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Tanévnyitó az iskolában
„Itt állunk most újra, diáktársak, együtt.
Kézen fogva kísér a nyár íze még.
Szünetünk véget ért, a szeptembert köszöntjük.
Kíváncsian állunk elé. Hát hajrá, új tanév!”

Augusztus végén nemcsak a nyár ér véget, hanem a diákok számára a szünidő is. Augusztus 31-én, 17 órakor
tartottuk meg a tanévnyitó ünnepélyünket az iskola aulájában. Harminc kis elsős bevonulásával kezdődött meg az
ünnepség. Az iskolánkban tanuló idősebb testvérek, rokonok, barátok kézen fogva kísérték a helyükre a megilletődött kis nebulókat. A második osztályos gyerekek versekkel, énekkel búcsúztatták a nyarat és köszöntötték az
elsősöket. Zsófi óvó néni vezetésével a kis elsősök az óvodában tanult versekkel mutatkoztak be nekünk. Varga
Beáta tanító néni névsorolvasást tartott, s közben az igazgatónő kézfogással és egy emléklappal köszöntötte az új
kisdiákokat. Az igazgatónő, az ünnepi beszéde után egy csokor virággal köszöntötte az iskolánk új pedagógusait:
Varga Klárát, Sári Reginát, Pap Imréné Simon Anikót, Szabó Gyulánét, Évi nénit, napközis nevelőket és Lukács Bettina,
angol tanárt.
Ettől a tanévtől Thiravong Nikoletta, Niki néni új iskolában folytatja a tanítást. Búcsúzunk tőle és sok sikert és örömteli
napokat kívánunk a munkájához.
Legyen mindenkinek eredményes és sikerekben gazdag a 2022/2023-as tanév!
Rószáné Steininger Anikó
2. osztály osztályfőnöke
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Alapítványi bál
Ebben a tanévben szinte minden másképp történt, mint
az eddig megszokottak. Iskolánk Protektor Alapítványának támogatására minden évben bált rendezünk, melynek szervezésében, lebonyolításában a szülői munkaközösség oroszlánrészt vállal. Ez idén sem történt másként.
Viszont a járványhelyzet miatt nem a farsangi időszakban
került rá sor, hanem május közepén.
A műsorban tapsolhattunk a harmadikos „kalózok táncának”, és gyönyörködhettünk az elsőbálos nyolcadikosok

keringőzésében. A műsorszámok betanítását és a bál levezetését Halászné Bea néninek és Andor bácsinak köszönjük. A zenét a Bówly-Roll együttes szolgáltatta hajnalig.
Éjfélkor a szerencsések örülhettek tombola nyereményeiknek. Itt köszönjük meg a sok-sok támogató felajánlását,
melyből a tombolatárgyak is kikerültek. A bál bevételét az
alapítvány az iskola támogatására fordítja minden évben.
Nagyon tetszett, hogy elegánsan felöltözve táncolhattunk
egymással és szüleinkkel. Örökké emlékezetes lesz számunkra ez a szép este.
Nyolcadikosok

Miklósi Hírvarázs

Iskolai hírek
Doborgazon történt
Idén előszőr voltam a doborgazi táborban. Biciklivel mentünk. Nagyon elfáradtunk, de megérte, mert jól éreztük
magunkat egész héten. Sok programot szerveztek nekünk tanáraink: lehetett sokat fürdeni, horgászni és játszani.
Voltunk kenuzni, meg számháborúzni is.
Jövőre is szeretnék menni Doborgazra.
Földi Erika 6. osztály

Az Ökocentrumban jártunk
Szeptember elején ellátogattunk az Ökocentrumba, egy szüreti bemutatót láthattunk. Megismerhettük a bor előállításának folyamatát. Kipróbálhattuk a must készítést. Sőt, a program végén, megkóstolhattuk a saját magunk
által elkészített mustot is.
Bodor Alexa és Szabó Sára 5. osztály
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Napközis tábor
Az idei tanév végén két hétig napközis táborba vártuk a
tanulóinkat. Az első héten 55-en, míg a következő héten
31-en jelentkeztek. A délelőttöket kihasználva nagyobb
kirándulásokat tettünk. Így ellátogattunk a Szentesi tanyára, a Rábca-partra, Győrbe az Ugri parkba. Nagyon jól
éreztük magunkat Mosonmagyaróváron a Futura Élményközpontban, ahol a földdel, levegővel, tűzzel és vízzel
kapcsolatos interaktív játékokkal, feladatokkal, s a Szigetköz növény- és állatvilágával ismerkedtek meg a gyerekek. A Planetáriumban csillagászati előadást hallgattunk,
az auditóriumban érdeklődve figyeltük a tűzhöz kapcsolódó látványos kísérleteket.
Kérésünkre ismét eljöttek az alkotókör tagjai, s útmutatásuk mellett készítettünk többek között térbeli képeslapokat, selyemszalagból virágokat. Ezúton is köszönjük
nekik, hogy bármikor kérjük, szívesen jönnek, s tanítanak
nekünk is és a gyerekeknek is különféle kézműves technikákat. Mindegyik héten egy fél napot az Ökocentrumban
töltöttünk, ahol Vámosi Eszter felügyelete mellett levendulából készítettünk ajtódíszt. A kertben megkóstoltuk
az érett málnaszemeket, és fejtettük a borsót. Az udvaron a fiúk örömmel vették birtokukba a lovasszekeret.
A napköziben elköltött ebéd után minden nap jutott idő
még a focira, játékra, pihenésre.
Reméljük tartalmasan telt a gyerekek számára ez a két
hét, s sok élménnyel gazdagabban tértek haza.
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A kedvenc nyári élményem
Nekem a kedvenc élményem a lignanoi nyaralás.
Az tetszett benne a legjobban, amikor a szüleimmel
ellátogattunk Velencébe, Muranoba, Buranoba és
Torcelloba. Az is jó volt, amikor az „olasz tengerben”
fürödtünk.
Ebben a programban az volt a legjobb, hogy a családommal lehettem.
Sterkovich Zoé 6. osztály

A könyvek és én
Szeretek könyveket olvasni, és rendszeresen olvasok
is. Van egy mondás: „A könyvek a barátaink.” Én ebben
hiszek is. Szeretek állatos, ismeretterjesztő és varázslatos könyveket olvasni.
Szabó Anna 5. osztály

A nyáron a családommal megnéztük Feszty Árpád festményét Ópusztaszeren. A kép a látogatóközpont kupolájában kapott helyet, és a honfoglalást ábrázolja. A körkörös elhelyezésnek köszönhetően a hatalmas festmény
háromdimenziós hatást kelt. Középen körbe fordulva
úgy érezzük, mintha mi is részesei lennénk az eseményeknek. Ezt az élményt erősíti az aláfestő zene és a csatazaj hanghatásai is. Nagyon jó érzés volt látni megelevenedni a történelem órán tanultakat.
Dobos Kornél 6. osztály

