Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Szent István ünnepe
Augusztus 20-a államalapítónk, Szent István királyunk
ünnepe, nemzeti ünnep, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe és egyben az új kenyér ünnepe is.
A hagyományoknak megfelelően településünkön ezt a
napot közösen ünnepelte az egyház és az önkormányzat az augusztus 20-i szentmisén. Bedő Csaba ünnepi beszédével emlékezett István királyra, államalapító
munkásságára, majd felkérte Zsolt atyát, hogy áldja
meg az új kenyeret, mely a szentmise végén szétosztásra került a hívek között.

Évnyitó - óvodásaink átlépték az iskola kapuját
„Szilvaszedés...Szőlő - szüret! Kigyúltak a pásztortüzek.
Nyit a Tudás Kapuja: Kezdődik az iskola!”

Volt nagycsoportos óvodásainkat idén az iskolai évnyitóra
Takács Attiláné óvodavezető helyettes és Horváth-Födémesi
Melinda óvodapedagógus készítette fel. Alkalomhoz illő
vers és dal összeállítással búcsút intettek óvodás éveiknek
és lépték át az iskola kapuját gyermekeink.
Az évnyitó ünnepség végén az óvoda nevében iskolai

éveik megkezdéséhez minden jót kívánva kis tarisznyával, benne szerencsét hozó, hamuban „sült pogácsával”,
búcsúztunk el tőlük.
A szülők képviselőiről az SZM-vezetőkről sem feledkeztünk meg, akikre mindig számíthatott óvodánk éveken
keresztül. Munkájukat verssel, virággal és elismerő oklevél átadásával köszöntük meg gyermekeink és óvodánk nevében.
Gyurós Lilla óvodavezető
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Mosonszentmiklóson járt az olimpiai láng
Nagy megtiszteltetés volt Magyarország és Győr városa
számára, hogy elnyerte a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezési jogát. A rendezvény kapcsán lehetőség nyílt arra, hogy a Győr környéki településeken is
áthaladjon az olimpiai láng és a lakosság is bekapcsolódhasson az olimpiai láng futásba.
Községünkbe június 26-án 18.20 órakor érkezett meg a
láng Kunszigetről a Zichy-térre. Rövid köszöntő után a
láng a Fő út-Kossuth-tér-Vasút utca-Gergely utca-József
Attila utca-Kiserdő utca-Táncsics utca-Liliom utca-Zrínyi
utca-Fő út-kerékpárút útvonalon jutott el Lébénybe. Az útvonalat a polgárőreink biztosították.
Aki jelentkezett a futásra, az egy sárga színű emblémával
ellátott egyenpólót is kapott a szervezőktől, mely szép
emlék is egyúttal. A falu lakosságából sokan követték a
láng útját, volt, aki futva, volt, aki kerékpárral. Az iskola
előtt néptáncosaink egy rövid műsorral köszöntötték az
olimpiai lángot és természetesen a résztvevőket. A futást
követően egy pohár itallal köszönte meg az önkormányzat a részvételt a futóknak.
Úgy gondolom, hogy egy emlékezetes napot szereztünk
ezzel a programmal lakosainknak és elmondhatjuk, hogy
Mosonszentmiklóson is járt az olimpiai láng.
Bedő Csaba
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Megyei polgárőrnap Csornán
Idén a megyei polgárőrnapot Csornán rendezték meg
szeptember 9-én, szombaton a Művelődési Központban, melyre elkísértem polgárőreinket (no meg mert én
is polgárőr vagyok).
Csaplár Zoltán megyei elnök köszöntötte a megjelenteket, majd egy részletes beszámolót tartott a megyei
polgárőrök munkájáról. Az ünnepség végén kitüntetéseket adtak át az arra érdemes polgárőröknek, így Horváth Lászlónak is, kiváló polgárőr munkájáért. Innét is
gratulálok neki!
A megyei polgárőrnap bemutatókkal, szabadtéri kulturális és gasztronómiai rendezvényekkel folytatódott.
Bedő Csaba
polgármester
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Nyári óvodai élményeink képekben

Vigyázz, kész, rajt! Futás a papírsárkánnyal

A só-liszt gyurma örök kedvenc

Kavicskirakó
Készül a tésztából fűzött nyaklánc

Kész a mű

Képeskönyv nézegetés

A közös munka eredménye a homokvár

A mesélés és mesehallgatás öröme

Miklósi Hírvarázs

Óvodai szülős befogadás-beszoktatás:
legkisebbjeink első napjai...

Nyári óvodai felújítás
Mint szinte eddig minden évben, így idén a nyári leálláskor is folytatódott az óvoda felújítása, korszerűsítése. Most
a fenti épület folyosói újultak meg. Energiatakarékossági
okokból a magas belmagasság miatt álmennyezetet kapott ez a rész, továbbá megújult a villamos hálózat és a
világítás is. A falak le lettek glettelve és festve. A munkák
nagy részét, a villanyszerelői részt leszámítva, a két falugondnok Hancz István és Kovacsics Balázs végezte el. Az
udvari játékok közül a mókuskerék újult meg. A munkák
összértéke 350.000 Ft volt, melyet az önkormányzat saját
forrásból biztosított.
Bedő Csaba
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Habakuk bábszínház
Kovátsné Uray Tímea óvodavezető egy projekt keretében meghívta óvodánk nagycsoportosait egy bábszínház előadásra a lébényi óvodába.
Járatos busszal indultunk útnak egy óvodai délelőttön.
A szomszéd település óvodájában szeretettel fogadtak
minket, majd az előadás előtt felderíthettük az ovi udvar
játékait. A világgá ment Csacsi és Bari című mesét láthattuk, nagyon tetszett a gyerekeknek. Mielőtt haza indultunk volna, bekukucskálhattunk az egyik csoportszobába, rövid betekintést nyertünk egy ottani csoport életébe.

