Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Hősök napi megemlékezés Mosonszentmiklóson
Május 27-én vasárnap a szentmisét követően, a Hősök kápolnája előtt gyűltünk össze, hogy fejet hajtsuk
Mosonszentmiklós első és a második világháborúban
meghalt hős katonái előtt, ükapáink, dédapáink, nagyapáink előtt, de az akkori asszonyok előtt is, akik újra
és újra neki láttak, hogy az itthon maradtakkal együtt
újból felépítsék ezt az országot maguknak, nekünk,
utódainknak. A megemlékező beszédemet követően
Gőgh Tibor atya mondott imát, majd pedig az önkormányzat, az egyházközség és a polgárőrség helyezte
el koszorúját az emléktábla előtt.
Bedő Csaba
polgármester

Falu Tamás: Névtelen katona
Nem a dicső hadvezért zengem,
Ki tervezte a háborút,
Kinek nevét örök hír őrzi,
Kitől a világ lángra gyúlt.
Én az egyszerű embert zengem,
Kit mozgósított a plakát,
Akit a riadt állomásra
Sírva kísért a család.
Kit géppuska várt s lövészárok,
S figyelte röpülők neszét,
Kit bomba ért egy vad rohamban,
S ezer darabjából
Ezer felé csorgott a vér,
S akinek sírját egyszerűen
Csak úgy hívják, hogy csatatér.
Kinek özvegye férjhez ment már,
Új apát kapott gyereke,
Aki nélkül meg nem zökkenve
Forog a világ kereke.
Kinek neve elhalványult már
Sok hivatalos iraton,
Én azt, kit senki sem sirat már,
A siratatlant siratom.
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Gyermeknap községünkben
Idén is az iskola Szülői munkaközössége, a Teke Bár és
az önkormányzat szervezésében tartottuk meg Mosonszentmiklóson a gyermeknapot. Május 27-én napsütés,
kánikula fogadta az érdeklődőket a focipályán, el is kélt
tűzoltóink hideg vizes locsolása a program közepén. Fazekasmester, légvár és ugrálóvár, lovaglás, kocsikázás,
ügyességi játékok és ringispil szórakoztatta a gyerkőcöket. Néptáncosaink az esti órákban „táncolták ki” a falu
májusfáját, a körtáncba nagyon sokan be is kapcsolódtak.
Bedő Csaba
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10. Mosonszentmiklósi borverseny
Immár a 11. alkalommal szervezték meg a Mosonszentmiklósi borok versenyét a helyi Csopak bisztróban, ahol
28 termelő 58 bora versenyzett 3 kategóriában. A zsűri
tagjai: Deé Géza borász, Deé János borász és Bedő Csaba
polgármester volt.
A tavalyi jó évjárat miatt nehéz volt kiválasztani a kategóriákon belül a legjobbakat, mivel több kiváló minőségű bor is a zsűri elé került.
Az eredményhirdetést követően borkóstolás és vacsora
következett, majd a település háziorvosa dr. Benke Tamás „húzta el” mindenki nótáját.
Csopak bisztró

Nyertesek:
Fehér bor: Ludikár Ildikó
Rosé kategória: Ludikár Ildikó
Vörös bor: Perger Ferenc
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Anyák napja
Május első vasárnapja az édesanyáké. Iskolánk hagyománya szerint az 1. osztályosok köszöntik fel az édesanyákat, nagymamákat tiszta szeretettel és május virágaival. Idén is így történt. Május 10-én, csütörtökön,
17 órakor tartottuk az anyák napi ünnepségünket az
iskolában. Nagy izgalommal készültünk erre a napra.
Titkolózva köszöntő verseket, dalokat tanultunk, kedves meglepetést, ajándékot készítettünk. Először felcsíki
táncokat mutattak be a gyerekek, majd Bedő Csaba polgármester úr köszöntő beszéde következett, utána újra
a kis diákjaim szerepeltek. Az előadás alatt az anyukák
és nagymamák szeméből könny csordult ki, hiszen nagyon megható volt nézni és hallani a gyermekeiket, akik
szebbnél-szebb versekkel, dalokkal mutatták ki szeretetüket. A következő versrészletet szavalták közösen:
Donászy Magda: Anyák napján
Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.
Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám.
A műsor végén a gyerekek halk zene alatt boldogan adták át az ajándékukat az anyukájuknak.
Rózsáné Steininger Anikó osztályfőnök
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Anyák napi rajzverseny
Önkormányzatunk Anyák napja alkalmából ismét rajzversenyt hirdetett a község óvodásai számára, immár az
ötödiket. Az alkotások bármilyen technikával készülhettek, egy gyermek legfeljebb két rajzot küldhetett be.
Az alkotásokból a Művelődési Ház előterében 2018. május 8-án egy kiállítást szerveztünk, ahol 52 gyermek 56
rajza volt látható. Öröm volt látni, ahogy anyuka és gyermeke együtt nézegették a rajzokat és nagy-nagy öröm
mellett találtak rá a sajátjukra. Minden indulónak személyesen gratuláltam, egy oklevelet és egy tábla csokoládét
kaptak tőlem az óvodások. Volt, aki félve fogott kezet
velem, volt aki nagyon bátran. Ezúton is gratulálok az
indulóknak, a szülőknek és az óvónőknek pedig köszönöm, hogy bátorították a gyermekek indulását.
Bedő Csaba
polgármester
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Gyermeknap az óvodában
Az idei gyermeknapot május 25-én tartottuk az óvodában.
Az aznapi idő sajnos nem engedte, hogy a megtervezett
programok egy nap alatt megvalósuljanak. Ezért 25-én
pénteken a gyerekek a képességfejlesztő fajátékokkal ismerkedhettek meg. Sok szülő a segítségünkre volt, emellett palacsintával is kedveskedtek a gyerkőcöknek. Június
első hetében pótoltuk be az elmaradt programokat. Jenő
bácsi pónifogatára ülhettek fel, a füves udvaron a Teke
Bár ugráló várában játszhattak a gyerekek.
Köszönjük a segítséget Jenő bácsinak, a Teke Bárnak, továbbá szülők és a Csopak Bisztró adományaiból befolyt
összeget!