Nagyon szeretek olvasni. A hobbim a lovaglás, ezért
sok lovas könyvem van. Csak azt szoktam többször elolvasni, ami érdekel. Az állatos könyveket is szeretem,
mert sokat lehet belőlük tanulni. Azért szeretem a könyveket, mert pihentetnek.
Földi Fanni 5. osztály
Nagyon szeretek olvasni. Most két sorozatot olvasok:
az egyik a „Harry Potter”, a másik az „Abszolút töri”.
Szülinapomra mindkettőből kaptam egy-egy részt. A
könyvekből sokat tanulhatunk. Lehet, hogy amit olvasunk, még a suliban is jól jön.
Riedl Eszter 5. osztály
A könyvekkel én jóban vagyok. Leginkább az állattörténetek és a biológiai témájú könyvek szokták elnyerni
a tetszésemet. Legutóbb a „Folti, a hős” című könyvet
kezdtem el olvasni. Azért szerettem ezt a könyvet, mert
a kutyusom beceneve is Folti.
Nátz Blanka 5. osztály
Én leginkább az állatos könyveket, de néha más könyveket is szeretek olvasni. Most éppen egy cicás könyvet lapozgatok. Nagyon tetszik és nagyon menő. Majd
ha ezt a könyvet kiolvasom, egy kutyás regényt fogok
választani. A családunkban mindenki nagyon szeret olvasni.
Tóka Júlia 5. osztály

Széchenyi nevét viselő iskolák találkozója
Régi hagyomány, hogy tavasszal, gróf Széchenyi István
halálának évfordulóján a megyében található, a Széchenyi
nevét viselő iskolák találkoznak egymással.
Idén a Csornai Széchenyi István Általános Iskola adott
otthont az egész napos rendezvénynek. A megemlékezést követően hét iskola csapata mérte össze tudását
egy játékos vetélkedő keretében. A finom ebéd elfogyasztása után egy sportvetélkedő következett. Délután
a Csornai Premontrei Apátságba kalauzoltak el bennünket, ahol megismerhettük az apátság történetét. Nagyon
jól éreztük magunkat.
A miklósi csapat a 2. helyezést érte el. A csapattagok: Földi Erika, Horváth Noel, Móricz Petra, Raczenböck Balázs,
Riedl Bernadett, Spadaro Bruno, Tóka Fanni.
Molnár Gábor
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Beszoktatás a bölcsődében
Júniusban megkezdtük az új kisgyerekek befogadását,
mivel néhány leendő óvodás már nem jött bölcsődébe
a nyári időszakban, így a helyük felszabadult. Megpróbáltunk a szülői igényekhez igazodni, a mielőbbi munkába állásukat segítve fogadtuk az új bölcsődéseket. 6
kisgyermeket tudtunk felvenni, 10-en várólistán vannak.
A bölcsőde teljes kihasználtsággal működik, a maximális
24-es létszámmal.
A két hetes fokozatos beszoktatás során minden nap
kicsivel több időt töltöttek szüleik nélkül nálunk a gyerekek. Mára már kevesebb a sírás, egyre jobban érzik
magukat, csak a reggeli elválás nehéz még nekik, de vigasztalással, öleléssel rövid idő alatt megnyugszanak. A
nagyobbak is kedvesen fordulnak a szomorkodó kicsikhez, zsebkendőt hoznak letörölni könnyeiket. A lehető
legtöbb időt az udvaron töltjük, ahol kedvükre motoroznak, bicikliznek, homokoznak, szaladgálnak, ölbéli
játékokat játszunk velük, megpróbáljuk bevonni őket a
különböző tevékenységekbe.
Reméljük, hogy sok izgalmas élménnyel és emlékkel
lesznek gazdagabbak az itt eltöltött idő alatt.
Herenkovics Szilvia
kisgyermeknevelő

Búcsú a bölcsődétől
2022.augusztus 31 –én délután búcsúztunk el az új bölcsődénkben, a leendő óvodásainktól. A gyerekek szépen
felöltözve szüleikkel érkeztek meg hozzánk, kicsit megszeppenve a már feldíszített udvarunkra. A megilletődött
nagy lányok és fiúk gyorsan feloldódtak. Gyurós Lilla intézményvezető köszöntötte a megjelenteket majd Baranyainé Csáfordi Eszter bölcsődevezető is mondott pár kedves gondolatot. Lilla néni név szerint szólította a gyerekeket,
akik egy oklevelet kaptak tőle, majd a saját kisgyermeknevelőjüktől egy tarisznyát, amiben persze útravalónak egy
kis hamuban sült pogácsa is lapult. Ezt követően közösen játszottunk egy utolsót, közben pedig fogyasztottunk a
megterített asztal körül egy kis rágcsálnivalót. Szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy ránk bízták legféltettebb
kincsüket és ezúton kívánunk a gyermekeknek további boldog óvodás éveket.
„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a Nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat.”
Sterkovich Krisztina-kisgyermeknevelő
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Nagycsoportosok búcsúja
Idén, június közepén a Mókus nagycsoportosok köszöntek el az óvodától. 24 Mókus csoportos gyermeket
kísért utolsó óvodás napján Mók Ildikó, Palkovits Zsófia óvodapedagógusok, Bognár Lajosné (Timi néni) és
Csordás-Duga Nikolett dajkák, körbe az óvoda épületében és emlékeztek az ott eltöltött megannyi örömmel,
és élményekkel tarkított három évre. Ezen a napon két
Nyulacska középső-nagy csoportos gyermek is utoljára
járt az ovi falain belül, őket Horváth Éva és Simon Vivien óvodapedagógusok, valamint Pungorné Bencze Judit
dajka búcsúztatta nagy szeretettel. A szülők visszatekinthettek az elmúlt évekbe, mivel a jó idő lehetővé tette, hogy egy fénykép csokrot vetíthessünk ki kint az
udvaron, míg a búcsúzó gyermekekre várakoztak. Kis
műsorukra a gyerekek nagy gonddal és odaadással készültek. A kezdeti izgalom után nagyon ügyesen adták
elő a verseiket. Búcsút vettek az óvó néniktől, megköszönték a dajka nénik és minden dolgozó odafigyelését, munkáját. Köszöntötték a leendő tanító nénijüket
is. Az óvodától egy emléklapot kaptak tarisznyájuk mellé, egy kis ajándékkal pedig a konyhai dolgozók, és a

47. Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2022.
A Bács-Kiskun Megyei TIT szervezésében Székesfehérváron, 2022. június 13-14-15. között került megrendezésre,
a 47. Óvodapedagógiai Nyári Egyetem, melyen Feller Katalin óvodapedagógus társammal vehettünk részt.
Ennek témája a kora gyermekkori tehetséggondozás, tehetségműhelyek kialakítása, szervezése az óvodában, az
óvodáskorú tehetségígéretek felfedezése, támogatása,
segítése.
Az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem Szakmai Bizottságának Elnöke Nagy Jenőné volt, aki megalkotta „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” pedagógiai programot,
melynek adaptációjával dolgozunk óvodánkban.
A nagycsoportos korú gyermekek számára több mint tíz
éve szervezünk tehetségműhelyeket Nagy Jenőné és a
Nemzeti Tehetségprogram útmutatása alapján.
A Nyári Egyetem keretei között megismerhettük többek között a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda

csoport volt pedagógusai lepték meg őket. Az ünnepély
végén a szülői munkaközösség munkáját Gyurós Lilla
óvodavezető köszönte meg, aki pár szóval búcsúztatta az iskolába indulókat. A gyermekeknek lehetőségük
adódott még emlékfotókat készíteni egy szépen kidolgozott paraván előtt, mely mindig eszükbe juttathatja
az itt eltöltött éveket. Nagyon hasznos iskolaéveket és
sok-sok sikert kívánunk a búcsúzó óvodásainknak!
Palkovits Zsófia óvodapedagógus