A meséből megmaradt élményeket feldolgozzuk, kedvenc részeinket különböző technikákkal megörökítjük,
és tavasszal kiállítást rendeznek belőlük a lébényi óvodában.
A gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt élmény volt
ez a délelőtt.

Új óvónő Mosonszentmiklóson
Az óvoda új munkatársaként szeretnék bemutatkozni
Önöknek. Varga Eszter vagyok. Bajáról származom és
az idei évben fejeztem be tanulmányaimat óvodapedagógia szakon. Férjemmel tizenegy évet éltünk Ausztriában, ahol már öt éve gyermekneveléssel foglalkoztam.
Az Önök közösségének nyitottságát és elfogadását irányomba az óvodában való első bemutatkozásom alkalmával érezhettem és emiatt is esett a döntésem a
mosonszentmiklósi gyermekekre.
Az óvoda és az önkormányzat vezetőinek köszönhetően
szeptembertől Horváth Évával és Pungorné Bencze Judittal együtt a Nyulacska csoport óvonénijeként találkozhatnak velem az idei óvodai évben. Néhány napja már
részese vagyok a gyermekek mindennapjainak az óvodában. Jó érzéssel töltött el, hogy az elfogadás a gyermekeiknél is érezhető, így generációról generációra tovább
él.
Hálásan köszönöm mindenkinek a lehetőséget: Gyurós
Lilla óvodavezetőnek és az óvoda minden munkatársának, Polgármester Úrnak és a falu közösségének is.
Minden igyekezetemmel, szeretetemmel és tudásommal
szeretném a szülők és a kollégák munkáját segíteni, a
gyermekek számára pedig követhető mintát nyújtani.
Az Önöktől kapott bizalommal élve igyekszem az óvodájuk színvonalához méltó munkát végezni és meghálálni
a kapott „befogadást” és támogatást.

Horváth-Födémesi Melinda
óvodapedagógus
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Vidra úszó- és sporttábor
A nyári óvodai leállás első hetében óvodánkból 9 gyermek
és jómagam megkezdtük a Vidra tábort a győri strand
területén. A gyerekek izgatottan várták, hogy mi is vár
rájuk. A tábor reggelente úszóedzésekkel kezdődött. Az
úszás után többféle sportjátékot ajánlottunk, melyekből
a gyerekek kiválaszthatták a számukra legszimpatikusabbat. Akinek volt kedve az ugráló várazhatott is, vagy

éppen építhetett a párásítóban lévő játékokból. A finom
ebédet az élményfürdő éttermében fogyaszthattuk el.
Ebéd után pici „csendes pihenő” volt, majd megkezdődött az uzsonnáig tartó strandolás. A gyerekek minden
nap élményekkel telve és kifáradva tértek haza.
Horváth-Födémesi Melinda
óvodapedagógus
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Tanítványaink sikere
Szeptember 9-én Göbös-majorban tartotta vadásznapi
rendezvényét a Győr-Moson-Sopron megyei Vadászkamara. Erre az alkalomra rajzpályázatot hirdetett a Szent
Hubertusz Alapítvány. Iskolánk tanulói igényes munkájukkal eredményesen szerepeltek a versenyben.
Két diákunk is jutalomban részesült. Farkas Réka és
Kritzer Dorina oklevelük mellé könyvjutalomban is részesült, valamint részt vehettek a nap rendezvényein
is. Homokvárat építettek, vaddisznót etethettek. Simogathattak papagájt és beszélgettek vele. Meglovagolták
a pónikat is. Kézműves foglalkozásokon kipróbálták az
arcfestést, a fakép-készítést is. Sok élménnyel gazdagon és az elért eredménnyel büszkén tértek haza.
Gratulálunk tanítványainknak és további eredményes
alkotást kívánunk!
Lázárné Verebes Ilona
szaktanár

Réka és Dorina díjaikkal Göbös-majorban

Köszönet
Iskolánk tanulói nevében köszönöm a polgárőröknek, hogy reggelente felügyelték az iskolába érkező tanulóinkat,
és segítették őket abban, hogy biztonságosan átkelhessenek az úttesten.
Héczné Tóth Mária int. vez.

Néptánctábor 2017
Az elmúlt években hagyományosan megrendezésre kerülő tánctábor idén nyáron már másodszorra választotta helyszínéül Rábcakapit. A tájház egész héten népzenétől volt hangos, kivéve a diszkós estéket. Napközben
több program közül is válogathattak a résztvevők. Amíg
a fiatalok kézműves foglalkozáson vettek részt, az idősebbek Bear Grylls útmutatásai alapján ismerkedtek a
túlélés fortélyaival. Az ebédet a Teke-bár szolgáltatta, a
vacsorát pedig minden nap más-más önkéntesek főzték
Gordon Ramsay felügyeletével.
Az elmaradhatatlan néptánc foglalkozásokon kopaszodó néptánctanárunkon kívül számos vendég oktatóval
találkozhattak táncosaink. Az elvégzett munka meghozta gyümölcsét: október 14-én már az új tánccal
lépünk színpadra a művelődési házban (lásd a mellékelt plakátot!). Meglátogattuk a helyi malmot, a Kriskósajtműhelyt, kenyeret sütöttünk a biokertészet jóvoltából és még a csornai strandra is ellátogattunk.
Köszönjük a segítő szülőknek, pedagógusoknak, a Mosonszentmiklósi Néptánc Egyesületnek, a Tankcsapda
zenekarnak és mindenkinek, aki részt vett a táborban,
hogy ilyen jól sikerült hetet zártunk!
Jövőre, veletek, ugyanott!
Nagy Andor
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„ Az egyedi alkotás mindig örömteli,
de nem könnyű. Ettől különleges és érdekes.”
Alig ért véget a tanév, mi máris igyekeztünk vissza az iskola falai közé. Igaz, már egészen más vonzott bennünket. Ildi néni és Ili néni hívó szavára bújtunk ki a megszokottnál korábban az ágyból. A képzőművészeti tábor
programjaira igyekeztünk, hiszen a mi iskolánkban már
hagyomány, hogy a szünidőben kedvünkre alkothatunk
a tanár nénikkel. Az idei témánk a vizek élővilága volt.
Sokféle technikával dolgoztuk fel a témát. Rajzoltunk, festettünk, mert a forma megismerése volt a célunk. Ezután
leegyszerűsítettük, síkszerűvé dolgoztuk át a választott
figurát. Minden évben, így most is festettünk pólót, de
más technikával díszítettük egyedivé. Most papírdúcon
kimetszettük a formákat, majd textilfesték segítségével

