ft

3 973 000 Ft

Sport Egyesület
230 000 Ft
Fúvós Barátok Egyesülete

800 000 Ft

100 000 Ft

900 000 Ft

Tűzoltó Egyesület

550 000 Ft

50 000 Ft

600 000 Ft

Polgárőr Egyesület

221 000 Ft

100 000 Ft

320 000 Ft

Néptáncosokért Egyesület

300 000 Ft

50 000 Ft

350 000 Ft

Nyugdíjas Egyesület

300 000 Ft

90 000 Ft

390 000 Ft

Alkotókör

70 000 Ft

Katolikus Plébánia

450 000 Ft

Varázsos Gyermekévek Egyesület

300 000 Ft

Támogatás összesen:

6 334 000 Ft

70 000 Ft
60 000 Ft

510 000 Ft
300 000 Ft

1 750 000 Ft

8 084 000 Ft
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Bölcsődei lakossági tájékoztató
2021. november 23-án lakossági fórumot, nyílt napot tartottunk az új bölcsődében. Kinyíltak a bölcsőde kapui, bármit
meg lehetett nézni vagy megfogni az épületben és környékén. Alábbiakban az ott elhangzott tájékoztatót olvashatják el.

Az egész 2016-ban kezdődött, amikor is egy új 2 csoportos bölcsődére adott be önkormányzatunk egy pályázatot, mivel már ekkor igény jelentkezett a helybéli
családok, a munkába visszatérni kívánó szülők részéről, hogy jó lenne településünkön is egy bölcsőde. Ez a
pályázat akkor a TOP-1.4.1-15 kiírású, „A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című pályázat volt, ami akkor sajnos nem nyert, nem
kapott támogatást.
Mivel az igény a bölcsődére továbbra megvolt, ezért
önkormányzatunk a következő évben egy mini-bölcsőde létesítésére pályázott. Ez a pályázatunk már eredményes volt, így 2018-ban megnyílt egy mini-bölcsőde az
óvoda épületében, ahol 8 gyermeket tudtunk elhelyezni. Ez a mini-bölcsőde azóta is működik, teljes kihasználtság mellett.

2019-ben kaptam egy telefonhívást Németh Zoltántól,
a GyMS-megyei Önkormányzat elnökétől, hogy forrásátcsoportosítások miatt ismét lehetőség van bölcsőde
építésére pályázni, érdekel-e minket ez a pályázat. Természetesen igent mondtam erre, így 2019-ben elkezdődött egy újabb pályázat írása a TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”
című pályázati felhívásra. A pályázat megírására és a
pályázat elszámolására, a projektmenedzseri feladatok
ellátására konzorciumi szerződést kötöttünk a megyei