tehetséggondozó programját, és a székesfehérvári
Maroshegyi Óvodáét, ahova el is látogattunk. Itt sor került
az ott dolgozó óvónőkkel a személyes beszélgetésre, tapasztalatcserére. Láthattunk videófelvételeket a tehetségműhelyekben zajló munkáról. Betekinthettünk több óvoda tehetséggondozó programjának dokumentációjába.
A Nyári Egyetem már hagyományos eseménye, hogy ellátogatunk határon túli magyar óvodákba, a tapasztalatcsere, kapcsolatápolás érdekében. Így ismerhettük meg
több határon túli magyar óvoda szakmai munkáját, és az
ott dolgozó magyar óvónőket Felsőszeren, Nádszegen,
Galántán.
A fejlődés lehetősége, az új ismeretek megszerzése mellett nagy megelégedettséggel nyugtázhattuk, hogy óvodánkban, a tehetségműhelyekben magas színvonalon, a
módszertani előírásoknak megfelelően történik a tehetségígéretek felfedezése, ápolása.
Takács Attiláné óvodavezető helyettes
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Nyugdíjas búcsúztató – elköszönés - méltatás
Horváth Éva óvodapedagógusunk 2022. június 24-én
tartotta nyugdíjas búcsúztatóját intézményünkben. Mi
is elköszöntünk tőle, de még nem véglegesen. Ősszel,
nevelési évünk elején ünnepélyes keretek közt a 2022.
augusztusban ténylegesen véget érő 40 év óvónői pályafutása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
adunk át neki.
Hosszú éveket átölelő pályafutásáról, szakmai munkájáról nehéz röviden szólni, de méltatásul szakmai életútját
szeretném bemutatni, és ez úton megköszönni mindan�nyiunk nevében azt a sok-sok értéket, amit átadott és itt
hagyott nekünk.
Szakmai életútjának összefoglalója
„Szakmai munkáját óvónőként a Győrsövényházi Napközi- Otthonos Óvodában kezdte meg 1982 08.16-án,
képesítés nélküli óvónőként, ahol óvodás éveit is töltötte. 1983.02.01-én a Bezi tagóvoda részlegvezetője lett.
Majd a Soproni óvónőképzőbe1986.06.14-ben szerezte
meg óvónői oklevelét. 1987.08.16-től a Mosonszentmiklósi óvodában dolgozik napjainkig, nyugdíjazásáig.
Folyamatosan fejlesztette magát, hogy olyan ismeretekre tegyen szert, amelyek hozzásegítik az eredményes
munkavégzéshez. Óvodapedagógusi munkája során
mindig talált olyan területet, melyet tökéletesíteni szeretett volna. Ahányszor lehetősége volt rá elment bemutató foglalkozásokra, hogy ismereteket, tapasztalatokat
szerezzen a gyakorlatban is és kialakuljon saját profilja.
Nagy gondot fordított a csoportja esztétikai látványára.

Úgy gondolta, hogy az ízlésesen berendezett csoportszobába szívesebben járnak a gyerekek, és a szülők
is szívesebben hozzák őket egy otthonos környezetbe. 1997. április 11-én Óvodadekorációs és kézműves
technikákból tanúsítványt szerzett. Itt szerzett tudás,
ismeret hasznára vált, néhány év múlva az óvoda saját
Pedagógiai Programjának alkalmazásához a „Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” adaptált
programban. Saját program írásában is aktívan rész vett,
sok alternatív programmal ismerkedett meg előzetesen,
melyek közül tudatosan választva elvégezte az Óvodai
nevelés a művészetek eszközeivel c. tanfolyamot. Az
óvoda programjában kiemelt helye van a hagyományőrzésnek és a szépérzék kialakításának, ezt szem előtt
tartva az Adventi Kézműves tréning 30 órás tanúsítványt
szerzett, tudását az ünnepek dekorációs tevékenységeiben tudta hasznosítani. Szakmai megújulása érdekében a szülőkkel való kapcsolat még jobb kialakítására
Kárpáthy Magdolna tanfolyamát végezte el az Érzelmek
címmel. Az óvoda Programjának meghatározó területe
a környezet megismerése is. Vidéki óvoda lévén, a sok
környezetismereti lehetőség kihasználására jelentkezett
a Szeresd, ismerd, védd c. tanfolyamra. Húsz éves pályafutásakor úgy érezte lassan szemléletmódot kell változtatnia, hisz egy generáció felnőtt és ideje volt az újszerű
gondolkodásnak, hogy lépést tudjon tartani a változó
világnevelési koncepciókkal. Ekkor Licskainé Stipkovits
Erika - „Az érzelmi intelligencia és a szociális kompetencia fejlesztése-pedagógusok és gyermekek körében egyaránt.” - tanfolyamot végezte el. Nagy segítség volt ez
számára a felnőttekkel való kommunikáció kialakításában
is. Licskainé Stipkovits Erika pszichológus nő előadásira
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azóta is szívesen járt, mert mindig tudott olyan hasznos
információkat adni, és módszereket ismertetni melynek
nagy hasznát vette munkája során. Nevelési módszereinek megújítását az Adleri pszichológiában a bátorító pedagógiájában látta. Munkája során Adlernek elvét szem
előtt tartotta, azt, hogy a megelőzés lényegesen többet
ér, mint a terápia. Fontosnak tartotta munkája során a
családdal való együttműködést is. A hét aranyszabályt
állandóan alkalmazta, ha bármilyen nevelési problémával kellett szembe néznie: - Mindennél fontosabb a gyereket megérteni, a parancsolás helyett kérdezni és akaratát nem lestoppolni, hanem más irányba irányítani;- A
gyerek mágikus fázisát kihasználni;- Az érem pozitív
oldalát megnevezni és világossá tenni a határokat.;- Röviden és egyértelműen megfogalmazni azt, amit akarok,
vagy nem akarok.;- Amit elkövet, annak következményei
vannak. A gyerek is és a felnőtt is a következményekből
tanul.;- A határátlépésnél konzekvenciákat, következményeket bevezetni.;- A célirányosságot segítségül hívni a
nevelésben, elgondolkodni mit is akart elérni a gyerek
ezzel a cselekedettel? Későbbiekben elvégezte „A bátorító pedagógia individuálpszichológiai alapjai” c. tanfolyamot. A bátorító pedagógiai tényleges hasznosításának meggyőződésére a „METÓDUS Nevelésmódszertani
Központ, Kapcsolat-Mentálhigiénés Kompetencia-megújító individuálpszichológiai szempontú estemegbeszélő csoportjába ”iratkozott be és végezte el sikeresen a
képzést. Nevelőtestületi értekezleten belső tudásmegosztás keretében a kollégákkal is megismertette, amit
itt tanult. Úgy vélte az Adler pedagógiája nagy segítség
mindazoknak az óvónőknek és szülőknek, akik hatalomgyakorlás, kényszer és erőszak nélkül akarnak nevelni.
2006 februárjában akkreditált pedagógus-továbbképzési program „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel
elmélete és gyakorlata” címmel tanfolyamon ismerkedett
meg az óvoda továbbfejlesztett programjával. Kereste
mindig azokat a lehetőségeket, hogy a gyermekek vidáman, érzelmi gazdagságban és sok-sok játékos tanulással meggazdagodva induljanak útnak az iskola felé.
Drámapedagógusi szakképzettséget szerzett, melyet a
szakvizsga letételével tett teljessé. A mesék- versek dramatikus feldolgozása számára újszerű megközelítésben