ráhengereztük az anyagra. Csodálatos, egyedi ruhadarabok születtek, amelyeket büszkén hordunk. Egy másik ismeretlen módszert is megtanultunk. Igaz, az ólomüvegről
már tanultunk az iskolában, de ki még nem próbálhattuk.
Most ez is megvalósult, igaz kicsit másképp, mert művészfóliával színeztük az üvegfelületet, amit ólomcsíkkal
kontúroztunk. Képkeretet is kaptunk hozzá, ezért a szobáink falát díszíti. Olyan jó rápillantani, mert visszaidézi a
kellemes perceket, amit a művészeti teremben töltöttünk.
Köszönjük, hogy ott lehettünk és reméljük, hogy az idei
tanév végén megint élvezhetjük az alkotás örömét.

A táborozó csapat

Fanni az alkotásaival

Jázmin hengerezi a pólóját

Ólomképek

A táborozó diákok
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Doborgazon táboroztunk
Augusztusban 25 tanuló indult a doborgazi táborba.
Ottlétünk ideje alatt hét ágra sütött a nap, így természetes volt, hogy minden nap jókorát fürödtünk a Zátonyi strandon a Dunában. Mellette röplabdázással,
ping-pongozással, tollaslabdázással múlattuk az időt.
Természetesen biciklitúrát is tettünk, elkerekeztünk
Dunakilitire, majd az ottani szabadidő parkban frissítettük fel magunkat. Csütörtökön az Öko-parkból indulva
14-en szálltunk kenuba, hogy túravezető irányításával
a Mosoni-Duna ágrendszerében evezzünk jó két órát.
Egyik este tábortűz mellett sütöttünk pillecukrot. Utolsó nap pár szülő is meglátogatott bennünket, és palacsintával illetve gofrival kedveskedtek nekünk. A tábort
tréfás vetélkedővel zártuk. Szombaton pedig, ahogy jöttünk, két keréken hagytuk el a tábort, hogy három órai
kerékpározás után már otthon együk a hétvégi ebédet.
Halászné Kovács Beáta

Nyugdíjas búcsúztató
Szitterné Novics Marika kolléganőnk októberben megkezdi nyugdíjas éveit. 40 év tanítás után, a pihenést
választja, de nem szakad el tőlünk, mert péntekenként
ismét dalra fakasztja majd a felsős diákokat.
Köszönöm több évtizedes, fáradhatatlan, jókedvű, verses és dalos tevékenységét. Sok-sok tanítványa fog emlékezni magyar óráira, a vizsgákra, az osztálykirándulásokra, a közös dalolásra.
Kívánunk hosszú, boldog nyugdíjas éveket!
Héczné Tóth Mária
intézményvezető
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Az augusztusi Beatrice koncert képekben
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Polgárőr családi nap
Szeptember 2-án szombaton tartotta meg a helyi polgárőr
egyesület a polgárőr napot tagjai, hozzátartozói és támogatói részére. Jómagam köszöntöttem a megjelent vendégeket és polgárőreinket. Megköszöntem a falu nevében
az egyesület munkáját, tagjainak, hogy szabadidejük egy
részét feláldozva őrzik településünk közbiztonságát, nyugalmát, továbbá részt vállalnak a falu csinosításában, a
különféle rendezvényeink biztosításában. Megköszöntem
Horváth László munkáját, aki a következő, szeptember
végi elnökválasztásig vezeti az egyesületet. Ezt követően

Madarász István a megyei szövetség alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. A mosonmagyaróvári Wolf K9 egyesület kutyás bemutatója következett, ami nagyon látványos
és érdekes is volt. A miklósi fúvószenekar koncertje után
pedig a csornai Kónya Emőke énekelt nagy sikert aratva.
Finom vacsora és beszélgetés zárta a napot, mely alatt
Horváth Zoltán zenélt.
Bedő Csaba
polgármester
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Nyári kirándulások

Cuhavölgye

Porva-csesznek

Indulás a keszthelyi strandra

A keszthelyi kastély előtt

Júniusi focisuli csoportkép
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dr. Benke Tamás tisztelgő megemlékezése az
elhunyt barátainkról 2017. aug. 13-án,
a mosonszentmiklósi temetőben
Kedves Polgárőr Barátaim! Kedves Megjelentek!
Emlékezni jöttünk ide a temetőbe, felkeresni, tisztelgő
látogatást tenni azon sírhelyeknél, amelyekben kedves
barátaink, volt polgárőr társaink alusszák immáron
örök álmukat.
Itt a mosonszentmiklósi temetőben nyert végső nyughelyet a barátaink közül:
BEHON PÉTER PÁL – Helyi „Polgárőr Szervezetünk” megalapítója és első elnöke, aki nagyszerű szervező munkájával megalapozta közösségünk jövőjét.
Péteren kívül itt nyugszik még öt barátunk:
ZIMONYI BÉLA
ID. BENKŐ BÉLA
VARGA JENŐ
IFJ. CSENDES LÁSZLÓ és
STERGERITS JÓZSEF Urak.