Tavaszi kézműves délután az óvodában
„Gyertek el, alkossunk, beszélgessünk!” címmel húsvéti
kézműves délutánt szervezett az óvoda Szülői Munkaközössége, az óvónők közreműködésével.
A nagycsoport terme a délután folyamán teljesen megtelt
és egy családias légkörű közös tavaszi barkácsolás vette
kezdetét. Nagy öröm volt látni, hogy a gyermekek mellett
az apukák, anyukák, nagymamák, testvérek is szívesen
alkotnak, barkácsolnak. A nagy munka mellett a gyermekeket és a vendégeket süteménnyel és üdítővel vártuk,
így egy kötetlen beszélgetésre is volt lehetőségünk.
Köszönöm az adományokat, mellyel gyermekeink óvodai életéhez járultunk hozzá. Azoknak a családoknak is

köszönöm a segítségét, akik nem tudtak eljönni, de vagy
a szervezésben, vagy pedig adományaikkal támogatták
óvodánkat.
Köszönöm a családok segítségét, támogatását, részvételét, óvónők, óvodai dolgozók munkáját.
Látva a jó hangulatú, sikeres rendezvényt, a gyermekek
arcán az örömöt, hamarosan találkozni fogunk egy újabb
kézműves délutánon. Öröm az ilyen kézműves délután
megszervezése, így lehetőségünk van a szülők-óvoda
kapcsolatát is ápolni.
Vér Marianna
SzM elnök
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Kirándulás
Idei nevelési évünket egy tartalmas szakmai kirándulással zártuk, melyre a tavai évben nyugdíjba ment Finta
Jánosnét is szeretettel meghívtuk. A kirándulás szervezésének a nevelőtestület új tagjaként én voltam felelőse.
Győr városába látogattunk el. Egy - az országban csupán
két helyen működő- kiállításon volt alkalmunk részt venni. A győri Kreszta - ház Kovács Margit, győri születésű
kerámiaművész életmű-kiállításának helyszíne, valamint
a modern magyar kerámia megteremtőjének népi ihletésű szobrait, kisplasztikáit, dísztárgyait mutatja be.
A Káptalandombon Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum ad otthont Borsos Miklós életmű-kiállításának a
Püspöki Udvarbíróház épületében. Borsos Miklós a modern magyar szobrászat klasszikus mestere, valamint a
plasztika minden műfajában maradandót alkotott.

A kisvasutazással egybekötött városnézés valamint a
nevezetességek megtekintése sok új ismeretet nyújtott
számunkra is, melyeket egyaránt hasznosítani tudunk
majd gyermekeink körében is. Városnézésünk során a
Bartók Béla úton saját szemünkkel is megcsodálhattuk
Borsos Miklós szobrászművész egyik mészkőből faragott alkotását, mely Bartók Béla elmékére készült.
Napunk zárásaként a Kristály étteremben fogyasztottunk el kellemes hangulatban egy ízletes vacsorát. A
vacsora során elbúcsúzott tőlünk Varga Eszter kolléganőnk.