történt. Megtapasztalhatta ennek a módszernek a nagyszerűségét a gyerekek személyiségének fejlődésén keresztül. Az óvodai ünnepélyeken is nagy segítséget tudott adni ezzel a tudásával. Mindennapi munkája mellett
célja volt az óvodáskori tehetségcsírák felfedezése és
gondozása. Ehhez 2011.08.27-én elvégezte a „Tehetséggondozás az óvodában”elnevezésű PAT által akkreditált
képzést. Kétszer volt a „Fiatal, tehetséges óvodapedagógusok tehetségműhelye” foglalkozáson is. Nagy Jenőné
vezette „Tehetséggondozás az óvodában” c. akkreditált
képzésen is részt vett. Nevelési értekezleten ismertette
az új tapasztalatokat. Együttműködést kezdeményezett
a kollégákkal a gyerekek fejlődése érdekében, majd az új
módszerek bevezetését kérte. Ennek hatására az óvónők
érdeklődésének, irányultságának megfelelően tehetségműhelyek szerveződtek. Fantázia névvel tehetségműhely csoport vezetését vállalta el. A jövőben ez irányú
tevékenységét igyekezett tökéletesíteni. Rendszeresen
tájékozódott a digitális technológiákról. Informatika
az óvodában tanfolyamot is végzett. Testvér óvodával
a győri Bartók Béla Óvodával, aki modellóvoda is, rendszeres konzultációkon, rendezvényeiken is részt vett.
A Győri zenei neveléssel kapcsolatos konferenciák hallgatója is volt. 2016. szeptemberétől munkaközösség
vezető. Továbbra is igénye volt a szakmai megújulásra
2017-ben az óvoda Pedagógiai Programjával kapcsolatos képzéseket is elvégezte.
Pedagógiai munkája során a fiatal óvodapedagógusok
szakmai felkészítésében, ellenőrzésében is részt vett
munkaközösségvezetőként és mentorként. 2022 augusztusától vonult véglegesen nyugdíjba.”
Jó egészséget és hosszú boldog nyugdíjas éveket kívánunk
a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Bölcsőde és
Konyha dolgozói nevében!
„Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.”
(Bódi Irén Az idő vonatán)
Gyurós Lilla intézményvezető
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Nyugdíjas klub nyárköszöntő rendezvénye
a plébánián
Meghívásunkra a Nyugdíjas klub tagjait vártuk nagy
szeretettel a plébánia udvarára egy kis összejövetelre.
Sajnos az időjárás nem volt túl kegyes, így a kertből bekényszerültünk az épületbe, de ennek ellenére is nagyon
jó hangulatú délutánt tudhatunk magunk mögött.
Takáts László főzte a finom pörköltet, Takátsné Ibolya
verseket szavalt, Ötvösné Babi néni huncut mesét mondott, Müllerné Ibolyával közösen énekeltünk.
Vendégeink voltak, Bedő Csaba polgármester, Farkas
Judit jegyző asszony, Samodai Imre és Tilai László képviselő urak, Mészáros Miklós atya és Horváth László.
Reméljük még sokszor eljönnek hozzánk a Nyugdíjas
Klub tagjai! Szeretettel várjuk őket!
Vámosi Eszter

A Nyugdíjas Egyeület hírei
A nyugdíjas egyesület tagjainak is mozgalmasan telt a nyár. Többfelé jártunk, sok programot szerveztünk. Júniusban Mosonszolnokon tízpróbán vettünk részt, Mosonmagyaróváron a Bico-partin lencsegulyást főztünk és aktívan részt vettünk a lébényi ízőrző napon is. Júliusban Vonyarcvashegyre vonatoztunk, megérkeztek és kiosztásra
is kerületek a FCA-KP-1-2021/3-000457 sz. pályázaton nyert kerékpárok. A nyarat egy jó hangulatú „lecsó parti”
rendezvényünkkel zártuk.
Fütty Rudolfné elnök
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Hagyományőrző napközis tábor
a Szent Miklós Ökocentrumban
Csodás hetet tölthettünk el megint a plébánia kertjében
a ‚TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú Helyi identitás
és kohézió’ című pályázat kapcsán az önkormányzat által támogatott táborban.
44 gyerek lehetett részese a színes programoknak,
kézműves és hagyományőrző foglalkozásoknak. Volt
vesszőfonás, nemezelés, kékfestő foglalkozás, tűzzománc, quilling, kézműveskedés az Alkotó kör tagjaival,
gyöngyfűzés, környezeti nevelés, hajfonás, csillámtetkó, lovaskocsikázás, bicajtúra. Ezen kívül sok-sok játék,
nevetés. Nagyon jól éreztük magunkat egész héten. Ez
köszönhető volt annak, hogy nagyon sokan segítették
a tábor létrejöttét és lefolyását. Szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzatnak, a Polgárőröknek,
Havassy Lászlónak, Tilai Ferencnek és Józsefnek a hely
berendezéséért, a sátrak felállításáért, fűnyírásért és
egyéb cipekedős munkákért!

Nagy köszönet jár a segítőknek, akik egész héten, fáradhatatlanul szolgálták ki a gyerekeket, játszottak,
kézműveskedtek velük. Név szerint köszönöm Feller
Katinak, Horváthné Évának, Fütty Marikának, Csapóné Ildikónak és Németh Györgyinek az egész heti fáradalmakat. További segítőink Horváthné Krisztina, Kovács Niki
és az Alkotó kör tagjai.
Csapóné Kiss Noéminek köszönjük a hajfonást és a csillámtetkózást, Kasznár Katalinnak a quilling foglalkozást,
Évi néninek a gyöngyfűzést, Kaszás Ritának a Szentesi
tanya bemutatását és a játékot, a szülőknek a sok finomságot, amit kaptunk, a biciklitúrán a kíséretet, a konyhás
néniknek pedig a finom kosztot!
Nagy köszönet a gyerekek nevében Szalánczi Ernőnek
és feleségének, akik mindenkit meghívtak két gombóc
fagyira!
Vámosi Eszter
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Csipkeverő szakkör Mosonszentmiklóson
Ünnepélyes keretek között rendezték meg augusztus
30-án délután a helyi Civilek házában a tavaly ősszel
indult csipkeverő szakkörön készült munkákból összeállított kiállítás megnyitóját.
A program a helyi gyerekek által előadott citera műsorral kezdődött. Ezután Bedő Csaba polgármester úr
tartott rövid köszöntő beszédet, majd emléklapot és
kis ajándékot kapott az öt szakkörön résztvevő hölgy,
név szerint: Boczorné Zsuzsanna, Horváthné Krisztina,
Feller Katalin, Tóka Gabriella és Szabó Gál Tünde. Ezen
felül nagy köszönetben részesült Horváthné Éva, hiszen
nélküle nem sikerülhetett volna ez a tanfolyam, ő volt a
szakmai segítségnyújtója a tagoknak. A csipkeverésben
jártas segítőnk minden héten lelkesen vezette, tanította,
támogatta a csapatot, akik így mostanra elsajátíthatták
a csipkeverés alapjait. Nagy örömünkre a rendezvényt
megtisztelték a Győri Csipkeklub tagjai is, akik elhozták
saját munkáikat is, hogy az érdeklődők ezeket is meg
tudják csodálni. Akinek volt kedve kipróbálhatta a csipkeverést is.