Stergerits József Úr személyében, a helyi kedves közösségünk, a „Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület”
olyan kiváló elnököt kapott, aki nagyszerű aktivitással,
kreativitással és szorgalommal végezte azt a munkát,

- amelyet BEHON PÉTER Úr alapozott meg, - s amely a
megfelelő alapokra épülve - csodálatos eredményekhez
juttatta polgárőr egyesületünket. ( Gondoljunk csak „AZ
ÉV POLGÁRŐR EGYESÜLETE” dicsőséges országos kitüntető cím elnyerésére!)
Az említett társakkal együtt hoztuk létre azt a közösséget, amely azért született meg, hogy biztonságot és
védelmet jelentsen a településünk, Mosonszentmiklós
lakossága számára, távol tartva mindenkit, aki rossz
szándékkal közeledik feléje.
Temetői látogatásunk során - az előző évekhez hasonlóan - megköszönjük elhunyt barátainknak, hogy úgy
a polgárőr szervezetünk megalakításában, mint annak
eredményes, mindennapi feladat megoldásaiban tevékenyen részt vettek, egyben példát mutatván számunkra is, a további, közösségünket szolgáló, építő, nemes
feladataink végzéséhez.
Elhunyt polgárőr társaink, köztiszteletnek örvendő egyéniségek (férjek, apák, barátok, munkatársak) voltak, akiknek az elvesztése fájdalmat okoz
valamennyiünknek, úgy a családtagjainknak, mint nekünk, polgárőröknek. Az elveszítésük okozta hiányzásérzésünket érzékeltetik talán, az „ELMENTETEK” című
versemben megfogalmazott gondolatok.
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dr. Benke Tamás tisztelgő megemlékezése az
elhunyt barátainkról 2017. aug. 13-án,
a mosonszentmiklósi temetőben
ELMENTETEK
Elérkezett az idő, el kellett mennetek tőlünk,
Hogy még maradhattok köztünk, ez volt várt reményünk.
Ám embert segítő tetteinknek sora véges,
Éltet hosszabbítani már az orvos nem képes.
Előtörnek emlékként szép találkozás-képek,
Melyet felidézve, más-más egyéniségek
Embert jellemző kedves vonásait kutatva,
Összeállva eggyé, értékeket mutatva.
Fülünkbe cseng hangotoknak egyedi vonása,
Szemünk elé vetődik tetteitek sora.
Miként gondoskodtatok családtagjaitokról,
Megoldást keresve, szabadulni a gondoktól.
Bizakodás, reményvesztés, váltakozva jöttek,
Életkortól, betegségtől testek elgyengültek.
Földi élet stációit mind végig jártátok,
Szeretteinktől s Tőle az erőt kaptátok.
Végül homályos lett a szem, a léleknek tükre,
Örök álmot alszik a test, de a lélek üdve
Tovább él, várva a napot, amikor feltámadunk,
Bízva benne: örültök majd, mikor találkozunk!
Dr. Benke Tamás

KEREK ÉVFORDULÓK 2017.
(a teljesség igénye nélkül)
1. 1940 éve, 77-ben fejeződött be Pannónia római megszállása, s kezdődött el a limes (védelmi vonal) kiépítése a
Duna mellett. Barátföldön (Quadrata a római kori neve) ekkor katonai tábor létesült.
2. 750 éve, 1267-ben megváltozik a falu neve, Szilasszentmiklós helyett Rábcaszentmiklós lesz.
3. 600 éve, 1417-ben Szentmiklósra változik a település neve.
4. 310 éve, 1707-ben szentmiklósi táborából indít támadást a labancok ellen Vak Bottyán és Béri Balogh Ádám.
(Vak Bottyán főhadiszállása a miklósi kastélyban volt.)
5. 310 éve, 1707-ben a Szent-Miklóson elfogott labancokat és a kémeket Béri Balogh Ádám kuruc generális felakaszttatta. Kilenc bűnöst végeztek ki. Azt a dombot, ahol az akasztás történt – a vasútállomástól északra egy
kis erdő közepén – ma is „Akasztó-domb”-nak nevezik.
6. 150 éve, 1867-benlétesült Jánosházán (ma Mosonújhely) iskola, a kápolna oltárereklyéjét is ez időben helyezték el.
7. 140 éve, 1877-ben a lipcsei opera igazgatója lett Nikisch Artúr.
8. 100 éve, 1917-ben először választ az iskolaszék tanítónőt Pápai Magdolna személyében.
9. 70 éve, 1947-ben kezdődött a hivatalos földosztás Mosonszentmiklóson. (840 holdat osztottak ki.)
10. 50 éve, 1967-ben a nagy iskola négy teremmel bővült.
11. 20 éve, 1997. június 17-én vette fel az iskola gróf Széchenyi István nevét.
12. 10 éve, 2007-ben kezdte meg működését a Cabex Kft. a Gyártelepen.
Mód Lászlóné
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Az augusztusi vihar
Augusztus 10-én, csütörtök este ritkán látott szélvihar
csapott le Magyarország nyugati felére, így községünkre
is. A vihar fákat csavart ki, tetőket bontott meg, cserepeket sodort le. A kidőlt fák több helyen, így a Csepete
utcában és Mosonújhelyen a Vitéz utcában is rádőltek a
villanyoszlopokra, ezáltal áramkimaradást okoztak. Mivel
a környéken nagyon sok helyen volt hasonló probléma,
az EON csak nagyon lassan haladt a javítással. Mosonújhelyen csak szombaton délután lett újból villany, de csak