Havasi Nikolett
óvodapedagógus

Búcsú az óvodától
A nyári leállás előtt elhagyom a Nyulacska csoportot és
munkámat egy másik óvodában folytatom. „Egyik szemem sír, a másik nevet”, mert szívesen dolgoztam itt
és nagyon megszerettem a gyermekeket, a nevelőtestületet, a kis közösséget. Szeretném megköszönni, hogy
itt lehettem és hálámat kifejezni Polgármester úrnak,
óvodavezetőnek, a nevelőtestületnek, a szülőknek és a
falu közösségének, hogy bizalmat szavaztak nekem és
itt dolgozhattam. Kívánok a továbbiakban minden jót a
gyermekeknek, szülőknek és a nevelőtestületnek eredményes munkát a jövőben.
Varga Eszter óvodapedagógus

Köszönet az óvoda szülői munkaközösségének
A kisgyermekeink és az óvoda dolgozói nevében köszönjük a szülői munkaközösség lelkes, közösséget összefogó
elnökének Vér Mariannak és a szülői munkaközösség tagjainak ez éves munkáját.
Számíthattunk segítségükre, ötleteikkel színesítették óvodai életünket. Munkájukon keresztül köszönjük az összes
szülő, család támogatását is.
Idén aktívan részt vettek intézményünk életében (pl..Föld hete, tavaszi - barkácsdélután, új hagyományunk az óvodanyitogató, és a gyermeknap szervezésében, lebonyolításában)
Segítettek adománygyűjtés megszervezésében is, hálásan köszönjük.
Gyurós Lilla
óvodavezető
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Föld hete
Április 23-27. között tartottuk óvodánkban a Föld hetét.
A gyermekek és szüleik a héten kétkerekű járművekkel,
illetve gyalog jöttek óvodába. A szerdai napon a polgárőrök gondoskodtak az óvoda előtti út lezárásáról, így a
gyermekek biztonságosan kerékpározhattak.
Az SZM szülők és a gyerekek részvételével a virágládákba
muskátlik kerültek, melyek széppé varázsolták óvodánk
környezetét. Köszönjük szépen mindenki segítségét.
Benkő Péterné
óvodapedagógus

Tavaszi kiállítás az óvodában
A cica kiscsoportos gyermekek vidám vonatos dalokkal
nyitották meg a tavaszi kiállításunkat, Tilai Norbert ,,Vonatok” című fotókiállítását.
Köszönjük, hogy hagyományainkhoz hűen csoportunk
SZM tagjai is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, valamint a fotók készítője, Tilai Norbert is elfogadta meghívásunkat. Néhány gondolatot mesélt önmagáról, hogy ő
is ebben az óvodába járt, most Ménfőcsanakon él. Mozdonyvezetőként hobbijának tekinti a különböző fajtájú és
korú vonatok fotózását. Kedvesen válaszolt a gyerekek,
felnőttek érdeklődő kérdéseire. Szívesen nézegették gyerekeink szüleikkel együtt az érdekes és nem mindennapi
fotókiállítást.
Buga Lászlóné
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Meseműhely
Ebben a tanévben nagycsoportosok számára az egyik műhely foglalkozás a Mese műhely volt. Minden alakalommal
más mesét dolgoztunk fel, olyan szemszögből mely segíti a gyermekek szociális és erkölcsi képességeit, világra
való rálátását a saját tapasztalataik újra átélése során. Fejlődött érzelmi intelligenciájuk és fantáziájuk. Szituációk
teremtésével elősegítettük az önkifejezésüket, kommunikációs készségüket és önismeretüket. Bővítettük látókörüket.
Az egész évben felépített folyamat zárásaként betekintést
kaphattak a szülők is ebbe a munkába egy nyílt nap keretén belül.

„Alkotó mókusok”
Tehetséggondozó műhelyeink közül a vizuális műhelyben
a gyermekek „Alkotó mókusok” néven tevékenykedtek.
Számos új technikát ismerhettek meg és a tevékenységek
komplexitásának köszönhetően fejleszthették kreativitásukat. A műhely zárásaként tartott „nyílt napon” a szülők
betekinthettek a műhelyfoglalkozásba és aktívan részt is
vehettek.
Varga Eszter
óvodapedagógus

Nagycsoport nyílt napok szülőknek, tanítóknak
Az idei évben nevelőtestületünk szakmai megfontolásból úgy döntött, hogy a nagycsoportos iskolába készülő
gyermekeink óvodai nyílt napját más formában tartanánk
meg a szülőknek valamint a pedagógusoknak.
Pedagógiai programunkhoz igazodva, óvodásaink életkori sajátosságai és szakmai tapasztalataink alapján választottuk az óvodás gyermekekhez közeli formát, a természetes mindennapjainkba való betekintést szülő és
pedagógus számára.
Célunk az óvodás gyermekeink fő tevékenységére, a játékra, játékos tanulásra épülő sokoldalú fejlesztésének,
mindennapi gyakorlatban történő, bemutatása a művészetek eszközeivel.
A nyílt napok megújításával szakítottunk a régi hagyományokkal, és új keretek között szerveztük meg az óvodai
nyílt napot, nyílt napokat.