Nagyon-nagyon jól sikerült összejövetelt tudhatunk magunk mögött! Remélem a csipkeverés folytatódik tovább,
hiszen mindig lehet tanulni, fejlődni, és majd a későbbi munkákat is megmutathatjuk önöknek. A tanfolyam
a Nemzeti Művelődési Intézet „A szakkör” elnevezésű
programja által valósult meg. A program 5 embernek
biztosította a szakkörhöz szükséges alapanyagokat.
Vámosi Eszter

Óvjuk, védjük egészségünket
4 napos egészségmegőrzési programsorozatot szerveztünk augusztus 1. és 4. között.
Első nap Lőrincz Sára tartott játékos aerobic foglalkozást
a gyerekeknek, amit ők nagyon élveztek. A programmal a
mozgás fontosságára szerettük volna felhíni a figyelmet.
Második programunk szintén a gyerekeknek szólt:
egészséges táplálkozás bio élelmiszerekkel. Az iskolások saját maguk által szedett zöldségeket készíthettek
elő és kóstolhattak meg sok beszélgetéssel fűszerezve.
Kocsis Julianna gyerekeknek és érdeklődő szülőkneknagyszülőknek tartott a kertben fellelhető gyógynövényekről „előadást”, ami inkább beszélgetés, tea készítéskóstolás volt. Nagy szükség van arra, hogy minél több
helyen, akár beszélgetős-játékos formában ismerkedjenek a gyógynövényekkel és kóstolják a teákat.
Következő programként Muzsek Erika, védőnő végzett
ingyenes vérnyomás, vércukor mérést, valamint hallás
és látás vizsgálatot.

A rendezvény a „Helyi identitás TOP-5.3.1-16- GM1-201700009 sz. a lakosság kezdeményezőképességének és
közösségi szerepvállalásának a fejlesztése Mosonszentmiklóson és Lébényben” elnevezésű pályázat keretében
valósult meg.
Vámosi Eszter
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Szüret a plébánián
Dr. Halbritter András Albert a győri Széchenyi István
Egyetem Apáczai Csere János Kara, Szakmódszertani Tanszékének docense hívott meg az Európai Unió Erasmus+
programjának társfinanszírozásában megrendezésre kerülő nemzetközi iskolakertészeti képzésre, amelyet elsősorban iskolák, óvodák és egyéb kertészeti tevékenységet
nyújtó létesítmények, iskolakertben oktató-nevelő munkatársainak szerveztek.
Ezen felül nagy örömömre felkért, hogy a nemzetközi
oktató csoportnak, amely tagjai Ausztria, Csehország,
Németország, Magyarország, Szerbia és Spanyolország
szakértői, mutassam be a Szent Miklós Ökocentrumot,
amely szintén az Iskolakertekért Alapítvány tagjai között
van és iskolakertként is működik.
Az ötletemre, hogy ne az üres kertet mutassuk meg nekik, hanem mivel úgyis aktuális, szüreteljük le a plébánia
szőlőjét, örömmel mondott igent. Héczné Tóth Magdolna
iskolaigazgató asszonnyal egyeztetve az 5. osztályosok
jöttek el, hogy közösen leszedjük, ledaráljuk és kipréseljük a szőlőt, a finom mustot pedig együtt elfogyasztottuk.

Nagy köszönet illeti Havassy Lászlót, aki elhozta nekünk
az eszközeit a munkához, ezen kívül pedig kis kiállítást
rendezett be régi szüreti és borászati kellékekből és mesélt a gyerekeknek ezekről a dolgokról.
A vendégeknek nagyon tetszett a program és a kert is.
A szüret végén kis ajándékkal kedveskedtünk a csoportnak: Szabó Gyula felajánlásával magukkal vihették Mosonszentmiklós híres csepetei borát. Ezúton is nagyon
köszönjük a felajánlást!
Szerintem ismét jó hírét vitték el kis falunknak vendégeink! Büszkék lehetünk rá!
Vámosi Eszter

A szüret velejárója a mustgáz okozta veszély
Az ország több pontján már megkezdődött, máshol készülnek az idei szüretre, a korai érésű szőlők esetében
már a mustot érlelik a pincékben. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Szellőztetéssel,
valamint szén-dioxid-érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz.
Tavaly Zala megyében, Garaboncon követelt áldozatot
a színtelen, szagtalan gáz. Évről évre több alkalommal
riasztják ilyen esethez a tűzoltókat, holott a balesetek
könnyen megelőzhetőek. A szén-dioxid önmagában
nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy
szellőzés nélküli pincéből kiszorítja az oxigént. Aki ilyen
pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba
kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzet.
Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti.
Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot
termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és
célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Ha
ilyen nincs, alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy meggyújtott gyertyával
ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében. Fontos, hogy

az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton
tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha
a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni.
A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős
légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es
segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét!
Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Miklósi Hírvarázs

14

Őszi szalonnasütés
Idén egy kicsit előrehoztuk a Szent Mihály-napi szalonnasütést a jó idő reményében, de sajnos az időjárás ránk
cáfolt. Szeptember 17-én ugyanis az egyik leghidegebb
nap köszöntött ránk. Ennek ellenére, a tűzhöz egy kicsit
közelebb húzódva elviselhető volt a hőmérséklet.
A program a fúvószenekar koncertjével kezdődött, majd
a néptáncosaink pergő ritmusú bemutatója következett.
Fél hétkor meggyújtottuk a tüzet, ezt követte a szalonnasütés. Már bőves sötétedett, mikor befejeződött a kinti
program. Távozáskor még szabályszerűen, vízzel lelocsoltuk a tábortűz maradékát.
A rendezvény a „Helyi identitás TOP-5.3.1-16- GM1-201700009 sz. a lakosság kezdeményezőképességének és
közösségi szerepvállalásának a fejlesztése Mosonszentmiklóson és Lébényben” elnevezésű pályázat keretében
valósult meg.
Bedő Csaba polgármester
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Szent István királyunkra emlékeztünk
Augusztus 20-án Szent István király és az új kenyér
ünnepén hagyományosan közösen ünnepelt az önkormányzat és az egyház. Ünnepi beszédemben a Szent
Család, István és Gizella történetéről emlékeztem meg,
arról hogy felesége miben és hogyan segítette Istvánt az
államalapítás dolgaiban.
„Ahogy kiemelkedő szerepe lehetett abban is, hogy István keresztény hit melletti elkötelezettsége nem ingott
meg egy pillanatra sem, Gizella tovább mélyítette benne mindazt, amit István nevelőjétől, Adalbert püspöktől

megtanult. Nem elbizonytalanította, hanem folyamatosan megerősítette Istvánt, akit családi tragédiái, fiainak
elvesztése, a trónöröklés megoldásának kudarca sem
térítette le az általa választott útról”
Az ünnepi megemlékezést követően Miklós atya áldotta meg az új kenyeret, melynek megsütésében idén is a
Ferenczi pékség nyújtott segítséget. A szentmise végén
az atyával osztottuk ki a hívek körében az új kenyeret.
Bedő Csaba
polgármester

Szentmise a Malom utcai keresztnél
Szeptember első hétévéjén tartotta meg Miklós atya a
szentmisét a megújult Malom utcai kersztnél, mivel a felújítási munkák augusztus végén fejeződtek be a kereszt
körül. A szép időben élmény volt a szabadban hallgatni a
szertartást.
Új térburkolatot kapott a környék, 30 nm burkolat került
a megsűllyedt, nehezen takarítható gyeprácsos burkolat

helyére. Továbbá két új pad is kikerült a régiek helyére. A
területet füvesítettük, várjuk rá a csapadékot. Szeptember elején további növényeket ültettünk a kereszt körül,
hogy optikailag jobban le legyen határolva a helyszín.
Bedő Csaba
polgármester
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Kerékpáros oktatás
Helyi identitás és kohézió megerősítése” című TOP5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú pályázat keretén belül kerékpáros KRESZ oktatást szerveztünk a
mosonszentmiklósi és a lébényi 6. osztályos tanulóknak. A kerékpáros közlekedésről és a kerékpár szabályos felszereléséről hallgathattak meg egy előadást,
stílszerűen a két falu között húzódó kerékpárút mellett
a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság szakembereitől. Az oktatás végén a diákok ajándékokat is kaptak, a
rendőrségtől láthatósági mellényt, az önkormányzatttól
pedig fényvisszaverő hátizsákot és karperecet. Reméljük, hogy a rendezvényünkön részt vevő 60 gyermek
biztonságosabb közlekedéséhez hozzá tudtott Mosonszentmiklós község Önkormányzata is járulni, mint az
oktatással, mint az ajándékokkal.
Bedő Csaba polgármester