egy köztes megoldással. A villanyoszlopok cseréjére még
később került sor. A lébényi tűzoltók és a miklósi önkéntes tűzoltóknak is hosszú volt ez az éjszaka, mivel számtalan helyen (Lébény felé vezető út, Mecsér felé vezető út,
1. számú főút) kellett a kidőlt fákat eltávolítaniuk. Pénteken az önkéntes tűzoltóink a falugondnokoknak segítettek
községünkben, mivel számtalan utcában kellett itt is fát
vágni. A letört ágak eltávolítása jó pár napot vett igénybe.
Bedő Csaba
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Megújul a volt gyógyszertár épülete
Idén januártól a gyógyszertár a Civilek Házába költözött át, így felszabadult annak régi épülete, mely egykor
garzonlakásként funkcionált. Most ezt a funkciót vissza
kívánjuk állítani, így a nyári óvodai felújítást követően
az önkormányzat ennek a munkának állt neki. Ablak és
bejárati ajtócsere lesz, megújul teljesen a fürdőszoba, a
konyha és a világítás. Új szalagparketta és műpadló kerül
lefektetésre, továbbá komplett festést is kap az épület. A
teljes körű felújítás oka pedig az, hogy az óvodába most
szeptembertől munkába álló új óvónő csak albérlet biztosítása mellett tudja vállalni a munkát.
Bedő Csaba

Sikeres önkormányzati pályázat
Az alábbi értesítés érkezett hozzám 2017. augusztus
közepén:
TISZTELT MOSONSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!
Örömmel értesítjük, hogy az Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése c. felhívására
benyújtott, TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az
Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság vezetője 83.244.968 Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.
Még 2016-ban 4 önkormányzati épület energetikai korszerűsítésére, hőszigetelésére, napelemek és napkollektorok felszerelésére adtunk be pályázatot: konyha,
óvoda, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal. A pályázat kiértékelése sajnos eléggé elhúzódott, de a lényeg,
hogy pályázatunkat elfogadták. A pályázat megírásában a Széchenyi Programiroda munkatársai segítettek.
Az első dolog a támogatási szerződés aláírása lesz
(ez még a cikk megírásakor nem történt meg, mivel a
2016-ban beadott pályázatot aktualizálni kell, hiszen
közben eltelt 1 év). A szerződés aláírását követően
kezdődhet meg a közbeszerzési eljárás lefolytatása
a kivitelező kiválasztására, ez több hónapos munka,
melyben közbeszerzési szakértő segítségét fogjuk
kérni. A nyertes kivitelezővel, úgy számoljuk, hogy a
jövő év elején tudunk szerződést kötni, így az érdemi
munka 2018-ban várható.
Bedő Csaba polgármester

Helyi kitüntetések
Ebben az évben a falu lakossága mindkét helyi kitüntetésre nyújtott be javaslatot, melyet a Képviselő-testület
2017. szeptember 4-i ülésén tárgyalt meg.
Mosonszentmiklós Község Díszpolgára (posztumusz) kitüntetésre Varga Rudolfot javasolták, míg a Mosonszentmiklós Községért Érdemérem (posztumusz) kitüntetésre
Stergerits Józsefet, a polgárőrség volt elnökét.
A Képviselő-testület mindkét javaslatot egyhangúlag elfogadta, így az október 23-i ünnepségen a hozzátartozók
vehetik át e két nemes kitüntetést.

Az októberi megemlékezés és a kitüntetések átadása október 22-én vasárnap 18 órakor lesz a Művelődési házban, mivel elfogadta meghívásunkat az ünnepségre dr.
Nagy István országgyűlési képviselőnk, akinek ez az időpont volt a megfelelő.
Bedő Csaba
polgármester
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Újabb hírek az öttevényi út felújításáról
A tavaszi levélváltást követően augusztus végén egy
újabb levelet írtam a Magyar Közút Nonprofit Zrt. GyMSMegyei Igazgatóságának, hogy adjanak már konkrétabb
választ arra, hogy mikor kerül sor az öttevényi 8501.
sz. közút felújítására. Szeptember 15-én az alábbi levelet kaptam tőlük:

Tisztelt Bedő Csaba Polgármester Úr!
A 8501. sz. Öttevény-Lébény összekötő út állapotával kapcsolatos 2017. aug. 30-i levelére az alábbi választ adjuk.
Mint korábban írtuk, Társaságunk 2017. évi útfelújítási
programjában a 8501. sz. út 2+800 – 5+500 km szelvények közötti szakasza szerepel. A tervezett felújítás

az autópálya korrekciótól a mezőgazdasági üzemút
csatlakozásáig tart (megj: az autópálya felüljárótól településünk lébényi faluvégéig). A tervek szerint burkolat
megerősítést kap az út.
Jelenleg tervezői szerződéssel rendelkezünk, de a forrás
jóváhagyása még nem történt meg. Várhatóan október
hónapban elkészülnek a kiviteli tervek, ezt követően
tudjuk a kivitelezői közbeszerzési eljárásokat indítani.
A kivitelezés várhatóan 2018. tavaszán indul el.
Győr, 2017. szeptember 15.
Üdvözlettel:
Kovács Gábor
megyei igazgató

Utolsó munkanap az orvosi rendelőben
Mosonújhelyen
2017. augusztus 29-én, kedden búcsúztattuk el dr.
Kiszelka Judit háziorvost, aki 50 év egészségügyben eltöltött év után, melyből 35 évet Lébényben, Mecséren és
Mosonújhelyen töltött el, mint háziorvos, nyugdíjba vonult szeptembertől. Hosszú kitartó munkája alatt szinte
családtaggá vált a mosonújhelyi és a gyártelepi lakosok
körében. El sem lehet mondani, hogy a 35 év alatt hány
beteggel került kapcsolatba vagy hány receptet írt meg a
mielőbbi gyógyulás reményében.
Jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki!
A doktornő helyett dr. Varga Tamás háziorvos kezdte meg
rendelését szeptember 1-től kezdődően a megszokott
időben.
Bedő Csaba
polgármester

Eseménynaptár
október 1.
október 6.
október 14.
október 21.
október 22.
november 11.
november 11.
november 21.
december 2.
december 2.
december 3.
december 6.
december 9.
december 16.
december 16.