Az óvoda mindennapjait szerettük volna megmutatni. A
szülőket, leendő iskolai nevelőket nyolc napon át fogadtuk a nagycsoportosokkal.
A szülők újra óvodások lehettek a kisgyerekeik mellett.
Bekapcsolódhattak az óvónők által felajánlott tevékenységekbe. Minden úgy történt, mint más napokon, a nagycsoportosok hetirendje szerint.
A gyerekek, és mi óvónők is nagy örömmel, és szeretettel
fogadtuk Bea nénit, a leendő első osztályosok tanító nénijét. Ő is betekinthetett az óvodások délelőttjébe, a szabad
játék közben felajánlott tevékenységekbe, a folyamatos
napirendbe. Jó volt látni, ahogy a gyerekekkel, leendő tanítványaival beszélgetett, ismerkedett.
Takács Attiláné
óvodapedagógus
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SportManó
2017 őszén kettő óvodapedagógus vett részt óvodánkból
a SportManó továbbképzésen Budaörsön. Ez tette lehetővé, hogy a 2017/2018-as nevelési évben a Mókus (nagy)
csoportban indulhasson „SportManó műhely”, melynek keretében a gyermekek több sportággal is megismerkedhettek (labdarúgás, kosárlabda, tenisz, kézilabda, floorball).
A továbbképzésen tornaszereket is kaptunk, melyekkel
évközben dolgozhattunk. Az utolsó foglalkozásra a szülők is eljöhettek, betekintést nyerhettek az éves munkánkból. Fontos, hogy a gyermekek már kisgyermekkorban
megszeressék a mozgást, sportot, örömüket leljék benne.
Remélem, a műhely által ehhez a célhoz én is hozzá tudtam járulni.
Födémesi Melinda
óvodapedagógus

Úszásoktatás
Április közepétől a nagy- és középső csoportosok idén is
részt vehettek 10 alkalmas úszásoktatáson a Vidra Úszóiskolánál, melyekre különjáratos busszal utaztunk a helyi
önkormányzat támogatásával. Az oktatások Győrben, az
Aqua Sportközpontban voltak. A gyerekeket tudásuknak
megfelelően csoportokba osztották az oktatók. Az ügyesebbek a második alkalomtól már a mély vízben úszhattak. Az utolsó órára a szülők is elkísérhettek bennünket,
hogy megnézzék gyermekeiket.
Födémesi Melinda
óvodapedagógus
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Erdélyben jártunk
A Határtalanul - program keretében iskolánk Erdélybe
látogatott. Sok utazás alatt megnéztük Nagyváradon a
római katolikus Székesegyházat. Láttuk Bánffyhunyadon
a cigány palotákat. Első este Széken szálltunk meg, ahol
táncházat szerveztünk. Találkoztunk testvér iskolánkkal,
bemutattuk településünket, majd egy közös focimeccset
szerveztünk. Széken megtekintettük a tájházat, Válaszúton Kallós Zoltán néprajzkutató gyűjteményét, Marosvásárhelyen a Kultúrpalotát. Három éjszakát Csekefalván

töltöttünk. Pénteken ellátogattunk a parajdi sóbányába,
Farkaslakán megnéztük Tamási Áron szülőházát. Szombaton a csíksomlyói búcsún vettünk részt. Utolsó előtti
napon sétáltunk a Gyilkos - tó partján és a Békás - szorosban. Este Kalotaszentkirályon pihentünk meg. A fárasztó
kilométerek alatt sok érdekes dolgot láttunk és élményekkel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük mindenkinek,
hogy az utazásunk megvalósult.
Horváth Daniella, Kiss Gréta 7. o

Kreatív alkotás – országos siker
Az Országos Meteorológiai Intézet a Meteorológiai Világnap alkalmából rajzpályázatot hirdetett általános iskolai
tanulók részére. A világnap idei jelmondata, amely egyben
a pályázatok témája is volt: „Időjárás és éghajlat: készen
állsz a változásra?”. A feladat az volt, hogy a vizuális nyelv
segítségével mutassák be a gyerekek az időjárás változásait, a természetre gyakorolt hatását. Iskolánk tanulói
is nagy lelkesedéssel álltak a téma ábrázolásának. A sok
száz beérkezett alkotás közül a zsűri nehezen tudott dönteni. Szerencsére a négy kiadott díj között ott szerepelt a
mi diákunk is. Benedek-Nikli Nimród pályaműve megragadta a zsűri figyelmét. Úgy döntöttek, hogy Nimródot
a különleges, érdekes, kreatív megoldásaiért különdíjban
részesíti. Nagyon örültünk a sikernek, mert mindössze 4
pályaművet díjaztak. Jutalmul egy szép oklevelet, könyvet kapott, de a meteorológusok kedvenc állata, egy plüss
béka is ott lapult még az ajándékcsomagjában.
Gratulálunk Nimródnak és további sikeres alkotásokat kívánunk!
Lázárné Verebes Ilona szaktanár

Nimród a megérdemelt jutalmakkal

Impresszum:
Miklósi Hírvarázs • Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes lapja • Megjelenik 950 példányban.
E-mail: szervezes@mosonszentmiklos.hu; hivatal@mosonszentmikos.hu • Web: www.mosonszentmiklos.hu
Kiadó: Mosonszentmiklós község Önkormányzata (Székhely: 9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.)
Nyomdai előkészítés: Fenomédia Marketing • Nyomtatás: A.D. 2001 Kft.
ISSN 2416-1209

