Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa
„Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak,
hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak.”
A hír érdekes dolog. Nincs akadály, távolság, a rádió,
televízió, internetnek, facebooknak köszönhetően! Manapság sajnos rendszeresen elborítanak bennünket a
Tv. képernyőjének, az internetnek jóvoltából: háború,
vírus, természeti katasztrófák, közlekedési szerencsétlenségek….
Híradás volt annak idején az is, hogy Jézus holttestét
nem találták az asszonyok a sírban, ahová temették.
A hír lényege persze az, hogy Ő föltámadt. Azért jött
az emberek közé, hogy meghirdesse Isten Országának
örömhírét, de megölték. Úgy látszott, hogy győzött akkor és ott a farizeusok és zsidó főpapok hatalomféltése,
meg nem értése, a felbőszített tömeg kegyetlensége.
És lám, nem ezzel fejeződött be Jézus története. Isten
jósága és szeretete egyszerűen túllépett minden rossz,
sötét és gonosz erőn. Legyőzte a halált.
Krisztus feltámadása hitünk és reménységünk alapja.
Ez a hír ma is hír.
Hogyan lehet, hogyan érdemes ezt az életbevágóan fontos hírt továbbadni? Hát semmi esetre sem erőszakkal.
Az ember választási lehetőségét Jézus maga is tiszteletben tartotta. Senkit sem kényszeríttet, még közvetve
sem. Életével tanított. Nekünk is ez a dolgunk. Csak annak lehet hinni, akinek a szavai mögött az élete is ott áll.

Élj úgy, hogy rákérdezzenek: mi a kiegyensúlyozott, derűs életednek a titka? És bizony az elég érdekes is manapság, ha valakit nem a pénz, a kényelemszeretet, az
élvezet-, és hatalomvágy, a reklámok sugallta pazarlás
mozgat, hanem egy másik értékrend.
Senkit sem kényszeríthetünk arra, hogy hívő keresztény
legyen. De a szürke hétköznapok közepette tanúskodnunk kell azáltal, hogy komolyan vesszük hitünket és
valljuk, hogy emberi problémáinkra is hitünk tanítása
alapján találunk megoldást. Ha visszatekintünk kereszténységünk kétezer éves történelmére, akkor minden
emberi gyarlóság ellenére egyértelmű, hogy az igazán
hitük szerint élő keresztények mennyi jót tettek embertársaiknak, különösen az arra rászoruló árva, szegény,
beteg és elhagyatott embereknek, az iskolákon, kórházakon, árvaházakon és öregotthonokon illetve egyéb
jótékonysági intézményeken keresztül.
Igazán örömteli dolog, ha ez a „más értékrend” feltűnik,
s netán vonzó lesz más számára. És ezzel már terjed is
a HÍR.
ISTENTŐL ÁLDOTT SZENT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
Miklós atya
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Új bölcsőde Mosonszentmiklóson
Hideg, de szép napra virradt Mosonszentmiklós január 21-én, ugyanis ekkor volt az új 2 csoportos, 24 gyermek elhelyezését biztosító bölcsőde hivatalos átadása, melyre sok vendéget hívott meg az önkormányzat, így részt vett az ünnepségen:
- Dr. Nagy István Miniszter Úr, országgyűlési képviselőnk
- Németh Zoltán Úr, a GYMS Megyei Közgyűlés elnöke
- a környező települések polgármesterei
- Mészáros Miklós atya, településünk plébánosa
- a képviselő testület tagjai
- a kivitelező cég, a Tesz-Vesz Bau Kft vezetői, Gyúrós Milán és Pozsgai Szabolcs
- Horváth Endre, a Magyar Államkincstár megyei igazgatója
- a kivitelezés műszaki ellenőre, Kettinger Attila és a helyi intézmények, cégek és a civil szerveztek képviselői.

A meghívott vendégekkel

Vendégeink

Az ünnepség polgármesteri köszöntővel kezdődött,
melyben Bedő Csaba polgármester kiemelte, hogy az
új bölcsőde átadása révén a helyi gyermekek 1 éves
koruktól kezdődően a középiskola kezdetéig megújult
intézményekben fejlődhetnek, tanulhatnak. Büszke az
önkormányzat arra is, hogy a kivitelezés belefért ez elnyert 199,8 milliós támogatásba, így önkormányzatnak
nem kellett önrészt hozzátenni ehhez az összeghez.
Ezt követően Németh Zoltán Elnök Úr és Dr. Nagy István
Miniszter Úr beszélt arról, hogy az állam kiemelten kezeli a magyar családok sorsát és ennek egyik fontos eleme az a program, melynek révén több ilyen intézmény
épülhet országszerte.

Az épület megáldását követte az ünnepélyes szalagátvágás, ahol a meghívott vendégek mellett Gyurós Milán a
kivitelező cég vezetője és Baranyainé Csáfordi Eszter bölcsőde vezető vágta át a nemzeti színű szalagot. Ezt követte az épület megtekintése, mely állófogadással zárult.
A bölcsőde február elsejétől fogadja a gyermekeket és
azóta is teljes létszámmal üzemel.
Bedő Csaba polgármester

Szalagátvágás

Az egyik csoport

Miniszter Úr ismerkedik a legkisebb vendéggel

Beszélgetés az épületben az átadás után
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Pályázati forrásból újult meg a hivatal
tetőszerkezete
A Magyar Falu Program keretén belül az MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
pályázaton még tavaly 9.298.000 Ft-ot nyertünk a hivatal tetőfelújítására.
A kivitelezőket még ősszel választotta ki a testület. A munkaterület átadására 2022. január 3-én került sor, a
kivitelezést Sári József és Horváth Attila vállalkozók végezték el. A műszaki átadás 2022. január 27-én történt.
Az épület tetőszerkezete került megerősítésre, új lécezést és fóliázást kapott az épület. A cserép típusa Terran
Renova Plusz. A tetőfelújítás több évtizedre megoldotta a polgármesteri hivatal tetőgondjait és egy szépen megújult tetőben gyönyörködhetnek az arra járók.
Bedő Csaba polgármester

Bontás alatt a tető

Ilyen volt a régi tető

Ilyen lett az új tető

A belső udvar

Napelemes LED világítás épült a kerékpárút mentén
A két szomszédos település (Mosonszentmiklós és Lébény) úgy ahogy a kerékpárút építésekor, most is összefogott, hogy közvilágítás épüljön ki ezen út mellett. 15 db napelemes 15 Wattos LED lámpatest került felállításra a
kerékpárút mellett. A telepítést március 3. és 4. között végezték el a Greenplan Kft szakemberei.
A beruházás összköltsége 6,4 millió Ft volt, ebből Lébény 10 lámpát, Mosonszentmiklós pedig 5 lámpát finanszírozott. Ezt követően reményeink szerint biztonságosabban közlekedhetünk a két település között sötétedés után.
Bedő Csaba polgármester
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Faültetés
A 2021. évi Településfásítási programon önkormányzatunk 30 db szivarfát nyert el kiültetésre. A földlabdás
fák március elején érkeztek meg. A kiültetésükre március
8-án került sor, a pályázat kiírójának, egy Jánossomorjáról
érkező erdésznek a felügyelete mellett.
A szivarfákat önkormányzati játszótereken ültettük el
Mosonújhelyen, a Szabadság téren, a Festő utcában és a
Csepete úton. A fák mellé támasztó karókat, mulcsot és
egy madáretetőt is kaptunk. Mivel ezen fák eléggé vízigényesek, ezért az önkormányzati öntözés mellett az esetleges lakossági öntözés „sem tilos”, sőt köszönet jár érte.
Bedő Csaba polgármester

A program logója

Festő utcai játszótér

Fák a Csepete úti játszótéren

A betárolt fák

Kitámasztó karók és a mulcs

Szabadság tér

Mosonújhelyi játszótér
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Virágos Magyarország program
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata idén is indult a Virágos Magyarország versenyen. A tavalyi sikerünk után, (a tematikus versenyen meghirdetett „Legszebb főtér” kategóriában első helyezést értünk el),
idén az egész települést beneveztük a versenyre.
A pályázat beadásának határideje június 1. Addig is rengeteg teendő vár ránk, hogy méltó módon mutassuk be
az egész országnak milyen szép is Mosonszentmiklós.
A versenykiírás röviden az alábbiakat tartalmazza:
„A verseny célja a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának
ösztönzése, életminőségük javítása, a környezettudatos
gondolkodás és szemlélet erősítése, valamint a természeti és az épített örökség megőrzése és gyarapítása”.
A települési zsűrizések személyes jelenléttel történnek a nyár
folyamán. A zsűri a szakmai értékeléskor fokozottan figyel:
-a település gondozottságára, tisztaságára, egységes
képére
- a fenntarthatósági és fejlesztési tervekre
- a település zöldfelületi programjára, fejlődésére
- a közösségi részvételre, a lakosság és a civil szervezetek bevonására
- a település turisztikai jelentőségére és felkészültségére, látogató- és vendégbarát szemléletére
- az önkormányzat erőfeszítésére, fenntartói szerepére
és stratégiai gondolkodására
- a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programjaira és eredményeire; valamint a korszerű hulladékgazdálkodásra és megújuló energiafelhasználásra.
A bírálati szempontok a következők:
- a település zöldfelületeinek minősége 50% (növényalkalmazás, burkolatok, utcabútorok,