Idősek világnapja
Idősek napi ünnepség
Röppenj pulyka
Temető takarítás
Október 23-i ünnepség
Márton-napi újbor kostoló
Márton-napi liba-buli
Véradás
Adventi koncert
Mosonújhelyi Mikulás nap
Mikulás nap a Zichy téren
Szent Miklós nap
Adventi lelkinap
Karácsonyi koncert
Karácsonyi ünnepváró
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Varga Rudolf emléktorna
A tavaly elhunyt Varga Rudolf emlékére teke emléktornát szerveztek az NB II-be feljutott tekéseink a TekeBárban augusztus 11. és 13. között. 18 csapat jelezte
indulását, egyéni és csapatban hirdettek eredményt. A
versenyt évenként kívánják tekéseink megrendezni.
Bedő Csaba

Nyertesek:
női egyéni: Szalánczi Kitti 395 fa
férfi egyéni: Kiss Ferenc új pályacsúccsal 476 fa
Csapat:
1. Cimborák - Ménfőcsanak 1738 fa
2. Scarbantia - Sopron 1659 fa
3. Mosonszentmiklós 1652 fa
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Tűzoltó 7-próba
Idén június 24-én került megrendezésre immár a 7. alkalommal a mosonszentmiklósi Tűzoltó 7-próba verseny
önkéntes tűzoltóink szervezésében 14 csapat részvételével. A hangulat az idén is kitűnő volt, a humoros, de
erőpróbáló feladatok nagy kihívás elé állították a csapatokat. A közel egész napos verseny kitűnő időben és alapos
szervezés mellett zajlott le.
Köszönjük szponzoraink támogatását, jövőre folytatjuk.
Makrai Péter

Eredmények
Férfi
1. Halászi önkéntes tűzoltók
2. Arconic-Köfém Kft. létesítményi tűzoltóság
3. Mosonszentmiklós önkéntes tűzoltók
4. Hédervári önkéntes tűzoltók			
4. Lébény önkéntes tűzoltók			
5. Koroncó II. önkéntes tűzoltók			
6. Ásványráró önkéntes tűzoltók		
7. BOS I. csapata				
8. Öttevény önkéntes tűzoltók			
9. BOS II. csapata				
9. Koroncó I. önkéntes tűzoltók			

147 pont
89 pont
81 pont
68 pont
68 pont
63 pont
46 pont
45 pont
36 pont
30 pont
30 pont

Női
1. Mosonszentmiklós női önkéntes tűzoltók
2. Koroncó női önkéntes tűzoltók

143 pont
115 pont

Gyermek
1. Lébényi gyermek önkéntes tűzoltók

175 pont
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Teke hírek
Szeretnék köszönetet mondani Mosonszentmiklós község Önkormányzatának és a Teke-bár tulajdonosainak,
hogy lehetővé tették és megteremtették a feltételeit,
hogy a csapat a bajnoki cím után egy osztállyal feljebb az
NB II-ben indulhat!
Augusztus végén, Ménfőcsanakon egy idegenbeli mérkőzéssel megkezdődött a szezon. Közel voltunk az idegenbeli sikerhez, de sajnos egy pici plusz (17 fa) hiányzott.
Az első hazai mérkőzésen Jánossomorja ellen viszont
6:2-re győztünk, így jól sikerült a bemutatkozás szurkolóink előtt.

Erdős Roland

Az egyesület két játékossal erősített. Erdős Roland és Varga László az NB II-es Komszol mezét cserélte MESE mezre.
Az ő tapasztalatuk nagy segítség lesz a csapat számára.
Horváth Ákos és Horváth Kristóf csatlakozott hozzánk
és a kötelező ifjúsági bajnokságban indulnak. Több régi
arc is feltűnt a teke pályán.... Molnárné Betty, Varga Rudi,
aminek csak örülni tudunk. Mindenkinek játéklehetőséget biztosítva a „B” csapat a városi bajnokságba nevezett.
Ők Bábolnán kezdték a bajnokságot és 4:2-es győzelmet
arattak Bábolna „B” csapata felett. Hajrá MESE!
Frank László

NB II csapatkép

A bajnokcsapat

Varga László
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Hittantábor Pálkövén
Ezen a nyáron a Balaton melletti Pálkövén volt a hittantábor. Tábori témánk nem lehetett más, mint Szent László
élete, legendái. Ehhez kapcsolódtak a hét programjai,
feladatai. Tábornyitó szentmisénket a sümegi Ferences
kegytemplomban tartottuk. Tapolcán csónakáztunk a
Tavasbarlangban, majd megnéztük a város nevezetességeit. A következő napokban túráztunk a Káli-medencében, megmásztuk a Monoszlói Hegyestűt, és hintáztunk a Szentbékkállai Ingókőn. Megcsodáltuk a Tihanyi
apátságot és gyönyörködtünk a balatoni panorámában.