Miklósi Hírvarázs

12

Versenyeredmények 2017-2018. tanév
Iskolánk tanulói a területi, megyei, nemzetközi és országos
levelezős versenyeken az alábbi eredményeket érték el.
„Fújdogál a szél” Nemzetközi népdaléneklési verseny
Eördögh Regina 2. oszt. – Nívódíj
Miklósi Énekes Pacsirták – arany minősítés
Tagok: Adács Antónia, Eördögh Regina, Riedl Bernadett,
Finta Diána, Sin Patrícia, Farkas Réka, Korcz-Tóka Tamara
Felkészítő: Horváth Krisztina

Miklósi Énekes Pacsirták – arany minősítés
Tagok: Adács Antónia, Eördögh Regina, Riedl Bernadett,
Finta Diána, Sin Patrícia, Farkas Réka, Korcz-Tóka Tamara, Szente Vanessza Felkészítő: Horváth Krisztina
Gárdonyi Géza Országos Logikaverseny területi döntő
Riedl Bernadett 2. oszt. – 1. helyezés
Felkészítő: Németh Péterné
dr Timaffy László Megyei Néprajzverseny 7-8. évf.

Cziráki Lajos Komplex Képzőművészeti Egyéni Tanulmányi Verseny megyei forduló
1. helyezés
Hajós-Tar Noel 2. oszt. Ludikár Alexandra 2. oszt. Sághi
Zsófia 3. oszt. Farkas Rebeka 4. oszt. Benkő Jázmin 6.
oszt. Hajós Dorka 6. oszt. Osztovits Patrícia 6. oszt.
Frühwirth Hanna 7. oszt. Lőrincz Emília 7. oszt.
2. helyezés
Potyondi Márton 3. oszt. Ábrahám Amanda 4. oszt. Pálfi
Abigél 4. oszt. Szalai-R. Júlia 4. oszt. Pálfi Adél 6. oszt.
3. helyezés
Móricz Petra 1. oszt. Takács Kitti 1. oszt. Lőrincz Eszter
2. oszt. Vaszari Liza 7. oszt.
Felkészítő: Lázárné Verebes Ilona, Szabadiné Hécz Ildikó
Bánfi Flórián 2. oszt. – 1. helyezés Gyermekjóléti Alapítvány Országos Mécs László Irodalmi Társaság által meghirdetett EZ ÁLLATI JÓ! c. rajzpályázaton
Benedek-Nikli Nimród 4. oszt. – különdíj – Meteorológiai
Világnap alkalmából meghirdetett rajzpályázaton
A „7 mérföldes csizmában heted 7 határon” országos
mesevetélkedő körzeti döntőjén (Mosonmagyaróvár)
A „Betű betyárok”csapata - 2. helyezés
Tagok: Bánfi Flórián, Hálám Dominik, Horváth Noel,
Raczenböck Balázs
„Olvasó csillagok”csapata - 5. helyezés
Tagok: Bánfi Panna, Eördögh Regina, Lőrincz Eszter,
Riedl Bernadett
Felkészítő: Németh Péterné
Barsi Ernő megyei népdaléneklési minősítő verseny területi fordulója Mosonmagyaróvár
Miklósi Énekes Pacsirták Együttes – kiemelt arany minősítés
Tagok: Adács Antónia, Eördögh Regina, Riedl Bernadett,
Finta Diána, Sin Patrícia, Farkas Réka, Korcz-Tóka Tamara, Szente Vanessza
Eördögh Regina 2. oszt. – arany minősítés
Felkészítő: Horváth Krisztina
Barsi Ernő Megyei Népdaléneklési Minősítő Verseny
megyei forduló
Eördögh Regina 2. oszt. – arany minősítés