- fenntartás tervezettsége, minősége) környezetvédelem,
fenntarthatóság, környezeti nevelés 15% (környezeti elemek védelme, környezeti nevelés, klímatudatosság, fenntarthatóságot segítő tevékenységek) közösségi részvétel a
település zöldfelületeinek kialakításában 15% (a lakosság,
helyi közösségek, vállalkozások részvétele a közterületek
szépítésében, helyi virágosítási verseny, közösségi tervezés, konzultáció) turisztikai vonzerő, turistabarát környezetkialakítás 10% (turisztikai attrakciók környezete,
turisztikai tájékoztatás, vendégszeretet) önkormányzat
felkészültsége, a versenyben való részvétele 10% (szakmai
felkészültség, tervszerűség, stratégiai gondolkodás színvonala, a zsűrizésre történő felkészülés és a zsűrizés menetének lebonyolítása)
Kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten vegyen
részt a munkálatokban, valamint abban, hogy saját portáját szépíti, rendben tartja.
Vámosi Eszter projektfelelős

Programajánló május elsejére és gyermeknapra
Kolbásztöltő verseny, május 1.

Majális, május 1.

Önkormányzatunk idén is megrendezi a már hagyományosnak mondható kolbásztöltő versenyét a futballpályán. A versenyhez szükséges alapanyagokat önkormányzatunk biztosítja, csak a fűszereket, a töltéshez és a
sütéshez szükséges eszközöket kell hozni a csapatoknak.
A kérésünk csupán annyi, hogy meg kell sütni a helyben
elkészült kolbászokat, hogy aztán közösen elfogyasszuk
azokat. Természetesen a zene és a jó hangulat sem maradhat el a rendezvényen.
Nevezés a polgármesteri hivatalban.
Nevezési határidő: április 20.

Aki nem jelentkezik a kolbásztöltő versenyre, az sem marad program nélkül az ünnepen!
15-19 óráig légvár, fa gyermekjátékok és kézműves foglalkozás lesz a gyerekeknek, büfé a felnőtteknek a focipályán.

A tervezett program:
a verseny kezdete 15 óra
eredményhirdetés 17.30 óra
18 órakor fellép „A jó Laci Betyár” , majd zene Jászfalusi
Rolanddal.

Gyermeknap, május 28, szombat
A gyermeknapi program 16 órakor kezdődik a sportpályán.
Légvár,
gyerekjátékok,
kézműves
foglalkozás,
pónilovaglás, valamint a fúvósok és a néptáncosok fellépése teszi emlékezetessé a napot! A májusfa kitáncolása
is ekkor lesz.
Szeretettel várunk mindenkit a programokra!
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Jótékonysági futás
VERSENYKIÍRÁS
Mottónk:
„Minden alkalommal, amikor önzetlenül adunk,
számunkra is tágasabbá válik a világ.”

Helyszín: 9154 Mosonszentmiklós, Zichy-tér
Időpont: 2022. május 7, 8:30 óra
A verseny fővédnöke: Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
Szeretettel hívunk-várunk minden mozogni, sportolni szerető gyereket és felnőttet jótékonysági futásunkra, melyet a futás és az egészséges életmód népszerűsítése mellett, helyi tartósan beteg gyermekek támogatására szervezünk!
Versenytávok:
Óvodásoknak: 200 m
Általános iskolásoknak:
- alsósok: 1000 m
- felsősök: 2000 m
Felnőtteknek: 3900 m illetve 7800 m
Nevezési díj:
-ovisoknak nincs
-gyerekeknek nincs
-felnőtteknek: 2000Ft-tól
Mivel jótékonysági futásról van szó, melyet helyi tartósan beteg gyermekek megsegítésére fordítjuk, ezért szívesen veszünk ennél magasabb összegű támogatást is.
Program:
8:30: gyülekezés Mosonszentmiklóson a Zichy-téren (templom előtt).
8:30-9:30: regisztráció, nevezési díj befizetése és rajtszámok átvétele
9:30: ovisok versenye (200 m)
10:00: általános iskola alsósok versenye (1000 m)
10:30: általános iskola felsősök versenye (2000 m)
11:00: felnőttek versenye (3900 m ill. 7800 m)
A rajt és a cél a Zrínyi utcában lesz, amely a verseny idején le lesz zárva. Az óvodások versenye a Zrínyi utcában
lesz. Az iskolások és felnőttek versenyét a Polgárőr Egyesület tagjai segítik. A futási útvonalak a mellékelt térképkivonatokon láthatók.
Jelentkezés:
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata honlapján, illetve a Mosonszentmiklósi Művelődési Ház Facebook oldalán közzétett Google űrlap kitöltésével.
Díjazás:
Minden versenyszámban az első 3 befutó kap oklevelet és ajándékot.
A díjakat minden kategória győztesnek a verseny legvégén (kb. 12 órakor) adjuk át.
Egyebek:
Információ: Vámosi Eszternél: tel.: 06-30/6625940, E-mail: szervezes@mosonszentmiklos.hu
A verseny aszfalton és földúton kerül megrendezésre.
A résztvevőknek ásványvízről a rendezők gondoskodnak.
A verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz, az indulás mindenkinek saját felelősségére történik.
A versenyen a versenyzők sportöltözékben jelenjenek meg.
Elveszett tárgyakért, felszerelésért, ruhákért a Rendező felelősséget nem vállal.
A szervező, a változtatás jogát fenntartja.
A verseny napján 8:30-től 12:00-ig kérjük a verseny helyszínére – a vakvezető kutyák kivételével – kutyát ne hozzanak magukkal.
A versenyen részt vevőkről képek, videó felvételek készülhetnek. A képek, videó felvételek szerzői jogát a rendezők birtokolják, azt szabadon felhasználhatják.
A versenyt az aktuális járványügyi szabályok betartásával rendezzük meg!
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Jótékonysági futás

Önkénteseket keresünk!
2011. óta az érettségi bizonyítvány kiadásának alapfeltétele 50 óra önkéntes munka elvégzése a középfokú nevelési intézményekben tanulók számára (2011. évi nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény).
Mi is számítunk középiskolások segítségére rendezvényeink lebonyolításában, ahol értelmesen ledolgozhatják
ezeket az órákat, segítve falunk közösségi életét is:
jótékonysági futás: május 7.
falunap: július 9.
sportnap: július 30.
nyári gyermektáborok
Amennyiben szeretnél velünk együtt dolgozni, kérünk, jelentkezz személyesen a Polgármesteri Hivatalban,
Mosonszentmiklós Fő u 3, vagy e-mailben Vámosi Eszternél a szervezes@mosonszentmiklos.hu e-mail címen.
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Önkormányzati hírek
ÚJ UTCANEVEK KÖZSÉGÜNKBEN

ATM BANKAUTOMATA

A képviselő-testület lakossági igények illetve új építési
telkek kialakítása miatt új utcaneveket adott önkormányzati közterületeknek.
- a kispályán 8 db építési telek került kialakításra, melyek már értékesítve is lettek. A telkek előtti utca neve:
Kastély utca
- a szőlőben a Szeszfőzde utca végén a pálinkafőzdénél
jobbra kezdődő közterület új neve: Otelló köz
- a Vasút utca végén jobbra (a 23. és a 25. sz házak
között) induló és a focipályánál véget érő közterület új
neve: Sósdomb köz

A takarékszövetkezet épületének eladását követően
ismét van kézpénzfelvételi lehetőség településünkön
2022. március 1-től kezdődően, mivel a Takarékbank
ügyintéző kisbusza heti egy alkalommal felkeresi községünket is. A kisbuszban kézpénzmozgással nem járó
ügyintézés végezhető, továbbá kézpénz is felvehető a
kisbusz végén található ATM-ből.
Ügyintézési napok: minden kedden 13.40 és 15.10 óra
között
Helyszín: Művelődési ház melletti terület

ÚJ ÉPÍTÉSI TELKEK
Önkormányzatunk új építési telkeket kíván kialakítani a
település nyugati végén, a Csepete úttal párhuzamosan
Lébény irányában. Várhatóan 18 db építési telek kialakítására nyílik itt lehetőség.
A földtulajdonosokkal már megegyeztünk az eladásról,
jelenleg a földmérői munka folyik a terület megosztásáról. Sajnos a földhivatal szűk kapacitása miatt ezen
munka elég lassú, így csak tavasszal tudjuk az érintett
földterületeket megvásárolni. Ezt követően fordulhatunk
a közműszolgáltatókhoz, hogy mikor és mennyiért építenék ki a gerinchálózatot. A telkekre előjegyzést április
végétől fogadunk el. További információ a polgármesteri
hivatalban kérhető, tel: 360-023.
Bedő Csaba polgármester