A sok fürdés mellett nem maradtak el a szokásos programjaink sem, ahol a csoportok egymással vetélkedtek.
Volt szellemi, ügyességi vetélkedő, éjszakai játék és ki
mit tud. Hazafele megnéztük a nagyvázsonyi Kinizsi
várat, majd lovagi tornán vettünk részt. A csoportunkban lévő kis apródokat a versengés során, még lovaggá
is ütötték. Élményekben gazdag szép hetet töltöttünk
együtt. Minden támogatónknak köszönjük a segítséget!
Frank Györgyné

Egyházközségi hír
A Győri Egyházmegye új esperes kerületeinek kialakítása következtében 2017. október 1-től változás lesz egyházközségünkben. Dr. Veres András megyéspüspök döntése alapján a mosonszentmiklósi Szent Miklós Római
Katolikus Plébánia nem Öttevényhez, hanem Lébényhez fog tartozni. Az új plébános Gőgh Tibor lesz.
Frank Györgyné
Impresszum:
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Nyugdíjas egyesületek találkozója
Az egyesülethez tartozó nyugdíjas szervezetek június 16-án találkoztak Héderváron. Az ünnepség közös
imával kezdődött, majd köszöntőt mondott dr. Nagy
István államtitkár, országgyűlési képviselő, majd dr.
Pető Péter a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke, Szabóné Németh Ágnes Hédervár község polgármestere, Hammerl Frigyesné a Mosonmagyaróvár és
Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke, Sághi Gyuláné a
Hédervári Nefelejcs Nyugdíjas Klub elnöke. A műsorban felléptek a rajkai, mosonszentmiklósi, ásványrárói
és hédervári nyugdíjasok, Nyerges József nótaénekes,
Fazekas Ágoston harmonikás. Mintegy 350 nyugdíjas
töltött egy vidám délutánt a hédervári sportpályán felállított sátorban. Köszönjük a rendezvényt a szervezőknek és a támogatóknak.
Fülöp Anna

Egyesületünk a kistérségi találkozón

Mesélj nagyanyó
A Kunszigeti Szigetgyöngye Nyugdíjas klub szervezésében nyugdíjas mesemondók versenye volt immár
XII. alkalommal. 7 településről (Táp, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Nyúl, Nagycenk, Győr-Bácsa, Kapuvár) 15
mesemondó érkezett. A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas
Egyesület képviseletében négy versenyző indult: Józsa
Ferencné, Müller Lászlóné, Nátz Irén és Ötvös Dánielné.
A verseny I. helyezettje Nátz Irén lett, Ötvös Dánielné
megosztott III. helyezést ért el.
Valamennyi mesemondónak szívből gratulálunk.
Fülöp Anna

Versenyzőink

Születések:

Halálesetek:

Ertl Zoé					
2017.06.14.
Csepi Jázmin				
2017.06.16.
Hécz Benett				
2017.06.16.
Hécz Letícia				
2017.07.20.
Adács Nóra				2017.08.17.
Németh Nilla				2017.08.21.
Müller Panka				
2017.08.21.
Molnár Marcell				2017.09.15.

Tuba László				
2017.06.21.
László Imréné				
2017.08.02.
Takács Antalné				2017.07.17.
Szabó Tibor			
2017.07.08.
Jenei László				
2017.07.10.
Jamrik József				
2017.08.25.
Kritzer Ferenc			
2017.09.01.
Bári Csaba				
2017.09.02.
Simon Albert				2017.09.09.

Házasságkötés:
Balázs Mónika - Stancsics Szabolcs
Horváth Anita - Gősi Ádám		
Papp Klaudia - Józsa Ferenc		

2017.07.28.
2017.08.19.
2017.09.02.
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Időutazás Szentmiklósi Lillával
Az ősz beköszöntésével ismét elkezdődtek a foglalkozások a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben.
A nyári szép emlékek őrzésével, megújult erővel indítottuk a rendezvények sorát. Első programunkon egy
kétkötetes szerzőt köszöntöttünk, Szentmiklósi Lillát
(vagy ahogy községünkben ismerik Takács Líviát), aki a
múlt emlékeit gyűjtötte össze „A másik ház” és a „Sóvirág”- című könyveiben. A szerző Mosonszentmiklóson
született, okleveles magyar nyelv- és irodalom- történelem szakos középiskolai tanár. Első könyve 2010-ben
jelent meg, melyben így vall magáról:
„Muszáj azokról az időkről, azokról az emberekről,
azoknak az időknek a hangulatáról, az időben magamról írni. Tanúként a Tegnapról. Mert fontos nekem ez a
Tegnap. Az életem.”
A második könyv, a „Sóvirág” bemutatója 2014. novemberében volt a XIV. Győri könyvszalon pódiumszínpadán. A történet két nő barátságán túlmenően nemcsak

a Tisza- tó környékének bemutatása, hanem visszaköszönnek a kisalföldi emlékek is. Az idő múlásával az
emlékek halványulnak, de a könyvlapok őrzik a gyermekkor pillanatait. A szerzőt hallgatva visszacsöppentünk a múltba. A rendezvényen résztvevő mintegy 70
ember úgy érezte, hogy róluk is szól a könyv, ismerősek a megidézett emlékek. Falun nőttünk fel, emlékezünk a paraszti életformára, a természet közeliségre,
a növények, állatok szeretetére. Megismerhető a nagy
rokonsággal rendelkező Háber család élete, az egyes
családtagok sorsa, sokrétű tevékenységük, és ezen keresztül a falu életébe is bepillanthatunk.

Érdeklődéssel hallgattuk a régi emlékek felidézését

Szentmiklósi Lilla könyvismertetője

Köszönjük a szerzőnek, hogy egy kellemes délutánt
tölthettünk együtt az időutazás során.