önkormányzattal, így az ő csapatuk segítette munkánkat a pályázat megírásában és segíti munkánkat most
is az elszámolásban. Ez a pályázat már sikeres volt, így
2019. december 16-án írtuk alá a Magyar Államkincstárral a támogató okiratot, mely szerint településünk
199.800.000 Ft-ot nyert el egy kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde építésére. Ez egy szép karácsonyi ajándék volt akkor a falunak.
A támogató okirat szerint a pályázat fizikai befejezésének az időpontja 2021. november 30. , eddig kell
felépíteni a bölcsődét, ez meg is történt. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának az ideje pedig 2022. február 28. lesz, ezen időpontig kell elszámolni az elnyert
összeggel.
Mint majd láthatják, a bölcsőde építése, bebútorozása
befejeződött. A bölcsőde bruttó alapterülete 316 nm, a
hasznos alapterülete pedig 272 nm.
A bölcsőde terveit a győri Talent-Plan Tervezőiroda
készítette el nekünk. Az építtető kiválasztására közbeszerzési eljárást írtunk ki, ebben Kercza Virág közbeszerzési szakértő volt segítségünkre.
A beérkezett árajánlatok alapján a képviselő-testület a
legkedvezőbb árajánlatot tevő céggel kötött szerződést
a kivitelezésre. Ez a cég pedig a lébényi Tesz-Vesz Bau
Kft. volt, vezetője Gyúrós Milán. A céggel 2020. október
15-én kötöttünk szerződést, a szerződés összege 162
millió Ft volt kerekítve.
A munkálatok ezt követően kezdődtek és határidőre
2021. augusztus 15-re el is készültek. A tervek szerint
épült fel a bölcsőde, betartva a szigorú energetikai előírásokat, mint a hőszigetelés, mint a megújuló energia
használata kapcsán. Ezért is kerültek fel napelemek a
tetőre és ezért kapott az épület 15 cm vastagságú szigetelést. Ezt követte a többlépcsős műszaki átadás-átvételi
eljárás, melyben nagy segítségünkre volt az egész építkezés műszaki ellenőre, Kettinger Attila képviselő úr, aki
így dupla szigorral ellenőrizte az építkezés folyamatát.
Egyrészt mint műszaki ellenőr, másrészt pedig mint a
képviselő-testület tagja.
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Bölcsődei lakossági tájékoztató
Szeptember hónapban érkeztek meg a bútorok és a játékok, valamint sok-sok használati eszköz, bruttó 12,5
millió Ft értékben. Beszállító itt a HOR Zrt volt, aki a környező települések bölcsődéibe is szállított bútorokat,
így több referenciánk is volt a cégről. A bútorok leltárba
vételét követően került a helyére minden. Ezt könnyebb
volt most kimondani, mint akkor összeszerelni, felcsavarozni, beállítani. Több hétig tartott ez a feladat, még
a múlt héten is rakodtak a falugondnokok és a leendő
bölcsőde dolgozói.
Az augusztus végi sikeres műszaki átadást követően indítottuk meg az épület használatbavételi engedélyezési eljárását, mely procedúra során több szakhatóság is
helyszíni szemlét tartott (katasztrófavédelem , építéshatóság, ÁNTSZ, stb.). Ez egy hosszú folyamat volt, több
hiánypótlással. A használatbavételi engedélyt 2021.
november 15-én kaptuk meg. Sajnos ez még nem jelenti
a bölcsőde megnyitását, mivel a használatbavételi engedély megléte után kell a bölcsődére működési engedélyt
kérni a Kormányhivataltól. Ezt a kérelmet november 18án adtuk be. Ez a procedúra is el fog tartani jó pár hétig,
az első helyszíni ellenőrzésre november 25-én kerül sor.
Az ügyintézés időtartamába még beleszólhat a karácsonyi leállás is.
Ezen okok miatt a bölcsőde megnyitását 2022. év elejére
tervezzük. A pontos dátumról természetesen mindenkit
értesíteni fogunk, ha már ismerjük ezt a dátumot.
A bölcsőde vezetője Baranyainé Csáfordi Eszter lesz, aki
mellett még további 4 dolgozó fog vigyázni a gyermekekre. Bölcsődénk az óvoda egyik intézménye lesz, tehát
nem lesz önálló intézmény a bölcsi. Annyit még gyorsan

Születések:
Bider Sára				
Németh Tamás				
Szabó Júlia				
Nyári Benett				
Kalmár Kinga				
Somogyi Dóra				
Mocsár Kristóf				
Hegedűs Péter				
Daróczi Botond				

2021.09.08
2021.09.09
2021.09.09
2021.09.12
2021.10.25
2021.10.25
2021.11.10
2021.11.17
2021.11.21

elmondanék, hogy a bölcsőde oldalsó kerítését, a növények ültetését önkormányzatunk saját forrásból végezte
el, az nem volt a pályázat része. Úgy gondolom, hogy
egy üde környezetet sikerült varázsolni az épület köré,
szépen kinőtt a fű és remélem az összes elültetett fa,
bokor és örökzöld is meg fog éledni és egy gondozott
udvar várja majd a gyerekeket.

A bölcsőde épültével a környék is megújult. Pár hónapja
adtuk át az óvoda előtti parkolót, pár hete kapott új burkolatot a Zrínyi utca ezen része, pár hét és megnyílhat
a bölcsőde. Úgy gondolom, hogy ezek is jelzik, hogy tovább szépült, fejlődött településünk ebben az évben is.
Röviden ennyit tudtam elmondani Önöknek, most pedig
tekintsék meg az épületet, a környékét és a játszóudvart. A bölcsőde megtekintése alatt forró teával szeretnénk kedveskedni Önöknek. Természetesen, ha van valakinek kérdése, szívesen állunk rendelkezésre ezen idő
alatt, Eszter és jómagam is.
Bedő Csaba polgármester

Halálesetek:
Horváth Tibor János			
Börzsei Józsefné			
Budai Ildikó				
Vendrinszky Anikó			
Horváth Ferencné			
Varga István György			

Házasságkötés:
Gojánné Lengyel Angéla - Goján Csaba 		
Börner Benjaminné - Börner Benjamin 			
Martonné Varga Viktória Afrodité - Marton Dénes
Erdei Judit - Kovács Arnold 				
Fülöp Izabella - Németh Imre 				