A ravatalozó részleges felújítása a temetőben
Július végén került felújításra a temetői ravatalozó, mivel a fa tartóoszlopai elkorhadtak. Új lábak és kötőelemek
kerültek a régiek helyére. A munkálatokat Kasznár László és Péter, valamit Hancz István falugondnok végezte.
Reméljük további jó pár évig állja ez is az időjárás viszontagságait.
Bedő Csaba
polgármester

17

Miklósi Hírvarázs

18

Járdaépítés a Csepete úton és a temetőben
A Belügyminisztérium az egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges
eloírányzatátcsoportosításról szóló 1921/2021. (XII.20.)
Korm. határozat alapján nyert el önkormányzatunk még
a múlt év végén 8,47 millió Ft-ot járdaépítés anyagköltségére. Pályázati előírás volt, hogy a munkadíjat az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania, ez közel
9 millió Ft volt.

Két helyen épült így járda, a Csepete úton a játszóteret
követő második házig, továbbá a temetőben. A kivitelezést a Bertalan Invest In Bt. végezte, a munkálatok augusztusban fejeződtek be.
Bedő Csaba
polgármester

Z-BOX a Packeta önkiszolgáló csomagautomatája
Június közepétől állt üzembe a Packeta csomagküldő
box a polgármesteri hivatal melletti buszmegállóban. A
használatáról pár mondatban alább olvashatnak.
A Packeta csomagautomatáinak köszönhetően ezentúl
a hét minden napján, a nap 24 órájában lehetséges a
kiszállított csomagok átvétele és ügyfeleinek nem kell
többé a futárra várnia. Új szolgáltatásunkkal sokkal kényelmesebbé és egyszerűbbé válik az online vásárolt
termékek átvétele. Z-BOX csomagautomatáink száma folyamatosan növekszik hazánk mellett Csehországban és
Szlovákiában is.
Miért más a Packeta Z-BOX?
Érintésmentes, sorban állás nélküli átvétel
Egyszerű használat, mobilalkalmazással nyitható rekeszek
Non-stop működés
Praktikus, applikáción keresztüli utánvét fizetés
Környezetbarát működés napelemes tápellátással 3 féle
fiókméret a kis, közepes és nagyobb méretű csomagok
számára
Moduláris felépítés, helyszín függvényében bármikor
bővíthető kapacitás
Hogyan működik?
További információkért a csomagautomaták használatáról vagy telepítés iránti kérelem benyújtásáért látogasson el
weboldalunkra a csomagautomatán található QR kód segítségével.
Ha az Ön webáruháza szerződött partnerünk, akkor vásárlói az átvevőhelyre történő kézbesítés alatt kiválaszthatják
a hozzájuk legközelebbi Z-BOX-ot.
a.) A Z-BOX-hoz érve kapcsolja be telefonján a Bluetooth és a helymeghatározási szolgáltatást.
b.) Nyissa meg a Packeta alkalmazást, majd párosítsa telefonját a Z-BOX-szal.
c.) A Packeta alkalmazásban látható „rekesz kinyitása” gombra kattintva kinyílik a csomagot tartalmazó fiók.
d.) Ezután már csak ki kell venni a csomagot és visszazárni a rekeszt. Ilyen egyszerű.
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Születések:
Radányi Máté 			
Szabó Richárd György 		
Bognár Dalma 			
Varga Róza 			
Tilai Marcell 			
Éliás Milán Gábor 		
Békefi Ádám Levente 		
Takács Liza 			
Takács Marcell 			
Hencz Dóra 			
Fehérvári András 		

2022.05.12
2022.06.01
2022.06.07
2022.06.24
2022.06.27
2022.06.29
2022.07.03
2022.07.03
2022.07.10
2022.08.09
2022.08.17

Halálesetek:
Vida József 			
Hajós Áron 			
Födémesi János 		
Horváth Győző Viktor 		
Sántha Lászlóné 		
Varga Alajosné 			
Vendrinszky László Oszkár
Szabácsi Árpád 		
Visi Lajos 			

Házasságkötés:
Fütty Annamária - Tóth Imre 			
Takács Anita - Takács Zoltán 			
Födémesi Melinda - Ráncsik János Zsolt
Gulyás-Szép Szilvia - Gulyás János 		

2022.06.12
2022.06.27
2022.06.28
2022.07.01
2022.07.02
2022.07.05
2022.07.26
2022.08.01
2022.08.11

2022.09.10
2022.09.12
2022.09.17
2022.09.17

Ezzel a fotóval kívánunk hosszú nyugdíjas éveket Vargáné Huginak.
A Polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozói
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Lakossági földgáz hirdetmény
Tájékoztató lakossági kedvezményes gázmennyiség igénybevételéhez kapcsolódó hatósági bizonyítvány kiállításáról a
társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanok
esetében
Tisztelt Lakosság!
2022. szeptember 10-től az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.
21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX.
9.) sz. Korm. rendelete (a továbbiakban: R.) 7/A. § (1) bekezdése szerint, ha „a társasháznak, lakásszövetkezetnek
nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy
önálló, országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, akkor
a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon
belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési
egységek számáról.
Az OTÉK 105. § (1) bek. alapján a lakás olyan huzamos
tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység,
melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit
(előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és
tároló helyiségeit (kamra, gardrób, háztartási helyiség) úgy
kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását
(pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény, tisztítószerek).

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található (ezek számáról állítja ki a jegyző a hatósági bizonyítványt)
Az eljárási idő 8 nap.
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja
be az egyetemes szolgáltató részére. Ha az egyetemes
szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési
egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása
érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
A kérelem letölthető a http://www.mosonszentmiklos.
hu/hun/docs/igazgatasi-ugyek/ oldalról is a dokumentumok/igazgatási ügyek/hatósági bizonyítvány kérelem földgázkedvezményhez menüpont alatt.
További információ a Mosonszentmiklósi Polgármesteri hivatalban telefonon a 06-96-360-023-as vagy a 0620-500-69-68-as telefonszámokon, továbbá a jegyzo@
mosonszentmiklos.hu, e-mail címen kérhető.