Mi termett a kiskertemben?
A nyugdíjas egyesület tagjai egy kis termelői piacot rendeztek a művelődési házban a kiskertek terményeiből.
Megmutatták egymásnak, hogy szorgalmas munkával
nagyon sok termény, gyümölcs, virág biztosítható a
háztartások számára. Különféle lekvárok, szörpök szélesítették a kínálatot. Télire eltett savanyúságok, befőttek is voltak a piaci asztalokon.
Fülöp Anna

Fülöp Anna
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Tánc és vidámság
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben lecsópartival egybekötve szenior táncóra volt Zsuzsival. Nem
mindig úgy sikerültek a lépések, ahogyan szerettük volna. Amikor elfáradtunk, széken ülve folytattuk. Nagyon
jó zenére mozogtunk, és ez mindenképpen hasznunkra vált. A mozgás egyben agytorna is volt, mert a lépéskombinációkat meg kellett jegyezni. 50 év felettiek
csatlakozhatnak hozzánk.
Fülöp Anna

Széken ülve is lehet mozogni

Sortánci koreográfia tanulása

Vidámság a Duna-parton
Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesülethez tartozó nyugdíjas szervezetek találkozója július
7-én volt a mosoni Duna-parton. A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületből 30-an vettek részt a programon. Megérkezés után felállítottuk az asztalokat, padokat, sütőhelyeket és elkezdődött az ebédfőzés. Amíg
készültek az ételek, ismerkedtünk, barátkoztunk a más
községből érkező nyugdíjas társainkkal. Előkerültek a
finom sütemények és itókák. Egyesületünk marhapörköltet ebédelt, melyet Hécz Kálmán vendéglős készített
el. Ezzel a rendezvénnyel zártuk az első félévet és jó
pihenést kívántunk egymásnak a nyári szünetre.
Fülöp Anna

Vidámság a Dunaparton

Szent Iván nap
Nyugdíjas Egyesületünk fontosnak tartja a hagyományok
ápolását. A műsorban először a Szent Iván naphoz kapcsolódó népi hagyományokat elevenítettük fel. Horváth
Lászlóné Krisztina és Müller Lászlóné énekelt, Ötvös
Dánielné mesélt, majd Ludikár Károlyné saját versével
köszöntötte Hajdan Vali budapesti előadóművészt. Előadását vendégeinkkel együtt hallgattuk. Velünk voltak a
Mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjas Klub, a Mosoni
Szépkorúak, a Kertbarátok képviselői és M. Nagy László
fotóművész Felvidékről. Hajdan Vali nagyszerű előadásában versekkel, énekekkel vidította a lelkünket.
Szent Iván nap_Hajdan Vali előadóművész

Fülöp Anna
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Első Mosonszentmiklósi Kézműves Vásár,
Családi Nap és Termelői Piac
A Csopak Bisztró csapata 2017. május 13-án hagyományteremtő céllal szervezte meg az első mosonszentmiklósi
kézműves- és termelői vásárt, családi napot. A rendezvényt Varga Tivadar alpolgármester úr nyitotta meg,
beszédét a Mosonszentmiklósi Néptánc Egyesület bemutatója követte Nagy Andor vezetésével. Ezt követően
a Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület hangulatos egyveleggel lépett fel, majd az előadók sorozatát
Kovács András folytatta. Az érdeklődők végül a Lébényi
Zumba csoport pörgős produkcióját láthatták.
A családi nap kíséretében számos kistermelő és kézműves mutatta be ínycsiklandó és/vagy mesteri termékét.
Czigle Mónika Mosonszentmiklósról termelői mézekkel,
Fehérvári Andrea Lébényből mézeskalács-költeményekkel, Galgóczy Ágnes és férje Dunaszigetről házi szörpökkel és lekvárokkal, Kriskó Ádám és Kriskó Zsófia – a
Kriskó sajtműhely képviseletében – Rábcakapiról tehéntejből készült sajtokkal, tejtermékekkel, míg Stinner
Sándor Lébényből kecsketejből készült finomságokkal
érkezett. Továbbá a Békésszentandrási és Zirci Sörmanufaktúrák zamatos italait is nagy érdeklődés kísérte.
Mindemellett a gyerekek és felnőttek több kézügyességet igénylő mesterséget is kipróbálhattak a kitelepülő
mestereknek köszönhetően, így fazekasságot, korongozást Vincze Andrea és családja (Bő /Vas megye/,
illetve Mosonmagyaróvár), többféle kézimunkát a Mosonszentmiklósi Alkotókör, gyöngyfűzést Simon Mária

(Mecsér), hajócsipkét László-Rosta Zsanett (Lébény)
közreműködésével, Gyurós Júlia pedig csillámtetoválás készítésével sokak „tetkós álmát” valósította meg.
Közben a legkisebbek (és persze ezzel szüleik) arcára
– a győri Profi Rendezvényt képviselve – egy végtelenül
kedves bohóclány, Vida Viktória csalt mosolyt, ahogyan
Bella Jenő is a pónilovacskával és kocsival.
A csöppnyi „élő jármű” mellett motoros lóerőket is
megcsodálhattak a gépi mesterművek szerelmesei, a
Ferenczi Sándor által felvonultatott csillogó veterán motoroknak hála.
A rendezvény alatt az éhes szájak is remek csemegék
közül válogathattak, a piruló grillhúsok és kolbászok
mellett ízletes halászlé és babgulyás is rotyogott a kondérban, az édesszájúak pedig helyben készített kürtőskalácsokat kóstolhattak a KAL-BEN Kft. (Mosonmagyaróvár) valódi faszenes sütödéjénél.
Kiváló hangulatú, tartalmas vásárt és családi napot jelentett ez az esemény a település életében, mellyel reméljük sikerült egy újabb színt vinni Mosonszentmiklós
mindennapjaiba. Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek, és természetesen a sok-sok kedves vendégnek,
látogatónak a megjelenést!
Annyit már most is mondhatunk: folyt. köv., találkozzunk legközelebb is.
Árvai Zita - Csopak bisztró
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A mosonújhelyi Tanyanap, ahogy én láttam

Fotók: Bedő Csaba

Képek az idei falunapról