Eseménynaptár
április 21-22.		
1 osztályosok beiratása
április 23.		
Miklósi pálinkaverseny
április 30.		
gyermeknap,nyiltnap
április 30.			
májusfa állítás
máj. 1.				
zenés ébresztő
máj. 1.		
Majális: körtánc, majális (légvár,
gyermekjátékok), kolbásztöltő verseny,
			
vendég: a jó Laci betyár
máj. 14.			
Alapítványi bál
máj. 28.
májusfa kitáncolás, gyermeknap
(légvár, gyermek játékok, kézműves foglalkozások)
jún. 10. 				
ballagás
jún. 13-18			
doborgazi tábor
jún. 24.				
tanévzáró
jún. 27-29.				
focitábor
júl. 2.				
tűzoltó 7-próba
júl. 4-8.			
hagyományőrző tábor
júl. 9.					
falunap
júl. 4-22.			
lovastábor
júl. 11-14.			
tánctábor
júl.17.				
Troll Foci Kupa
júl. 20.					
véradás
júl. 24-29.			
néptánctábor
júl. 30.
sport és egészségnap, TNT koncert

aug. 1-4.
sport, egészség és ökotábor
aug. 6-7.		
a búcsú időpontja
aug. 20.
Szent Isván király ünnepe és
				 kenyérmegáldás
aug. 20.			
Tanyanap
szept. 3. 			
Polgárőr-nap
szept. 10.
Szüreti nap, termelői és kézműves
					
vásár
szept. 17.
Szent Mihály napi tűzgyújtás
szept. 18.
tűzgyújtás, szalonnasütés
szept. 24.
IV. Szüreti felvonulás, lovas
					találkozó
szept. 30.			
Idősek napja
okt. 15.
Röppenj Pulyka 6. Mosonszent			
miklósi Táncalkalom
okt. 23.		
Október 23-i ünnepség
nov. 12.
Márton napi újbor kóstoló, libavacsora
nov. 15.				
véradás
dec. 3. Lovas Mikulás jótékonysági felvonulás
dec. 3.
Miklós napi jótékonysági bál
dec. 4.
Mikulás nap a Zichy téren, tűzijáték
dec. 17.
Karácsonyi koncert
dec. 31			
közös évbúcsúztatás
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Önkormányzati hírek
GYEREKFARSANG

TAVASZI QUILLING KASZNÁR KATALINNAL

A gyerekeket vártuk egy kis farsangi mulatságra, amelyen farsangi maszkokat készíthettek a résztvevők.
Sokan jelmezben érkeztek. Voltak finom falatok és innivaló. A végén limbóhintóztunk és fánkevő versenyt
tartottunk.
Nagyon jól sikerült buli volt!

A quilling, magyar nevén papírcsík technika egy igazán
szuper lehetőség arra, hogy kiéljük kreativitásunkat.
Legnagyobb előnye, hogy szinte semmilyen drága eszközre nincs hozzá szükség, és bárki el tudja sajátítani.
Kasznár Katalin vezetésével most a helyi gyerekek is
megismerkedhettek ezzel a technikával. Nagyon szép
munkák készültek. Köszönjük a tanítást!
Vámosi Eszter

Születések:
Samodai Lujza Sára			
Takács Dominik Mendel		
Sasvári Belián			
Háber Soma				
Kelemen Dominik			
Balázs Bella				
Németh Csanád			
Börner Max				
Sztahura Léna Zsófia			
Pozsgai Balázs				
Tankovics Zita				
Schaub Noel Péter			

Halálesetek:
2021.12.16.
2021.12.17.
2021.12.20.
2022.01.10.
2022.01.11.
2022.01.17.
2022.01.24.
2022.01.30.
2022.02.07.
2022.02.12.
2022.02.14.
2022.02.23.

Vendrinszky Anikó			
Horváth Ferencné			
Kiss Anna Mária			
Tilinger Viktorné			
Hencz Gyuláné				
Remete Géza Józsefné			
Hencz Antal				
Virág István				
Makrai István				
Börner Stefan				
Burnóczki Lajosné			
Frank Dezsőné				
Csorba Gáborné			

2021.11.18.
2021.11.19.
2021.12.09.
2021.12.18.
2021.12.23.
2021.12.26.
2022.01.08.
2022.01.13.
2022.01.18.
2022.01.28.
2022.01.29.
2022.01.30.
2022.03.17.
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Tájékoztató településünk
2022. évi költségvetéséről
Településünk idei költségvetését 2 alkalommal is tárgyalta a Képviselő-testület, január 25-én és február 8-án. Az idei
költségvetés 486,5 millió Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Ebben az összegben benne vannak a pályázatokon korábban elnyert összegek is.

A bevételi oldal az alábbi fő tételekből áll össze:

Idei várható fejlesztéseink:

működési célú állami támogatás:
működési bevételek:			
telkek értékesítése:			
állami támogatás megelőlegezés:
pályázati támogatások:		
adóbevétel:				

- Festő utca folytatásában (Kastély utca) a közművek kiépítése			
- földterület vásárlása építési telkeknek a Csepete út mellett
- urnafal építése 			
- zártkerti villamosítás pályázati forrásból
- járdaépítés a Csepete úton pályázati forrásból
- járdaépítés a temetőben pályázati forrásból
- a polgármesteri hivatal hátsó épületrészének felújítása
pályázati forrásból (elbírálás alatt van ez a pályázat)
- művelődési ház energetikai felújítása (a pályázat megírása folyamatban van)

257,6 mFt
46,5 mFt
40,9 mFt
8,7 mFt
42,6 mFt
27,2 mFt

Főbb kiadási tételek:
civil szervezetek támogatása: 			
kistérségi és Leader hozzájárulás, tagdíj:
társulási tagdíjak:				
Bursa felsőoktatási támogatás:			
háziorvosi és fogorvosi ellátás: 		
védőnői szolgálat és iskolai eü.:		
közfoglalkoztatás:		
		
közvilágítás:					
közművelődés, műv. ház, rendezvények:
temető:				
községüzemeltetés:				
zöldterület kezelés, falugondnokok:
út és járdaépítés, kátyúzás:
könyvtár üzemeltetése, állományfejlesztés:
szociális ellátások:				
önk. igazgatási tevékenység: 		
biztosítások, ÁFA befizetések, szolg. díjak:
gyermek és szociális étkeztetés (konyha):
óvoda üzemeltetése.			
bölcsőde:				
Polgármesteri hivatal:			

8,3 mFt
4,7 mFt
2,0 mFt
0,4 mFt
1,7 mFt
8,9 mFt
1,8 mFt
7,5 mFt
27,2 mFt
5,8 mFt
8,2 mFt
13,5 mFt
11,3 mFt
1,5 mFt
3,5 mFt
15,7 mFt
25,4 mFt
51,6 mFt
121,5 mFt
31,6 mFt
49,6 mFt

Sajnos az idei költségvetésre rányomta a bélyegét az,
hogy az állam ebben az évben is elvette az önkormányzatoktól a gépjárműadó eddig helyben maradó részét, ez
kb. 9 millió Ft-al csökkentette a bevételeinket. Továbbá
az iparűzési adót is megfelezte, így jelen pillanatban a
2%-os iparűzési adó felét, azaz 1%-át tartalmazza a költségvetésünk.
Szó van róla, hogy a kistelepülések kompenzációt fognak
kapni nyár végén, de ezt az összeget nem tartalmazza a
költségvetés. Mivel az ez évi bevételeink alatta maradtak
a kiadásainknak, ezért idén sajnos hozzá kellett nyúlni
a tartalékhoz is, hogy egyensúlyban legyen a két oldal.
A fenti okok miatt takarékosabb, szigorúbb büdzsét kellett összeállítanunk, ráadásul elindult február 1-től az új
bölcsődénk is, melynek a béreken kívüli kiadási oldalát
(rezsi) csak megbecsülni tudtuk.

Pályázati lehetőségek:
A tavalyi év sikeres pályázatait követően ebben az évben
ismét tervezzük pályázatokon történő indulást. A Magyar
Falu Programban és a TOP Plusz pályázatban várhatóak
további pályázati kiírások, melyek tavasszal és nyáron
jelennek meg, ezeken természetesen indulni kívánunk.

Civil szervezeteink támogatása 2022-ben:
Polgárőr egyesület 			
Alkotókör 				
Fúvósbarátok Egyesülete 		
Nyugdíjas egyesület 			
Sport egyesület 			
Mosonszentmiklósi Plébánia 		
Néptánc egyesület 			
Tűzoltó egyesület 			
Protektor alapítvány 			
M-ért egyesület 			
Varázsos Gyermekévek Egyesület

245 000 Ft.
80 000 Ft.
900 000 Ft.
350 000 Ft.
3 500 000 Ft.
900 000 Ft.
600 000 Ft.
500 000 Ft.
600 000 Ft.
250 000 Ft.
400 000 Ft.