2021.09.25
2021.09.25
2021.10.01
2021.11.09
2021.11.13

2021.10.06
2021.10.11
2021.11.01
2021.11.18
2021.11.19
2021.11.06

Miklósi Hírvarázs

22

Szent Miklós Ökocentrum hírei
A nyár nagyon mozgalmasan zajlott a kertben, sok-sok
gyerektől volt hangos a plébánia.
Július elején az Önkormányzat által szervezett táborban
vehettek részt a helyi gyerekek, majd augusztus elején
a plébánia szervezésében volt lehetőség a táborozásra.
Mindkét tábor nagyon jól sikerült, reméljük továbbra is
módunk lesz erre. Voltak rövidebb programok is, amiket
a gyerekeknek tartottunk és volt olyan is, amikor családok jöttek el segíteni a kerti munkákban.
Augusztusban rendeztünk egy kis szüreti mulatságot is,
ahol a plébánia szőlőjét daráltuk le, préseltük ki és ittunk
meg a résztvevőkkel. Havassy László és Tilai Ferenc segítségével és útmutatásával a gyerekek végeztek el minden munkát, nagy élvezettel és jókedvvel.
A szeptemberi iskolakezdés után kerestem meg az igazgatónőt, hogy lenne-e kedvük eljönni a kertbe, hogy

az őszi munkálatokat a gyerekekkel végezzük el. Nem
tudtam, hogy mi lesz a srácok reakciója, de nagy örömömre tetszett nekik az ittlét és egyöntetűen mondták,
hogy jönnek máskor is. Ezen kívül sok vendég is érkezett hozzánk egy-egy napra, többek között lébényi és
öttevényi táborozó diákok.
A Magyar Falu pályázaton sajnos nem értünk el sikert,
így a fűtés kérdése még nem rendeződött. Enélkül télen nem lehet használni a házat és az épület állaga is
romolhat emiatt. Ha valaki tud esetleg bármilyen segítséget nyújtani, azt megköszönnénk.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult az idei év sikeréhez. Rengetek segítséget, felajánlást, ajándékot kaptunk főképp
helyiektől, amiért nagyon hálásak vagyunk!
Szeretettel: Vámosi Eszter
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Kormos István szavalóverseny
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Kormos István tiszteletére rendezett szavalóversenyre 14 alsós és 30 felsős iskolás
jelentkezett a mosonszentmiklósi és a lébényi iskolából.
Mosonszentmiklós Község és Lébény Város Önkormányzata által meghirdetett programot szeretnénk hagyománnyá
tenni és ezentúl minden évben megrendezni.
Nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk a gyerekektől, ami a felkészítő tanárok munkáját és a szülők támogató segítségét is dicséri.
A mosonszentmiklósi gyerekeket Fülöp-Takács Eszter, Némethné Csilla, Varga Beáta, Halászné Bea és Frühwirth Ildikó készítette fel, a lébényi gyerekeket pedig Folkmayer
Csilla, Fülöp Lajosné és Major Krisztina készítette fel és kísérte el a Művelődési Házba.
A zsűri tagjai Győrből érkeztek. Kocsisné Németh Ilona és
Tóth Csaba tanárok nagyon hasznos tanácsokkal látták el a
gyerekeket. Köszönjük a munkájukat!
A gyerekek nagyon ügyesen, felkészülten adták elő a választott műveket.

Legszebb konyhakert
Mosonszentmiklós község Önkormányzata idén tavasszal
csatlakozott a „Magyarország legszebb konyhakertje” elnevezésű programhoz.
Az általunk beküldött fotók alapján, közösségi kert kategóriában, a Mosonszentmiklósi Római Katolikus Plébánia
kertjében működő „Szent Miklós Ökocentrum” országos
díjat kapott.
A díjat a 80. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásáron megrendezésre kerülő Magyarország
legszebb konyhakertje Országos Díjátadó Ünnepségen
vehettük át, melyet Tarpataki Tamás Agrárminisztérium
agrárpiacokért felelős helyettes államtitkára és Sári Kovács
Szilvia ötletgazda-programigazgató, Karcag város alpolgármestere adott át.
Ez a díj közös érdem, hiszen sok ember munkája tette azzá
a kertet, ami. Nagyon örülünk az elismerésnek, ezúton is
köszönjük!
Jövőre folytatódik a program! Kérjük a miklósi kertbarátokat, hogy tartsanak velünk. Hadd tudja meg ország-világ,
hogy Mosonszentmiklóson milyen szépek a kertek!
Szeretettel:
Vámosi Eszter