Farkas Judit
jegyző

Állami tűzifaprogram
A kormány által meghirdetett hatósági áras tűzifaprogram keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A programban keménylombos, lágylombos és
fenyő tűzifa vásárolható, az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint egy
háztartásra vonatkozóan összesen legfeljebb 10 erdei köbméter tűzifa.
A hengeres tűzifa egységes forgalmi adót is tartalmazó ára fajtánként:
Keménylombos esetén 30.000 Ft/erdei m3
Lágylombos esetén 19.000 Ft/erdei m3
Fenyő esetén 19.000 Ft/erdei m3
A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza!
A megrendelésről bővebb információ az illetékes Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. honlapján a www.kaeg.hu oldalon
olvasható és az alábbi telefonszámon kérhető: 06-96/529-472

Eseménynaptár
okt. 15. Röppenj Pulyka 6. Mosonszentmiklósi 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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Tájékoztatás a népszámlálásról
Tisztelt Lakosság!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1.
és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálást megelőzően a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a
válaszadás módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet
fog küldeni valamennyi magyarországi címre.
A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között
kerül sor, ez az időszak három kisebb részre tagolódik:
1) 2022. október 1. és 2022. október 16. között, az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket.
2) 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ekkor az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével,
személyes interjúk által teljesíthető.
3) 2022. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírásra. Ebben az időszakban már csak
azon személyek írjuk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási
kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek jelentkezniük kell a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell az ő összeírásukról is.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három
módon teljesítheti:
1) Az adatszolgáltatónak lehetősége van a kérdések
megválaszolására interneten keresztül. Az első időszakban kizárólag az online önkitöltési módra lesz lehetőség.
Az online kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer október
16. éjfélig fogadja.

2) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja
személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2022. október 17. és 2022. november 20. között
keresi fel azokat a címeket (háztartásokat), ahonnan az
önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív. A számlálóbiztosok a sikeres kapcsolatfelvételt követően elektronikus eszközön valamennyi, a címen életvitelszerűen élő háztartástagról kitöltik a népszámlálási
kérdőíveket.
3) Amennyiben az adatszolgáltató az előző két lehetőség
közül egyikkel sem él, pótösszeírás során, a polgármesteri hivatalban jelentkezve, 2022. november 28. éjfélig
megválaszolhatja a kérdéseket.
A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás, –
az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra,
az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök
kivételével – kötelező! Az adatszolgáltatók kötelesek a
népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak
megfelelően megadni. Az adatgyűjtés interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt
használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul
meg, papíralapú kérdőívek nélkül.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a számlálóbiztosok
munkáját segítsék azzal, hogy a házszámokat jól látható
módon tüntessék fel az ingatlanokon!
A népszámlálással kapcsolatos további információk
elérhetők:
mosonszentmiklos.hu/hun/news/onkormanyzatihirek/_20220906.html
ksh.hu/nepszamlalas2022
Farkas Judit helyi népszámlálási felelős

Információk pályázatainkról
Önkormányzatunk több pályázatot is beadott az elmúlt
hónapokban, illetve van egy, ami most fog elkezdődni.
Erről adunk rövid tájékoztatót a lakosság részére.
- A Magyar Falu Program keretében 31 millió Ft-ot nyertünk a Polgármesteri hivatal hátsó épületszárnyának a
felújítására (volt Idősek klubja épületrész). A felújítási
munkák ősszel kezdődnek és tavasszal fejeződnek be.
A válaszfalak bontását követően egy irodahelyiség, egy
teakonyha, egy irattároló helyiség, egy vizesblokk és
egy falugondnoki műhely kerül kialakításra. Új tető is kerül erre a részre, továbbá új fűtést és hőszigetelést kap
ez az épületrész.
- a TOP Plusz pályázat keretében adtunk be egy pályázatot a településünkön átmenő állami út felújítására (Vasút
utca). Ezen pályázat elbírálása a legutóbbi információk
alapján áttolódott 2023-ra, nyertes pályázat esetén a kivitelezést a Magyar Közút intézi, mivel állami tulajdonú
útról van szó. Annyi megjegyzés ehhez a pályázathoz,
hogy önkormányzatunk ezt az összeget költhette volna
saját ingatlanjai, útjai felújítására vagy más beruházásra is, de mivel a Vasút utca az egyik legforgalmasabb
és szinte mindenki által használt utca, állapota viszont

kritikán aluli, ezért ennek felújítását tartottuk a legfontosabbnak.
- TOP plusz pályázat keretében még tavasszal adtunk be
egy pályázatot a Csepete út aszfaltozására, ezen pályázat elbírálása szintén zajlik
- TOP Plusz pályázat keretében adtunk be egy másik pályázatot a Művelődési ház energetikai korszerűsítésére
(tetőhéjazat csere, hőszigetelés, új fűtés kiépítése, napelem felszerelése). Ezen pályázatot pár hete adtuk be, egy
sikeres hiánypótláson vagyunk túl, elbírálásra várunk.
Ha újabb információk érkeznek pályázatainkról, természetesen értesítjük erről is a lakosságot. Ezen pályázatok megvalósítása sikeres pályázat esetén kb. 2023-ban
várható.
Bedő Csaba polgármester
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Teke hírek a MESE csapatáról
A tavalyi bajnokság hajrája sajnos nem a tervek szerint
alakult. Felvetődött bennem, hogy abbahagyom és nem
leszek továbbiakban a teke csapat vezetője. Voltak érvek ellenérvek, voltak egyeztetések és marasztaló szavak. Pár feltétellel mégis a folytatás mellett döntöttem.
Ezek egyike volt a csapat együtt tartása és mellette még
a megerősítése is. Azt mondom ez sikerült. Igazoltunk
egy rutinos és egy fiatal tehetséges fiatal játékost. Hősi
Rezső és Solt Martin is az NB2-es Jobb Dáma/Hánta csapatától igazolt hozzánk és a továbbiakban a MESE együtteséért lépnek pályára bajnoki mérkőzéseken. Emberileg
és tudásuk alapján azt gondolom nagyon jó, hogy mindketten hozzánk kerültek.
Idén első alkalommal került megrendezésre a „Gyuri
7-es” emlékverseny néhai csapattársunk, Frank György
tiszteletére és emlékére. Idén augusztusban pedig immár 6. alkalommal a Varga Rudolf emléktorna küzdelmei
zajlottak. Mindkettő méltó megemlékezés a MESE két
nagy tekejátékosa előtt. Minkét verseny remekül sikerült
és magas színvonalú hétvégéket hozott.

Varga Rudolf emléktorna

Varga Rudolf emléktorna

Varga Rudolf emléktorna
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Teke hírek a MESE csapatáról

Országos seregszemle

A bajnokság rajtja előtt ifjúsági országos seregszemlét
tartottak a fiatalok számára Pápán. Mind a 3 játékosunk
részt vett rajta és nagyon büszkék lehetünk rájuk.
Kránitz Bence megnyerte az ifi kategóriát
Horváth Ákos a második helyen végzett
Solt Martin pedig a 6.helyet szerezte meg.
Azt hiszem ilyen eredmény a legszebb álmaimban sem
szerepelt, csak gratulálni tudok mindegyiküknek.
Szeptember első hétvégéjén elindult a bajnokság is. Elsőnek hazai pályán fogadtuk az újonc sárvári csapatot,
ahol úgymond hoztuk a kötelezőt, magabiztos 7:1-es
győzelemmel. A második fordulóban a rutinos Ad Flexum
csapatához látogattunk, ahol egy kiélezett, izgalmas fordulatos mérkőzésen a hazai csapat mellé szegődött a
szerencse. Az utolsó 2 gurítással a maguk javára tudták
fordítani a mérkőzést és minimális 6 fás különbséggel
5:3-as vereséget szenvedtünk. Hosszú még az ősz, szerencsére aktív a csapat és a sok edzés csak előre vihet.
Csodás lenne a jövőre 100 éves MESE jubileumra egy remek eredménnyel hozzájárulni.
Bízom benne, hogy a rezsiárak drasztikus emelkedései
nem lesznek hatással a csapatokra és végig tudunk menni a bajnokságban, nem lesznek pályabezárások és vis�szalépések sem. Mi bízunk a jövőben és a folytatásban.
Mindenkinek szívből köszönöm, akik mellettem álltak és
meggyőztek a folytatásról. Ígérem a következő 2 évben
is mindent megteszek, hogy a MESE csapata minél jobb
legyen.
Frank László

Első bajnoki
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A Mosonszentmiklós Néptáncosokért Egyesület hírei
Az idei nyár annyira mozgalmas volt a néptánc csoportok
háza táján, hogy akár egy faluújság különszámot is megtölthetnénk vele.
Májusban ismét mi állítottuk a falu májusfáját. Idén sem
sikerült a víztoronynál magasabb fát találnunk, de ami
késik, nem múlik! A május elsején esedékes állítás és a
hónap végén szükséges kitáncolás is jó hangulatban, zenével, tánccal telt.