Civil szervezeteink ez évi támogatását nehézségeink
ellenére kb. 1 millió Ft-al megemeltük.
Bedő Csaba polgármester
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Bemutatkozik az Egy a világunk alapítvány
Az Alapítvány célja, hogy Győr és környékén a legnagyobb
támogatási igényű, teljes ellátásra szoruló kacifántosok
(többségükben súlyos mozgáskorlátozott, halmozottan
sérült gyerekek és fiatalok), akiknek az életminősége teljes egészében rajtunk, ép embereken múlik, is részesülhessenek azokból az élményekből, mint ép társaik vagy a
felnőttek, és ne külön, hanem velük együtt.
2016 nyarától minden évben egyhetes integrált napközis tábort szervezünk a kacifántosoknak, ahol szüleik
nélkül vesznek részt. Minden kacifántosnak egy felnőtt
segítője van, az ép gyerekekkel együtt játszanak, nevetnek, ebédelnek és kirándulnak öt napon át.
2017-ben megalakult Alapítványunk futócsapata, mert a
futás és a célba érkezés öröme mindenkié! Szívesen megyünk bármelyik versenyre, örömmel teljesítjük a gyerekekkel elsősorban a rövidebb távokat. Alapítványunk különböző programjain összesen 25 kacifántos vesz részt.
A szabadidős programok mellett terápiákat is tartunk:
rehabilitációs napokat, zeneterápiát és kommunikáció
fejlesztést. A nem beszélő gyerekek részére Győrben elsőként lehetőséget biztosítottunk alternatív kommunikációs eszközök kölcsönzésére.

Az alapítvány jelenleg 24 halmozottan sérült gyermeket
támogat, köztük egy mosonszentmiklósi fiatalt is.
www.egyavilagunk.hu
www.facebook.com/egyavilagunk
Az szja 1 % felajánlást szívesen fogadjuk!
Adószámunk: 18284627-1-08
Az adományokat a 11600006-00000000-85078822
számlaszámra várjuk.

Ló-Erő Szabadidő és Sport Alapítvány
A Ló-Erő Szabadidő és Sport Alapítvány a Magyar Falu
Program Falusi civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című pályázati
kiírásra, FCA-KP-2021/2-000222 azonosító számon „ Ló
erők a Ló-erő Alapítványért” címmel beadott pályázati támogatást elnyerte.
Alapítványunk eleget téve a pályázat feltételeinek a megítélt 5 millió Ft-ból egy 2017-es Ford Ranger típusú autót vásárolt. Az autó csörlővel, 3,5 tonnás vonóhoroggal,
platóval messzemenően kielégíti az alapítvány tevékenységét. Fő szempont az autó kiválasztásánál a lószállítás,
takarmány beszerzés, logisztikai feladatok ellátása volt.

A Ló-Erő Szabadidő és Sport Alapítvány a NEAO-KP-1-2022
„Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai ” című pályázati programjának megvalósítására és
működésének biztosítására fordított összevont támogatás 2022. kiírására benyújtott, pályázatán,
„Hagyományőrzés a lovas társadalom összefogása” című
pályázata 150 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült.
Sárközi Tünde elnök
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Pödrő tanfolyam
Kukoricacsuhé termék készítést és kiállítást tartottunk
a „Helyi identitás TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 sz. a
lakosság kezdeményezőképességének és közösségi szerepvállalásának a fejlesztése Mosonszentmiklóson és Lébényben” elnevezésű pályázat keretében.
Minden alkalommal vidám hangulatban gyűltünk össze
a Civilek Házában.
Nagyon-nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan részt
vettek ezen a programon, melyet a helyi önkormányzat
segítségével és támogatásával valósítottunk meg. Méltó
emléket állítottunk ezzel szüleinknek, nagyszüleinknek,
akiknek hétköznapjait még jellemezte a pödrés, de mára
már feledésbe merült ez a szép mesterség. A tanfolyam
központi embere, aki nélkül ez nem valósulhatott volna
meg, Ötvös Dánielné, Babi néni. Lelkesen, fiatalosan, vidáman és főképp türelmesen oktatott, tanított bennünket és magyarázott nekünk heti 3 alkalommal, 2 hónapon keresztül. A végeredmény a képen látható szőnyeg
lett, melyet mindenki nagy örömmel vitt haza. Bár a pöd-

rés Babi néni kezét nézve könnyűnek tűnt, de mint bebizonyosodott korántsem az. A kezdeti nehézségek után
viszont minden elkészült munka szuper lett. A résztvevőkre is átragadt Babi néni vidámsága, lelkesedése és az
a szeretet, ami irányunkba sugárzott tőle. Szóval ilyen
légkörben teltek az alkalmak, melyek 2 órásak voltak
ugyan, de 20 percesnek tűntek, úgy repült az idő közben. A tanfolyam résztvevői főképp helyiek és lébényiek
voltak, de érkeztek hozzánk Kónyból, Győrből, Dunaszigetről, Mosonmagyaróvárról is.
Ezúton is szeretném megköszönni Babi néninek a tanítást, az önkormányzatnak a segítséget, Hancz Istvánnak
a rámák elkészítését, Varga Teri néninek a kukorica levelet, a kiállításhoz a felajánlásokat és a lelkes csapatnak
a részvételt!
Jövő télen folytatjuk a munkát! A terv egy szatyor elkészítése lesz. A feladat addig is ki van adva mindenkinek:
a legfontosabb kellék, a kukorica levél gyűjtése!
Vámosi Eszter

Megsérült a templomtorony
Január 30-án, vasárnap reggel az orkán erejű szél megbontotta templomunk tornyának nyugati oldalát. A vihar
feltépte a bádoglemezeket, és több darabot leszakított.
Emiatt a katasztrófavédelem munkatársai néhány napra
lezárták a Zichy teret. Február 2-án a tűzoltók eltávolították a toronyról a fennakadt, mozgó lemezeket. A javítást
Vedrődi Zoltán bádogosmester fogja elvégezni a tűzoltóság segítségével, melyre várhatóan áprilisban kerül sor.
Frank Györgyné
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Asszonyfarsang
Nagyon vidám hangulatban, sok mókával és vidámsággal zajlott le a Nyugdíjas Klub idei farsangi mulatsága. A
helyi nyugdíjasok szép számmal jöttek össze, hogy műsorral, zenével, tánccal, beszélgetéssel töltsék együtt az
időt, finom ételek és italok fogyasztása mellett.
Kívánjuk, hogy még sok-sok éven keresztül ünnepelhessenek együtt nyugdíjasaink!
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
keretén belül valósult meg.
Vámosi Eszter

Teke hírek
Lassan a végéhez közeledik a bajnokság, még 2 mérkőzés van hátra. A tavaszi szezon sajnos nem úgy alakult
ahogy szerettük volna. Tudtuk, hogy nehéz sorsolás elé
nézünk a tavasz folyamán. A mérkőzéseink 2/3 részét
idegenben kellet lejátszani, amitől azért féltünk. Aztán
nem az idegenbeli sok mérkőzés félelme igazolódott
be, sajnos itthon vallottunk kudarcot. Az eddigi mindhárom hazai mérkőzésünkön vesztesen hagytuk el a
pályát úgy, hogy a csapat nem azt nyújtotta, amit tud
vagy elvárható lenne tőle. Az idegenbeli mérlegre nem
lehet panasz: 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség.
Volt benne bosszantó döntetlen, bravúros győzelem,
amit a listavezető otthonába szereztünk és vesztett
helyzetből történő fordítás az igazi MESE szív erejével.
Ha a hátralévő 2 mérkőzést hozzuk, akkor mondhatni
az előkelő 4. helyen tudjuk zárni a bajnokságot, viszont
2 vereséggel akár a 9. helyre is visszacsúszhatunk.
Nem tartom nagyképű kijelentésnek, de ha a csapat
szívvel-lélekkel végig edzette volna a szezont, most a
bajnoki címért harcolnánk. Az augusztus eleji állapothoz képest a csapat teljesített a minimális elvárást és
továbbra is biztosította helyét az NB2-ben. Közben már
lassan Horváth Ákos is felépül súlyos sérüléséből, már
néha pályára is lép, de az elsődleges cél, hogy szeptemberre közelítse meg régi önmagát.
Apropó szeptember: akkor indul az újabb bajnokság,
de nekem júniusban lejár a szakosztályvezetői mandátumom. Egyelőre nem tudom megmondani biztosra,
hogy folytatom-e. Vannak olyan pillanatok amikor azt
gondolom elég volt, gyönyörű szép és kemény 6-8 évet
töltöttem a csapattal. Aki jól ismer tudja, hogy szeretem a kihívásokat és a célokat. Nem jó a langyos vízben
pancsolgatni. Az a fürdőben, a jakuzziban kellemes, a
sportban nem!!! A bajnokság végén leülök a csapattal
nyíltan megbeszélni mindent. Nekem van egy álmom,
egy célom, az pedig nem más, mint a bajnoki cím és
feljutni NB1-be. Erősítési tárgyalás már van, de nekem a
régi MESE szívvel és akarattal edzésre járó csapatra van
szükségem. Szeretném látni a tüzet mindenki szemében. A következő megjelenő lapban már tudható lesz
a döntésem.