Csepete csapat – 2. helyezés
Tagok: Gáspár Vanda, Győr Anna, Ott Krisztina
Tudásbajnokság megyei döntő
Benedek-Nikli Hunor 7. oszt.
1. helyezés – magyar irodalom 2. helyezés – matematika
Nátz Barnabás 6. oszt.
3. helyezés – természetismeret, történelem 6. helyezés
- anyanyelv
Hajós Dorka 6. oszt.
5. helyezés – természetismeret
Benedek-Nikli Zsombor 1. oszt.
8. helyezés – matematika
Benedek-Nikli Nimród 4. oszt.
24. helyezés - matematika
Kalmár László Országos Matematika Verseny megyei
döntő
Benedek-Nikli Nimród 4. oszt. – 3. helyezés Felkészítő:
Varga Beáta
Tóth Alex 3. oszt. – 7. helyezés
Salamon Bence 3. oszt. – 8. helyezés
Felkészítő: Halászné Kovács Beáta
Tudásbajnokság Országos Levelezős verseny –
országos eredmény
arany fokozat:
Benedek-Nikli Zsombor 1. oszt. – matematika, BenedekNikli Nimród 4. oszt. – matematika,
Benedek-Nikli Hunor 7. oszt. – matematika, irodalom ,
Hajós Dorka 6. oszt. – természetismeret, Frühwirt Hanna 7. oszt. – biológia
ezüst fokozat:
Nátz Barnabás 6. oszt. – anyanyelv
bronz fokozat:
Nátz Barnabás 6. oszt. – természetismeret, történelem
Felkészítők: Galántai Hajnalka, Molnár Gábor, Szabadiné
Hécz Ildikó
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Néptáncos hírek
Tanévzáró gálaműsor
Június elsején, pénteken került sor a mosonszentmiklósi
néptánccsoportok évadzáró gálaműsorára az iskola aulájában. Idén négy iskolai és kettő, a Mosonszentmiklósi
Néptáncosokért Egyesület fenntartásában működő tánccsoport mutatta be a tanév alatt készült koreográfiáit.
A június elejéhez képest is nyárias időjárás miatt több
izzadságcsepp tűnt fel az arcokon, mint decemberben
a karácsonyi műsoron. Már a legkisebbek is két-két produkcióval szórakoztatták a zsúfolásig telt nézőtéren helyet foglalókat. A műsort a senior csapat új székelyföldi
koreográfiája zárta.
Az iskolásoknak a gálaműsorral (mely vizsgaelőadás is egyben) véget ért a néptáncos tanév, a nagyobbaknak viszont
csak főpróbaként szolgált a nyári vendégszereplések előtt.
Köszönjük táncosainknak az egész éves munkát és kitartást, a szülőknek és pedagógus kollégáknak pedig a
segítséget! Jövőre folytatjuk!

Elérhetőségek: 9154 Mosonszentmiklós, József Attila u. 16.
Telefon: 06 20 4641 302
Köszönjük az egyesület létrehozásához és működtetéséhez
nyújtott segítséget:
• Dr. Török Krisztina ügyvéd (mert vállalta és sikerre vitte
ügyünket),
• Héczné Tóth Mária és Dani Zsolt (akik addig hajtottak
minket, amíg célba értünk),
• Lakatosné Szabó Gabriella (mert ő végzi a papírmunkát),
• Varga Erzsébet (ő is papírmunkát végez…)
• valamint a Döglött Rábca néptáncegyüttesnek, akik
egyben az egyesület tagsága is.
Székelyföldi viseletben
Egyesületünk támogatásával elkészültek az ifjúsági néptáncegyüttes új viseletei. A tanévzáró gálaműsoron a
lányok már piros-fekete szoknyában forogtak a színpadon. A piros szőttest Csíkszeredán vettük, a szoknyákat
és mellényeket Czank Zsuzsanna készítette. A sóvidéki
táncokhoz tartozó férfi népviselet (székely harisnya) ”sajnos” csak később varratjuk. Ennek oka, hogy a nagyon
meleg és szúr is, ezért még halasztjuk a megrendelést.

Nagy Andor

Civil szervezet segíti néptáncosaink munkáját
Több próbálkozás és a jogi eljárások útvesztőjében bolyongva töltött hónap után régi álmunk vált valóra: megalakult a Mosonszentmiklósi Néptáncosokért Egyesület.
Az Egyesület célja az amatőr táncművészeti mozgalom
szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása, különös tekintettel a hozzá kapcsolódó csoportokra és a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és AMI tánccsoportjaira, valamint az egyesületi tagságot vállalókra
Hagyományos műveltségünk tárgyi- és szellemi kultúrájának népszerűsítése, a környezeti, szellemi, művészeti
értékek hagyományainak feltárása, megismertetése, a
fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése. Szemléletformálás a felnövekvő
nemzedék oktatása, nevelése során.
Célja továbbá az Egyesületnek a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal való kapcsolattartás, kulturális értékeinek
ápolása és más nemzetek hagyományőrző csoportjaival
történő kapcsolatfelvétel a magyarság tánchagyományainak megismertetése céljából.
Elnök: Nagy Andor
Alelnök: Varga Erzsébet

Székelyföldi viseletben
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I. Miklósi Muzsikusfesztivál
Első alkalommal került megrendezésre 2018. május 7-én,
az I. Miklósi Muzsikusfesztivál. Remek lehetőséget adott
a zenét tanuló gyermekeknek, hogy szakmai zsűri előtt
mutathassák meg a hangszeres tudásukat.
Szóló és kamarazene kategóriában lehetett nevezni a
versenyre. Ászár, Bezi, Lébény, Tét, illetve Mosonszentmiklós zenészei indultak a fesztiválon. Hallhattunk fafúvós, rézfúvós, billentyűs, pengetős, vonós és a szó
szoros értelmében vett „ütős” produkciókat is. A zsűri
(Kertes Anna zongoraművész, Szilliné Orlovits Magdolna fagottművész, Héczné Tóth Magdolna igazgatónő)
arany, ezüst, bronz minősítéssel értékelte a fellépőket.
A legjobbak nívódíjban részesültek: (Kovács András -szaxofon, felkészítő tanára: Zimonyi Gábor, Miklósi Ütőegyüttes
/Benedek-Nikli Nimród, Horváth Kevin, Kovács Péter, Selmeczi Sámuel/, felkészítő tanár: Bakacs Zsolt).
Zimonyi Gábor