Ismét csak egy hét pihenő után a Kónyi Néptánctalálkozón
csillogtattuk meg tehetségünket. Andor bácsi szerint
mindhárom fesztiválon kiváló teljesítményt nyújtottunk.
Már rutinosan érkeztünk a Miklósi Falunapra, ahol ismét
iskolásainkkal közösen adtunk műsort. Nyár végén meghívtak minket a markotabödögei falunapra is, ahol Ihos
József felvezetésével foglaltuk el a színpadot.

Markotabödöge
Idei néptánctáborunk remek hangulatban telt. Disco,
strand, játék és persze néptánc minden mennyiségben.
Ezt nem lehet papírra vetni, el kell jönni legközelebb!

Iskolai évzáró
Az iskolai csoportjaink tanévzáró gálaműsora egyben
a nyári fesztiválszezonra való felkészülésünk végét is
jelentette. Felnőtt táncosaink először Vitnyéden léptek
színpadra a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválon. Itt
a megye legjobb néptánc együttesei mutathatták meg
tudásukat.

Tábor oktatás

Vitnyéd Csoóri Fesztivál
Egy héttel később a Tatai Sokadalom keretében megrendezett Öregtáncos Találkozón szerepeltünk a mezőnyhöz
képest fiatal csoportunkkal.

Tábor Táncház

Tatai Öregtáncos Találkozó

Lapzárta előtt részt vettünk a Csopakban tartott szüreti
mulatságon, rá egy hetére pedig a tűzgyújtáson táncoltunk. Októberben pedig már hetedik alkalommal várunk
mindenkit a Művelődési Házba, ahol a környék táncegyütteseinek gálaműsora után hajnalig tartó táncházzal
várunk mindenkit!
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Szüreti nap Mosonszentmiklóson
Szép, napsütéses időben tartottuk meg a 6. Szüreti napot,
termelői és kézműves piacot, amely az önkormányzat és
a Csopak Bisztró közös szervezésében valósult meg.

Köszönjük Molnár Anikónak, az Alkotókör tagjainak,
Feller Katinak, Tóth Szimonettának, Frank Lászlónak,
Csapóné Kiss Noéminek, Bella Jenő bácsinak, a polgárőrség tagjainak, az önkormányzat és a Csopak Bisztró
dolgozóinak a sok-sok segítséget és munkát, ami nélkül
ez a nap nem jöhetett volna létre! Köszönjük a fúvósok, a
néptáncosok és Csabi+Tomi színvonalas műsorát!
Köszönjük az árusoknak, hogy eljöttek hozzánk és reméljük, hogy elégedetten térhettek haza! Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és legközelebb is találkozhatunk!

Az árusok érkezése és kipakolása után indult a program.
Igyekeztünk mindenki számára szórakozási lehetőségeket biztosítani. A gyerekeket ügyességi játékok,
kézműveskedési lehetőségek, pónilovaglás és csillámtetkó várta, a felnőttek vásárolhattak a kézművesek és
termelők szebbnél-szebb portékáiból.
Fúvósaink az utcán zenélve emelték a rendezvény hangulatát. A Csopak udvarán néptáncosaink fergeteges
fellépését csodálhattuk. Ezután átadtuk a „Legszebb
konyhakertek” program helyi jelentkezőinek megérdemelt jutalmukat. Fáber Pálné és Polgár László személyesen vették át az önkormányzat ajándékát, valamint
Ivánkovits Lászlóné és Tilai Ferenc a jövő hét folyamán
veheti át az elismerést gyönyörű, gondozott kertjéért.
Este a CsabimegaTomi formáció zenéjére mulathattunk,
majd Retro discoval záródott a nap.

A rendezvény a „Helyi identitás TOP-5.3.1-16- GM1-201700009 sz. a lakosság kezdeményezőképességének és
közösségi szerepvállalásának a fejlesztése Mosonszentmiklóson és Lébényben” elnevezésű pályázat keretében
valósult meg.
Vámosi Eszter
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Sport-, egészség- és kerékpáros nap a focipályán
2022 július 30-án sportnapot rendezett önkormányzatunk a focipályán, amely egy TNT koncerttel zárult.
Különböző mozgásformákat lehetett kipróbálni egy-egy bemutató foglalkozás keretében, melyeken sikerült jól megmozgatni az érdeklődőket. A sportprogram végén az Infinity Dance factory két gyermekcsoportja lépett fel.

Infiniti Dance tánciskola bemutatója

DeepWork Geisztlingerné Anikóval

Közben folyamatosan érkeztek a gyerekek, hogy kipróbálják kerékpáros ügyességüket és a közlekedési szabályokban
való jártasságukat. A legügyesebbek az önkormányzat ajándékcsomagját vehették át a program végén, 3-3 díjat
osztottunk ki 3 különböző kategóriában.
Tóka Balázsnak idén is jutott feladat bőven, hiszen vállalta, hogy a kerékpárral érkezők járműveit átvizsgálja, megszereli. Köszönjük szépen ezúton is! Balázs közlekedési találós kérdésit a gyerekek ügyesen megválaszolták, és
hasznos ajándékokat kaptak a jó válaszokért cserébe.

Tóka Balázs kerékpáros oktatása

Kerékpáros ügyességi verseny

Kerékpáros teszt eredményhírdetés

A napot az esti TNT koncert zárta, amelyre a környező
településekről is sokan érkeztek. A sok ismerős slágert
együtt énekelte a közönség a zenekarral.

A rendezvény 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 valósult meg.
Vámosi Eszter
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Falunap Miklóson
Jó hangulat, finom ételek, vidám programok kicsiknek és
nagyoknak. Ezekkel a szavakkal írhatjuk le az idei falunapot. Az időjárásra sem lehetett panasz, a két sztárfellépő pedig jó hangulatot varázsolt a sátor alá.
Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóink felajánlásait, továbbá a segítők, önkéntesek kitartó munkáját,
ami nélkül nem lehetne sikeres falunapot tartani.
Külön köszönet a polgárőröknek, az önkéntes tűzoltóknak,
az ételfőzésben, a palacsintasütésben és a kiszolgálásban részt vevő embereknek, az Alkotókör, a Nyugdíjas
Egyesület tagjainak, az önkormányzati dolgozóknak
(polgármesteri hivatal, falugondnokok, óvoda dolgozói
és SZM tagok, közmunkások), a Tramini Vendéglő és a
Teke Gasztrokocsma dolgozóinak és Bella Jenőnek. Köszönet fúvósainknak és néptáncosainknak a színvonalas
műsorért.

Köszönjük, hogy együtt töltötték velünk ezt a napot és reméljük jól érezték magukat!
A rendezvény 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 valósult meg.
Vámosi Eszter
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