Egyéni versenyek: a területi döntőben SZALÁNCZI PÉTER ÉS IFJ. MODROVITS ISTVÁN képviselte egyesületünket. Istvánnak ezúttal nem sikerült, de Péternek igen.
Húsvét utáni hétvégén a Nyugat-magyarországi döntőben guríthat, ahol cél az országos döntő. Sok sikert és
gratulálok mindegyiküknek.
Kupák: Idén a tervek szerint 3 torna kerül megrendezésre.
- Szent György-napi hétvégén, április 23-24-én első alkalommal a „Gyuri 7-es” emlékversennyel szeretnénk
volt remek csapattársunk és testvéremnek emlékét
megőrizni.
- június első hétvégéjén a PÜNKÖSD KUPA kerül megrendezésre, 2 év szünet után.
- augusztus 19-20-21-én pedig immár VI. alkalommal a
VARGA RUDOLF emléktorna.
Mindenkinek áldott, kellemes Húsvéti ünnepeket kíván
a MESE Teke szakosztálya.
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A Mosonszentmiklósi Néptáncosokért
Egyesület hírei
Január elején érkezett a hír, hogy újra megrendezésre
kerül a Megyei Néptáncfórum Kapuváron. Szűk egy hónapunk volt a felkészülésre, melynek eredményeként két
koreográfiánkat is bemutathattuk a szakma országos
elitjét felvonultató zsűri előtt. Együttesünk „A túrkevei
táncok éltetéséért” szóló elismeréssel térhetett haza.

Március idusán ismét felkerekedtünk ezúttal az ország
másik felén, Fegyverneken léptünk színpadra a már
nyolcadik alkalommal megrendezett verbunkversenyen.
Együttesünk táncosa Fütty Ádám az előkelő második helyezést szerezte meg a 18-30 évesek kategóriájában.

kapuvári fellépés

fegyverneki verbunkverseny Fütty Ádám

kapuvári fellépés

És végül essen szó egy sikeres pályázatunkról. A „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap” keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”
című pályázat keretében 5 000 000 forint támogatást
kaptunk, amelyet egy kisbusz beszerzésére fordíthatott
az egyesület.
Nagy Andor
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Bölcsődei hírek
FELNŐTT KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG AZ ÓVODÁBAN
Az idei évben december 20-án tartottuk óvodánkban a
felnőtt karácsonyi ünnepségünket, amelyen az óvoda, a
bölcsőde és a konyha dolgozói együttesen vettek részt.
Közösen feldíszítettük a fenyőfát, miközben karácsonyi
zene szólt, ezzel is hangolódva a közelgő szeretet ünnepére. Gyurós Lilla az intézmény vezetője összegezte az
idei évet, mindenkinek megköszönte a munkáját, majd
egy kis ajándékot adott át minden dolgozó számára. Közösen elfogyasztottuk a vacsorát, majd meglepetésként
betlehemezők érkeztek hozzánk, Palenik Vendel és csapata, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
az előadásukért, hogy ezzel is emelték az est színvonalát.
Meghitt beszélgetéssel és egy kis énekléssel zártuk az ünnepségünket. Köszönetet mondunk Havasi Lászlónak, aki
már évek óta biztosítja számunkra a fenyőfát, valamint
Hancz Istvánnak és Novits Norbertnek, akik a segítségünkre voltak a fenyőfa felállításában.
Sterkovich Krisztina
kisgyermeknevelő

FARSANG A BÖLCSŐDÉBEN
2022. február 17-én tartottuk bölcsődénkben a farsangi
ünnepségünket, a szépen feldíszített Halacska csoport
adott helyszínt a mulatságnak. A gyermekek farsangi jelmezbe bújtak, táncoltak és elfogyasztották a finomságokat. A nap vidáman telt, reméljük, hogy sikerült elkergetnünk a telet és hamarosan beköszönt a tavasz.
Sterkovich Krisztina-kisgyermeknevelő
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Bölcsődei hírek
MÁRCIUS 15. A BÖLCSŐDÉBEN
A bölcsődés gyerekekkel is megemlékeztünk március
15-i nemzeti ünnepünkről. Tenyérlenyomatos festéssel
közösen kokárdát készítettünk. Nagyon élvezték, ahogy
befestettük kicsi kezeiket, mindenki szívesen részt vett a
tevékenységben. Mosakodás után megcsodáltuk az elkészült alkotást, lovacskás mondókákat mondogattunk és
katonás dalokat énekeltünk. Minden kisgyermek kapott
papírból készült kokárdát a ruhájára és nemzeti színű lobogót, amit haza is vihetett.
Herenkovics Szilvia kisgyermeknevelő
BESZOKTATÁS A BÖLCSŐDÉBEN
”Az én bölcsődém legszebb a világon, nincs is neki párja
hetedhét határon. Az én bölcsődémbe reggel ha bemegyek, tárt karokkal várnak gondozó nénik, s gyerekek.”
Február 1-én megnyílt a 2 csoportos bölcsődénk, megkezdődött az új gyermekek befogadási időszaka. A 7 mini-bölcsődés gyermekünk mellé érkezett további 17 kisgyermek. Februári hónapunk a folyamatos beszoktatással
telt, 2 hetes turnusokban szoktattuk a gyermekeket, így
létszámunk a maximum megengedett 24 főre emelkedett
a hónap végére.
Köszönjük a szülők együttműködését, ami által a gyermekek könnyedén beilleszkedtek a csoportok napirendjébe
és a bölcsődei életbe.
Baranyainé Csáfordi Eszter
Bölcsődevezető-kisgyermeknevelő

Miklósi Hírvarázs

17

Óvodai hírek
ÓVODATITKÁR BEMUTATKOZÁSA

ÚJ ÉLELMEZÉSVEZETŐ A KONYHÁN

Zabolai Éva vagyok, 1987. decemberében születtem. Egy
Debrecen melletti faluban nőttem fel. Néptáncosoként
élek 8 éves korom óta. Miklóson is segítem Nagy Andor
munkáját. Debrecenben varrónőnek tanultam, majd Pesten végeztem Textil Mérnöki Főiskolát. Pesti éveim alatt
végeztem egy bébiszitter tanfolyamot, mert imádom a
gyerekeket. Van két gyermekem, Bence 2. osztályos, Zsófi
pedig a Cica csoportba jár a mi óvodánkba. A faluba több
mint egy éve költöztünk.
2022. februárjában kezdtem dolgozni óvodatitkárként
a miklósi óvodában. Az alsó épületben van az irodám a
tornaterem mellett. 8 - 16 óráig vagyok itt megtalálható.
Várok mindenkit, akinek segítségére lehetek.
Zabolai Éva óvodatitkár

Szeretnék röviden bemutatkozni Önöknek: Csepiné Dombi Erikának hívnak, születésem óta Mosonszentmiklóson
élek, 42 éves vagyok, 2 gyermek édesanyja. 14 évig dolgoztam a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezetnél, az
utolsó évben kirendeltségvezetőként.
2021. december 8. óta dolgozom a helyi konyhán, mint
élelmezésvezető. Célom ennek a szakmának az elsajátítása is. Fontos számomra, hogy minden korosztály elégedett legyen az étel minőségével.
Kérem forduljanak hozzám bizalommal.
Csepiné Dombi Erika élelmezésvezető

ÚJ DOLGOZÓK AZ ÓVODÁBAN

Jómagam a Mackó csoportban helyezkedtem el. 35 éves,
helyi lakos vagyok. Férjemmel és két gyermekemmel élek.
Fontosnak tartjuk, hogy mosolygós, kiegyensúlyozott
és szeretetteljes légkört alakítsunk ki a gyerekeknek az
óvónénikkel együtt. Köszönjük szépen a bizalmat!
Kalmárné Mérnyei Eszter óvodai dajka

Február hónapban 3 új dajka néni kezdte meg munkáját
az óvodában.
A Mókus csoportban Csordás-Duga Nikolett segíti az óvónők munkáját. Niki 30 éves, pár éve költözött a faluba a
férjével. Két kislány boldog édesanyja.
A Cica csoportba Kovacsics Szandra érkezett. Szandi 26
éves, helyi lakos. Hét évig dolgozott Mosonmagyaróváron
bölcsődei dajkaként.