Muzsikusfesztivál fellépői

Bérmálás
Bári Kata, Fördős Kíra, Gáspár Vanda, Győr Anna, Konrád
Boldizsár, Ott Krisztina és Ott Péter nyolcadik osztályos
hittanosaink április 28-án bérmálkoztak a lébényi Szent
Jakab templomban. Dr. Veres András megyéspüspök úr
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét fiataljainknak, mindegyiküknek személyre szóló útmutatást nyújtva. A Szentlélek kegyelmei által segítse őket a továbbiakban.
Frank Györgyné

Elsőáldozás
Május 20-án, Pünkösd napján, a 10 órakor kezdődő szentmisén volt a harmadik osztályos hittanosaink elsőáldozása. Izgatottan és meghatódva álltak az oltárnál, hogy befogadják szívükbe, lelkükbe az Oltáriszentséget. Köszönő
és hálaadó imáikban megígérték, hogy igyekeznek Jézus
tanítása szerint élni.
Elsőáldozóink voltak: Finta Diána, Fűzfa Dorina, Fűzfa Virág, Herold Barnabás, Horváth Fanni, Riskó Lili, Sághi Zsófia és Schaub Vivien.
Frank Györgyné

Szentendrei kirándulás

Költészet Napja Hessling Hegyi Erikával és Gősi Valival
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Wenckheim József Antal – Egy magyar nábob
Jókai 50 éves írói jubileumára (1894) megjelentették ös�szes művének 100 kötetes kiadását. Regényeinek témáit
barátai, képviselőtársai elbeszéléseiből megismert adomákból, anekdotákból merítette. Állítólag ismerősei valósággal szállították neki a történeteket az ország minden
tájáról.

Krisztina grófnőt (1848 – 1924) gyámok nevelték (nagymamája Müller Katalin és Göndöcs Benedek gyulai apátplébános), mert hároméves korában édesapja is meghalt.
Magánúton tanult. Műveltségéről kézírása és számos feljegyzés tanúskodik. Segítőkészségéről és jóindulatáról
vált ismertté. Máig a szociális mintaadó személyisége.

Gróf Wenckheim Antal (1780 – 1852) Krisztina édesapja
korának közismert alakja volt, már kortársainak egy része is tudni vélte, hogy Jókai róla mintázta Egy magyar
nábob című regényének főalakját, Kárpáthy János figuráját. A gróf kiváló gazdaságszervező és politikus volt.
Ókígyóson nagy majorságot létesített (ez romos állapotban ma is megvan.) és onnan irányította gazdaságát.
Antal grófnak csak harmadik házasságából született gyermeke, gróf Wenckheim Krisztina (óvodánk alapítója), aki
hatalmas vagyonát örökölte. A gróf ekkor már 68 éves
volt! Feleségül vette a 45 évvel fiatalabb Scherz Krisztinát (1825 – 1849), aki gyermeke születése után rövidesen
meghalt. Házasságát nem mindenki fogadta örömmel, különösen a gerlai gróf Wenckheim Károly, aki vagyonát örökölte volna, ha örökös nélkül hal meg. Dühében hat fekete
lovas hintót – rajta koporsóval – küldött az új férjnek, azzal a meglehetősen barátságtalan üzenettel: „Neked nem
asszony, hanem ez kell!”

Mód Lászlóné

Gróf Wenckheim J. Antal 1780-1852

Krisztina grófnő 1849-1924
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Fehér Viktorné és Fütty Rudolfné
„NAP” emlékéremben részesült
A Mi Nők Országos Szervezet és a Nők a Pályán Egyesület
kilenc éve hozta létre a NAP emlékérem díjat. Az elismerésre olyan személyeket lehet jelölni, akik példamutató
munkájukkal kivívták közösségük elismerését. A Győrben
megrendezett IX. Országos Civil Női Gálán Fehér Viktorné
és Fütty Rudolfné részesült kitüntetésben. Fehér Viktorné
a nyugdíjas egyesület titkári teendőit látja el. Gondoskodik
az egyesület adminisztrációs feladatainak végzéséről, a
rendezvények szervezéséről. Feladatait lelkiismeretesen,
precízen látja el. Fütty Rudolfné aktív részese a nyugdíjas közösségeknek. Ellátja az elnökhelyettesi feladatokat.
Kiválóan tud kapcsolatokat építeni, közéleti programokat
támogatni. Szívesen vesz részt a kézműves foglalkozásokon. Munkájukra mindig lehet számítani. Mindkettőjüknek gratulálunk a kitüntetéshez.
Fülöp Anna