Szeretettel gratulálunk nekik, tanáraiknak és szüleiknek
egyaránt.
Jövőre ismét várjuk a kis szavalókat, hiszen aki a verseket
szereti rossz ember nem lehet!
A két önkormányzat tavasszal vers és prózaíró pályázatot is hirdetett a két iskolában. Mivel az előző tanév helyzete nem tette lehetővé az eredményhirdetést, ezért a
szavalóverseny keretein belül értékeltük ezeket pályázatokat is. Szép munkák születtek! Nekik is sok szeretettel
gratulálunk!
A program végén az emlékezés koszorúját helyeztük el
közösen Kormos István emléktáblájánál.
A rendezvény a „Helyi identitás TOP-5.3.1-16GM1-2017-00009 sz. a lakosság kezdeményezőképességének és közösségi szerepvállalásának a fejlesztése
Mosonszentmiklóson és Lébényben” elnevezésű pályázat
keretében valósult meg
Vámosi Eszter
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Virágos Magyarország verseny
A keszthelyi polgármesteri hivatalban adták át a Virágos
Magyarországért mozgalom különdíjait, melyre településünk is meghívást kapott.
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Tájépítészek
Szövetsége Mosonszentmiklós község Önkormányzatát a
Zichy-tér felvirágoztatásáért a 2021. évi Virágos Magyarországért verseny „Legszebb Főtér” díjával jutalmazta.
A díjat dr. Dömötör Tamás a szervezőbizottság elnöke és
Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarországért mozgalom nemzeti koordinátora adták át.
Vámosi Eszter
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Az 1956-os forradalom és szabadságharcra
emlékeztünk
Mint minden évben, most is a Polgármesteri Hivatal előtt
kezdődött az ünnepség, ahol a helyi eseményekre emlékeztünk. A koszorúzást követően az 56-os emlékműhöz
mentünk, ahol rövid megemlékezés és műsor után az
önkormányzat, a helyi civil szervezetek és magánszemélyek helyezték el koszorúikat.
Az idei év rendhagyó volt, mert az ünnepség a Művelődési Házban is folytatódott.
Az általános iskolások műsora, melyet Hécz Ildikó tanárnő tanított be a gyerekeknek, valamint Kritzer Bianka
szép előadása, melyben Frühwirt Ildikó volt segítségére,
emelte az ünnep hangulatát.
A polgármester úr ünnepi beszédét követően a Mosonszentmiklós községért Érdemérmek átadása következett.

A kitüntetettek Mód Lászlóné (posztumusz), valamint
Modrovits Józsefné voltak, akik a faluért tett áldozatos
munkájukért kapták meg az elismerést. Az ünnepség
végén kis állófogadással vendégelte meg a két család a
jelenlévőket.
Szívből gratulálunk!
Köszönjük szépen Havassy László munkáját, aki erre a
napra egy múltidéző retro kiállítással kedveskedett az
érdeklődőknek. A kiállítást még két hétig lehetett megnézni, és sokan éltek is a lehetőséggel.
Nagyon szép ünnepség volt! Méltóképpen emlékeztünk
vissza a szabadságért harcoló honfitársainkra.
Vámosi Eszter
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Idősek napja
Október 1-én, pénteken tartotta Idősek napi ünnepségét
önkormányzatunk a Művelődési házban. Közel 90 nyugdíjas fogadta el meghívásunkat a 250 meghívottból. Köszöntőm és jókívánságaimat követően a néptáncosaink
műsorát láthatták a jelen lévők. Ezt követően a vacsora
alatt Horváth Robert hangulatos zenéje szólt.
Az est végén mindenki ajándékcsomagot vehetett át az
önkormányzattól. Akik nem voltak jelen vagy nem tudtak
eljönni a rendezvényre, azoknak a következő napokban a
falugondnok vitte házhoz a csomagot.
Köszönöm minden jelen lévőnek, hogy elfogadta meghívásunkat, a hivatali és a konyhai dolgozóknak pedig a
segítséget.
Bedő Csaba polgármester
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2021-ben történt
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Bölcsőde építése

Bölcsőde építése

Falunap

Mosonújhelyi tanynap

Jövő kezdete rajzpályázat eredményhirdetése az
iskolában

Útépítés a Zrínyi utcában

Magna Cum Laude koncert

Gyermeknap

Kolbásztöltő verseny

Havassy László retró kiállítása