Csordás-Duga Nikolett

Kovacsics Szandra

Kalmárné Mérnyei Eszter
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Óvodai hírek
ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI NYÍLT NAPOK, BEÍRATKOZÁS
Óvodai nyílt nap: 2022. április 12. kedd 14.30-16.00
Bölcsődei nyílt nap: 2022. április 13. szerda 14.30-16.00
Szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket!
Beiratkozások időpontjai:
Óvodába: 2022. április 27. szerda 8.00-16.00
2022. április 28. csütörtök 8.00-16.00
Bölcsődébe: 2022. április 28. csütörtök 8.00-16.00
Az óvodai és a bölcsődei beiratkozáshoz szükséges bemutatandó dokumentumok:
• a gyermek személyigazolványa, lakcímkártyája, anyakönyvi kivonata
• a szülők személyigazolványa, lakcímkártyája
• gyermek oltási könyve, a gyermek TAJ kártyája,
• nem magyar állampolgárság esetén: gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is szükséges
• ha rendelkezik a gyermek, be kell mutatni
- a Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvéleményt
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló
határozatot,
- hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről
szóló határozatot
- tartós betegségről szóló igazolást
• bölcsődei beiratkozáshoz: munkáltatói igazolás

Óvodai beiratkozással kapcsolatban érdeklődni lehet:
Gyurós Lilla intézményvezetőnél Tel.: 06/20-245-0960
email: ovoda@mosonszentmiklos.hu
Bölcsődei beiratkozással kapcsolatban érdeklődni lehet:
Baranyainé Csáfordi Eszter bölcsődevezetőnél
Tel.: 06/20-474-9455
email: bolcsode@mosonszentmiklos.hu

SZENTCSALÁD-JÁRÁS
A történeti Sopron vármegye katolikus falvaiban a 20.
század első felében elterjedt egyházias adventi népszokás volt a szálláskeresés vagy szentcsalád járás. Alapja
az a bibliai történet, amely szerint a Betlehembe érkező Máriának és Józsefnek senki sem adott szállást, ezért
egy istállóban kellett meghúzódniuk. A betlehemi szálláskeresés emlékére, 9 család szokott összeállni, amelyet 9 este házról-házra hordtak oda, ahol „szállást adtak” a Szent Családnak. A soron következő családnál már
várták, és az asztalt oltárszerűen feldíszítették.
Ezt a népszokást felelevenítve, a Nyulacska csoportos
gyermekek szállását kértek egy napra a Szent Családnak
az óvoda csoportjaiban, a konyhán és az önkormányzati hivatalban is. Mindenhol örömmel fogadták a Szent Családot.
Simon Vivien óvodapedagógus
LUCÁZÁS
December 13-a Luca napja. A néphit szerint, van jó és
rossz boszorkány. Magyarországon talán a legelterjedtebb a gonosz boszorkány, hiszen Luca megbünteti azokat, akik ezen a napon dolgoznak.
Óvodánkban ezen a napon a Nyulacska csoportos gyermekek meglátogatták az óvoda többi csoportját, a konyha és a hivatal dolgozóit.
Egy kis műsor keretében kívántak sok szerencsét nekik.
Simon Vivien
óvodapedagógus
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Óvodai hírek
TAVASZI ÉVSZAKNYITÓ KIÁLLÍTÁS
Március 4-én, pénteken megtartottuk a Tavaszi Évszaknyitó Kiállítást óvodánkban. Kedves kis tavaszi verssel
és énekkel nyitottuk meg a kiállítást. Köszönjük szépen Mók Ildikó kollegánknak a fáradozását, aki ingyen
és bérmentve biztosította a kiállításra való kézműves
termékeit. A hosszú tél után gyermekként, felnőttként
mindannyian várjuk az éledő tavaszt és azokat a lelket
melengető lehetőségeket, melyeket ez az évszak elénk
tár. Köszönjük szépen a település vezetőjének és azoknak a résztvevőknek, akik megtiszteltek jelenlétükkel
ezen a nagyszerű rendezvényen. Egy betegséghullám
miatt kevés szereplő gyerek vett részt, de annál nagyobb
lelkesedéssel és szeretettel.
HANGRAFORGÓ EGYÜTTES KONCERTJE
AZ ÓVODÁBAN
Március 8–án igazi ünnepi hangulatot varázsolva érkezett intézményünkbe az együttes. Ezen a napon huszáros, katona toborzó énekeket hoztak el nekünk, ezzel is
ráhangolódva a március 15-i ünnepségünkre. Gyermekeink izgatottan várták a már mindenki számára ismerős
Hangraforgó együttes előadását, akik műsorukkal ismételten színesebbé tették napunkat és ünnepünket.
Kozma Alexandra pedagógiai asszisztens

PAPÍRGYŰJTÉS
Idén tavasszal is papírgyűjtést szerveztünk intézményünkben. 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
Kocsó Lászlónak és Molnos Lászlónak, hogy elszállította
az összegyűjtött papírt, és a segítőknek Frank Gábornak
és Németh Jánosnak a pakolásért. A befolyt összeget a
gyermekek javára fordítjuk.
Kozma Alexandra
Pedagógiai asszisztens
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Óvodai hírek
MÁRCIUS 15. AZ ÓVODÁBAN
,,Tivitovi tács hévizi szakács
Legyünk bátor jó vitézek hídon menjünk által.”
A nemzeti ünnepünkre az óvodában is megemlékeztünk.
Életkortól függően sokat beszélgettünk a huszárokról, az
öltözetükről, a vitézekről, lovagokról és előkerültek a falovacskák is. Nemzeti színbe öltöztettük a csoportszobákat, az ablakokat. A gyermekekkel közösen csákót, zászlót és dobokat készítettünk. Ezen a héten a Hangraforgó
együttes is ellátogatott hozzánk. Az ünnephez kapcsolódó énekeket hallhattunk tőlük, az ismert dalokat közösen énekeltük. A március 15-i megemlékezés alkalmából
pénteken fekete-fehér ruhát öltöttek gyermekeink.
Két nagyobb óvodai csoport az ünnepre hangolódva az
általuk előre elkészített kokárdákat nemzeti dalokkal,

FARSANG
Az idei évben a farsangot minden csoport a saját termében töltötte el, a fennálló vírushelyzet miatt. Az óvó nénik különböző játékokkal, vetélkedőkkel kedveskedtek a
gyermekeknek, valamint a zene és tánc sem maradhatott
el. A csoportpénzből vásárolt finomságokat a gyerekek
szívesen fogyasztották el. Az intézményvezetőnk, Lilla
néni, Piroskaként látogatott be a csoportokba, amit nagy
örömmel fogadott mindenki. Természetesen a farsangi
fánk elfogyasztásával zártuk a napunkat.
Simon Vivien óvodapedagógus

versekkel adták át a bölcsődéseknek és az óvodás kiscsoportosainknak. Fehér ingecskékre, blúzokra felkerültek a nemzeti színű kokárdák. A nagycsoportban gyűltünk össze, ahol Simon Vivien óvónéni középsősei adták
elő műsorukat.
Ünnepre a szülők támogatásával a fiúk hozhattak fakardot, melyre nagy szükségük volt, mert a március 15-i
megemlékezést Nagy Andor néptánc oktató és diákjai
katona toborzója zárta, ahol ki is próbálhatták azokat.
Aki kiállta a próbát, kis katonának állhatott, a lányok pedig kendővel „búcsúztak” tőlük.
A megemlékezés ünnepi hangulatban telt. Köszönjük az
iskola támogatását, Nagy Andor és diákjainak a részvételét, mellyel még szebbé, értékesebbé tették gyermekeink
ünneplését.
Feller Katalin
óvodapedagógus
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Iskolai hírek
GYŐRBEN KORCSOLYÁZTUNK
Január közepén, egy csütörtöki délután Győrbe utaztunk
osztályunkkal, korcsolyázni mentünk. Nem volt tömeg a
Dunakapu téren kialakított jégpályán, jól elfértünk. Hatalmas élményt jelentett számunkra ez a néhány óra. Élveztük a közös program minden percét.
Köszönjük Gyöngyi néninek és Gábor bácsinak, hogy
megvalósíthattuk ezt a kellemes együttlétet.
Bikki Dorina és Sághi Zsófia
7. osztály

PÉNZ7 AZ ISKOLÁNKBAN
A PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét az Emberi Erőforrások Minisztériumának irányításával az iskolai tanrendbe illeszkedve valósult meg március elején. A – már
nyolcadik alkalommal megvalósuló - program célja, hogy
a diákok gyakorlati pénzügyi ismeretanyaggal bővíthessék tudásukat.
A témahét 2022-ben „A pénzügyi tervezés, megtakarítások” címmel valósult meg. Iskolánk - az eddigi évek szokása szerint - a programok megtartásához önkéntesek
- pénzügyi szakértők, valamint vállalkozások működtetésében jártas szakemberek - közreműködését kérte.
Az 5. és 6. osztályosok ismereteinek bővítését az MKB
Bank Zrt. munkatársa, Kiss Krisztina segítette. A 7. és 8.
osztályosoknak pedig a Takarékbank lébényi fiókjának
vezetője, Förhécz Magdolna tartott egy-egy foglalkozást.
A Pénz7 honlapján sokféle kvízjátékot találhatunk, melyek segítségével pénzügyi tudatosságukat fejleszthetik
felnőttek, diákok egyaránt.
Szabadiné Hécz Ildikó

„ A mostani pénzhéten megtanultam a bankszámla lényegét, és nemsokára már a saját bankszámlám használatát tudom gyakorolni.” - Mira
„Elmondták, hogyan tudunk mi, diákok spórolni. Azt is
megtudtuk, hogy mire érdemes spórolnunk.” - Amanda
„Megtanultam, hogy felesleges dolgokra nem érdemes
költeni” - Anett
„Megmutatták, hogy a különböző országokban milyen
pénznemek vannak.” - Fanni
„Nagyon tetszett, ahogy arra bíztattak minket, hogy takarékoskodjunk; és ne költsük el egyből minden pénzünket.” - Eszter
„Számomra érdekes téma a pénzügy. Sokat segített ez az
előadás nekem abban, hogyan osszam be a pénzemet.”
- Petra
„Nekem nagyon tetszett a sorsjegyekről és a spórolásról
szóló rész. Mindent lejegyzeteltem”- Áron
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Iskolai hírek
A VÍZ VILÁGNAPJA
A víz világnapja március 22-e. A megemlékezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető
tiszta víz fontosságára. A tanórákon játékos, kreatív feladatokat oldottunk meg Hajnalka néni segítségével. Többek
között elkészítettük a víz névjegyét is.

A víz névjegye
név: H2O
kapcsolati állapot: Folyékony
szülők: Mr.H2O & Mrs.H2O
lakhely: Föld
életkor: 3,6 milliárd év
munkaidő: 0-24
munka: Celeb
jelige: „Nélküle nincs élet”
0 °C-on felforr az „agyvize”
100 °C-on megfagy az „agyvize”
Móricz Petra 5. osztály
„AZ OLVASÁS AZ EGYETLEN ÚT A TUDÁSHOZ”
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÓRA AZ ISKOLÁBAN
„Az olvasóvá nevelés megalapozása kisgyermekkorban
kezdődik. Iskolánkban rendkívül fontosnak tartjuk azt,
hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a
könyvek, az olvasás nyújtotta élményekkel, hogy személyiségük alakulása ne egyoldalú legyen, s kapjanak meg
minden lehetőséget ahhoz, hogy harmonikus személyiséggé fejlődjenek. Fontosnak tartjuk a könyvtárhasználati ismeretek oktatását, amely nem önálló tantárgy. A
Nemzeti Alaptantervben a könyvtárhasználat befogadó
műveltségi területei a magyar nyelv és irodalom illetve
az informatika. Ezeken belül történik a könyvtárhasználat alapvető ismereteinek elsajátítása, képességeinek
kialakítása. A tanulóknak már az elsajátított könyvtárhasználati tudást kell alkalmazniuk az adott tantárgyhoz

Mrs. Víz
neve: Mrs. Víz
tulajdonságai:
• 0˙C-on megfagy
• 100˙C-on felforr, elpárolog
• színtelen
• szagtalan
• átlátszó anyag
foglalkozása: nincs
kedvenc itala: víz
állapota: folyékony
családi állapota: húzós
jelige: Víz nélkül nincs élet
Lukács Anna Zsófia 5. osztály
tartozó ismeretszerzés, információkeresés során. A mindennapi élet számos területén szükség van a megfelelő információs műveltségre. Ez azért is nagyon fontos,
mert aki sokat és jól olvas, annak kitűnő lesz a szövegértése. Akinek jó a szövegértése, az könnyebben tanul,
a legtöbb tantárgyból jobban teljesít. Kibővül a világról
szerzett ismeretanyaga, és ezzel párhuzamosan egyre
ügyesebben és magabiztosabban tájékozódik majd a
világban. A könyvtárhasználati órákon a tanulók megismerkednek könyvtártípusokkal, a hagyományos és
nem hagyományos dokumentumokkal, a raktári renddel
(szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom, raktári jelzet),
a helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állománnyal, a könyv formai, tartalmi elemeivel…stb. Az
iskolai könyvtár nem csak egy egyszerű könyvtár az iskola falain belül, célja a nevelés-oktatás támogatása. Így
a jó könyvtár az iskolai munka nélkülözhetetlen része.

Miklósi Hírvarázs

23

Iskolai hírek
ONLINE SPORTÁGISMERETI VERSENY

NIKISCH ARTÚRRA EMLÉKEZTÜNK

Március elején Gyöngyi néni hívta fel a figyelmemet egy
online játékra. ,,Győri sportolók” címmel felső tagozatos
diákok számára hirdette meg a versenyt a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára.
A megmérettetésen ismert és kevésbé ismert győri sportolókról tettek fel kérdéseket. Örömmel vettem részt a
verseny. A játék nagyon tetszett, s büszkén mondhatom,
hogy az élmezőnyben végeztem.
Tóka Fanni 5. osztály

2022 elején, egy hideg, szeles januári napon Nikisch Artúrra emlékeztünk iskolánk aulájában.
A világhírű karmester halálának 100. évfordulója alkalmából hangversenyt tartottunk a zeneiskola növendékeinek részvételével. Koncertünk után megkoszorúztuk a
művelődési ház előterében lévő emléktábláját.
Nikisch korának egyik legnagyobbja volt. Vele kezdődik
a karmesterség mítosza. Mindaz, amit tudunk, hiszünk,
gondolunk, vagy akár csak sejtünk a karmesteri munkáról, pályáról, életformáról, Nikischig eredeztethető vissza.
Mosonszentmiklóson született, 1855. október 12-én.
Tehetsége már nyolcévesen nyilvánvalóvá vált. 1878-tól
karmester, hangversenykörútjai során az USA-ban és Európa szinte valamennyi nagyvárosában fellépett. 1922.
január 23-án hunyt el Lipcsében.
Riedl Bernadett 6. osztály

NÉPZENEÓRA ÖTTEVÉNYEN
Március elején, a Lázár Ervin program keretében egy
rendhagyó népzeneórán vehettünk részt Öttevényen.
Hatalmas lelkesedéssel játszott a zenekar, húzta a talp
alá valót. Egy fiatal pár pedig néptánctudását mutatta be
nekünk.
Az ásványrárói és az öttevényi hetedikesekkel együtt élveztük a műsort. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen
a színvonalas programon.
Horváth Fanni, Bikki Dorina 7. osztály

Miklósi Hírvarázs

24

Iskolai hírek
A MOSTOHÁT JÁTSZOTTAM A JÁNOS VITÉZBEN
Osztálytársaimmal, Földi Erikával, Riedl Annával és Tóka
Fannival szerepet kaptunk a János vitéz előadásában. Azt
a jelenetet adtuk elő, amikor a szerelmesek találkoznak a
patak partján, s Iluska mostohája keresi őket.
Az órák közötti szünetekben a próbák vidáman teltek,
sokat készültünk. Hoztunk jelmezeket, tárgyakat és még
sok egyéb fontos kelléket. Anna játszotta Iluskát, Erika
Jancsit, Fanni volt a mesélő, én pedig a mostoha szerepébe bújtam bele. Az előadást megtekintette Magdi néni,
Niki néni, Ildikó néni és az osztálytársaink.
A színdarabot mindenki nagy figyelemmel kísérte, hatalmas sikert arattunk.
Sterkovich Zoé 5. osztály

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZBAN JÁRTUNK
Lázár Ervin Program keretén belül, március 24-én, csütörtökön délelőtt a győri Vaskakas Bábszínházba mentek iskolánk 1. osztályos tanulói. Fekete István népszerű
regényéből készült színdarabot, a Vukot néztük meg. A
zenés mesejáték megható történet egy kis rókának a felnőtté válásáról, aki minden nehézség ellenére a Simabőrű
Ember méltó ellenfele lesz.
A gyerekek izgatottan várták ezt a napot, hisz nem volt
tanítás. Fél 9-kor külön autóbusz érkezett értünk az iskolához. Az osztályból többen most ültek először buszon
és mentek a Vaskakas Bábszínházba. Korán érkeztünk
a helyszínre, így az előadás előtt a színház büféjében
megtízóraiztunk. Több mint 200 első osztályos kisgyerek nézte meg az előadást, mi a negyedik sorban ültünk.
Közelről láthattuk a színészeket, hogyan elevenítik meg
bábjaikkal a meseszereplőket, az erdei állatokat. Az előadás felejthetetlen élményekkel ajándékozott meg bennünket, kicsiket és minket „felnőtt gyerekeket” egyaránt.
Rózsáné Steininger Anikó osztályfőnök

REMEKELTEK HARRY POTTER RAJONGÓI
Magyartanárként örömmel számolok be arról, hogy
2022. január második felében kialakult a hatodik alkalommal megrendezett országos Harry Potter verseny
végeredménye.
A levelezős versenyen összesen 156 csapat indult, és
az első 20 jutott tovább az országos döntőbe.
A Harry-rajongók csapata:
Földi Erika, Riedl Anna, Sterkovich Zoé a 42. helyen végzett.
A Potter-rajongók csapata:
Riedl Bernadett, Spadaro Bruno, Tóka Fanni pedig a 44.
helyezést érték el.
Köszönöm tanítványaim munkáját, és szeretettel gratulálok a sikereikhez. Olvasni jó!
Frühwirth Ildikó
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TANULÁSMÓDSZERTAN ISKOLÁNKBAN
Az 1997/98-as tanévtől kezdve évi negyven órában a felső
tagozat minden évfolyamán tartunk tanulásmódszertani
tréninget. Ennek lebonyolítása négy epochában történik
az osztályfőnökök és - nagyobb létszámú osztályoknál
csoportbontásban - a csoportvezetők segítségével. Ez a
képzés a tanulás tanítása pedagógiai programunk szerves része, és egyben egyik jó gyakorlatunk is.
„Az Oktatási Hivatal bázisintézménye” cím elnyerésére
meghirdetett pályázat eredményeként először 2017től 2020-ig, majd az új sikeres pályázati szakasznak
köszönhetően 2020-tól 2023-ig viselhetjük e megtisztelő címet. A szakmai érdeklődők számára különböző
fórumokon és módon mutatjuk be az eddigi munkánk
tapasztalatait. 2022. 03. 23-án, a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében más intézmények pedagógusai számára
is szakmai napot hirdettünk, három évfolyamon egy-egy
tanulásmódszertani órát mutattunk be:
Az 5. osztályban Thiravong Nikolett vezetésével kifejező
olvasás, a 6. osztályban Galántai Hajnalka vezetésével
önművelés, a 7. osztályban Molnár Gábor vezetésével
olvasásfejlesztés számítógéppel témakörben.
Abban az iskolában, ahol a tanulásmódszertan tananyag,
ott a tanítás lassan átalakul. A tanulók különféle munkamódszereknek köszönhetően megtanulnak együttműködni egymással, elsajátítják azokat a tanulási módszereket, technikákat, amelyeket később, a középiskolás
évek alatt is hatékonyan tudnak használni.
Galántai Hajnalka

ROLLEREKET NYERTÜNK
„Közlekedj okosan” címmel pályázatot írt ki iskolák számára a Shell vállalat. Az iskolánkból három osztály is
beadta pályázatát. A 764 részvevő csapatból tíz szerencsést sorsoltak ki.
Örömhír számunkra, hogy az első osztályosaink bekerültek a nyertesek közé. Intézményünk harminc rollerrel
gazdagodott. Hamarosan indulhatnak a „guruló tesiórák”!
Már nagyon várjuk, hogy kipróbálhassuk az új szerzeményeinket.
Kovács Viktória 6. osztály

Az ötödik évfolyam az első év, amikor van tanulásmódszertan óránk. Már nagyon vártuk ezen a héten is, hogy
milyen újdonságokkal fogunk megismerkedni. Nekünk,
gyerekeknek fontos, hogy mennyi időt kell tanulásra fordítanunk. Az elsajátított technikák segítenek abban, hogy
kevesebb idő alatt több mindent meg tudjunk jegyezni.
A megtanult ismereteknek és a kialakított képességeknek köszönhetően talán még a jegyeinken is tudunk javítani. Szerintem a tanulásmódszertan egy remek tréning
számunkra. Remélem, sok társam kihasználja az ezen
nagyszerű kezdeményezés által nyújtott lehetőségeket.
Dobos Kornél
5. osztály
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MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS AZ ISKOLÁBAN
Március 15-én emlékezünk meg az 1848-as forradalom és
szabadságharc eseményeiről. Az iskolában ebből az alkalomból az ötödik osztályosok műsorát tekinthették meg
az érdeklődők. Szorgalmasan és nagy izgalommal készültünk az ünnepre. Niki néni irányításával verseket és dalokat tanultunk. Egy rövid jelenetben bemutattuk, hogyan
gyűjtöttek pénzt, értéktárgyakat akkoriban a Kossuthbankó fedezetére. Büszkén viseltük az ünnep jelképét, a
nemzeti színű kokárdát.
Mindenkinek nagyon tetszett a műsorunk.
Riedl Anna 5. osztály

KIEMELKEDŐ SIKEREK A TUDÁSBAJNOKSÁGON
A Bendegúz Akadémia által szervezett Tudásbajnokság
tanulmányi versenyen Tóka Fanni és Földi Erika 5. osztályos tanulóink elismerő oklevélben részesültek:
• Fanni matematika tantárgyból arany fokozatot
• Erika magyar nyelv tantárgyból bronz fokozatot kapott.
Szeretettel gratulálunk Tanítványainknak!
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A plébánia és a Szent Miklós Ökocentrum hírei
Az őszi időszak is nagyon mozgalmasan zajlott, hiszen a Magyar Falu Program jóvoltából lehetőségünk volt többféle
ingyenes program megszervezésére.

Októberben tűzzománc ékszereket készítettünk MileTóth Judittal, madarat gyűrűztünk Fülöp Tiborral, az állatok világnapján előadást szerveztünk az iskolába, melyet
a Fertő Hanság Nemzeti Park szakembere tartott meg,
kékfestő foglalkozást tartottunk a Győri Kékfestő tulajdonosaival és mézeskalácsot sütöttünk Fehérvári Andreával.
Adventi koszorú készítéssel hangolódtunk az ünnepekre. Nagyon szép munkák készültek.
Nagy-nagy öröm ért bennünket az ősz folyamán, hiszen
megtudtuk, hogy a Magyar Falu Programban pozitív elbírálásban részesült a pályázatunk. Ennek kapcsán 18
millió forintot kaptunk, hogy a plébánia épülete tovább
épüljön-szépüljön. Napelemes rendszer épül a fűtés
megvalósításához, melyet klímaberendezésekkel oldunk
meg, elkészül a fürdőszoba, az udvari részen a falak és
a kerítés vakolása is befejeződik, valamint járda is épül a
bejárati ajtótól az épület ajtókig.

A fürdőszoba csövezése már be is fejeződött, melyet
Farkas Zsolt, helyi vállalkozó készített el. A további munkálatok folyamatosan zajlanak majd és remélhetőleg a
nyár végéig be is fejeződnek.
A Varázsos Gyermekévek Egyesület által, önkormányzati támogatásból csúszásmentes műgyanta bevonatot
kapott a színpad, valamint egy nagy méretű ernyőt kaptunk tőlük. Nagyon szépen köszönjük!
Önkormányzatunk civil szervezeteknek nyújtott éves
támogatásából idén folytatni szeretnénk a színpad felújítását, tetőszerkezetet szeretnénk építeni fölé. A kapott 400 000 Ft sajnos nem elég a megvalósításra, ezért
szeretnénk segítséget, támogatást kérni ehhez. A terv
az, hogy nyáron szabadtéri előadásokat, koncerteket tartunk majd itt, ha elkészült. Akinek van lehetősége, kérjük segítsen ebben. Köszönjük szépen!
Szeretettel: Vámosi Eszter
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Mosonszentmiklósi borverseny
2022. március 22-én került megrendezésre a XIII. Mosonszentmiklósi borok versenyének eredményhirdetése a
helyi Csopak bisztróban. A versenyre benevezett mintákat szakértőkből álló zsűri minősítette az eredményhirdetést megelőző napokban.

A zsűri tagjai:
Anghelyi Ádám – mérnökborász, Pécsinger szőlőbirtok
Tar István – mérnökborász, Tar pincészet
Béli Géza – Pálinka Nemzeti Tanács alelnöke
Sági János – Rábca-menti Vadásztársaság elnöke
Bedő Csaba – polgármester

Az elért eredmények:
legjobb fehérbor: Szabó Gyula
legjobb rosébor: Szabó Gyula
legjobb vörösbor: Gyergyói Zoltán

A győztesek mellett további szép sikerek is születtek.
Arany minősítést kapott:
Gyergyói Zoltán, Hécz János, Kovács Tamás, Perger
Ferenc, Szabó Gyula
Ezüst minősítést kapott:
Béli Géza, Konrád Tamás, Kovács Zoltán, Sálling László,
Szabó Gyula, Tilai Ferenc, Tóth István
Bronz minősítést kapott:
Bedő Csaba, Finta Zoltán, Gyergyói Zoltán, Horváth
András, Konrád Tamás, Kovács Tamás, Kovács Zoltán,
Perger Ferenc, Virág István
Ezúton is gratulálunk minden versenyzőnek:
Holzinger János, Csopak bisztró-szervező
Bedő Csaba, polgármester-szervező