Fehér Viktorné és Fütty Rudolfné a kitüntetéssel

Művészeti fesztiválokon szerepeltünk
A VIII. Országos Ki-Mit-Tud? elődöntőjét Győrben, majd a
középdöntőt Hévízen rendezték meg. Fellépőink voltak:
Ötvös Dánielné, aki a Két koma fogadása című székely
mesét adta elő. Müller Lászlóné „Slágerek bűvöletében”
címmel énekelt egy összeállítást. Horváth Lászlóné szigetközi népdalokból összeállított műsorával szerepelt.
Az „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége a nyugdíjasok amatőr művészeti fesztiválját a balatonfüredi Hotel
Annabellában rendezte meg. A háromnapos programban
az ország minden részéről érkeztek nyugdíjasok. A fellépések mellett különböző színes programokkal is várták a
rendezők a résztvevőket. Kisvonatos városnézést, hajókirándulást szerveztek, használni lehetett a szálloda uszodáját, szaunáját, ingyenes szűrőprogramok voltak. Az esti
zenés-táncos rendezvényeken pedig lehetőség nyílt újabb
barátságok kötésére. Nyugdíjas egyesületünk képviseletében négyen szerepeltek: Ötvös Dánielné, Nátz Irén, Müller
Lászlóné és Horváth Lászlóné. Mind a négyen színvonalas
produkciót adtak elő, sikeres volt a fellépésük.
Fülöp Anna

Művészeti fesztivál Balatonfüreden

Nótaműsoron voltunk Mosonmagyaróváron

Május 1. ünnepe
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Humorfesztivál Levélen
Az Életet az Éveknek Országos Szövetség Győr-MosonSopron megyei klubtanácsa elhatározta, hogy az idén egy
olyan fesztivált rendez , ahol csak vidám műsorszámokat adhatnak elő a nyugdíjasok. A házigazda szerepét a
Levéli Nyugdíjas Egyesület vállalta. A megyében működő
nyugdíjas szervezetek képviselői több mint 40 településről jöttek el a humorfesztiválra, mintegy 120 résztvevő
szórakozhatott önfeledten a bemutatott 13 vidám műsorszámon. Zsámbokiné Buday Anna megyei elnök megnyitója után Kiss Béla levéli polgármester köszöntette a résztvevőket. Ezután következett a színes és humoros műsor,
melyben felléptek Levél, Táp, Kapuvár, Nagyszentjános,
Kisfalud, Csorna, Ásványráró, Győr-Bácsa, Koroncó, Máriakálnok és Mosonszentmiklós nyugdíjasai. A műsorszámokat nagy nevetésekkel, sok-sok tapssal jutalmazták a
nézők. A fellépők is gondtalanul, felszabadultan komédiáztak, hiszen zsűrizésre most nem került sor. Minden fellépő emléklapot kapott, rajta a humorfesztivál mottójával:
a humor és a nevetés az élet sava, borsa, ha így élsz, nincs
szükség gyógyszerre, orvosra.
Végül a Hajdúszoboszlói Barátság Szálloda szakácsai által
készített hajdúsági ételeket kóstolhattuk meg, szürkemarha
pörkölt és slambuc volt az ebédünk. Nagy vidámságban
töltöttük együtt az időt egy sikeres rendezvényen.
Fülöp Anna

Színházlátógatók Kálmán Imre szobránál

Humorfesztivál szereplői: Nagyné Furcsik Erzsébet,
Fehér Viktorné, Ötvös Dánielné és Nagy István.

Kirándulók a Bakonyban
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Sportfoglalkozások nyugdíjasoknak
Az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Megyei Klubtanácsa az éves munkaterv összeállításakor mindig
ügyel arra, hogy sportolási lehetőséget is biztosítson
a tagságnak. Népszerűségnek örvend a tekeverseny,
amit a jelentkezők nagy száma miatt a megyében két
helyen, Mosonszolnokon és Petőházán rendeztek meg.
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület csapatai a
mosonszolnoki versenyen indultak. A férfi csapat 4 tagú
volt, Bartalos Gábor, Horváth László, Lencse Győző és
Ludikár Károly gurították a golyókat. A női csapatok 2 tagúak, két csoportunk indult 4 versenyzővel: Portik Györgyné, Kósa Józsefné, Boscolo Katalin és Ludikár Károlyné.
Eredményes szereplésük után 1 férfi és 1 női csapatunk
indulhatott a Tatabányán megrendezett VII. Dunántúli
egyéni és csapat tekebajnokságon. A verseny célja a tekejáték népszerűsítése, a budapesti és a dunántúli nyugdíjasklubok közötti kapcsolatok erősítése volt. A férfiaknak
2 x 10 teli dobás és 2 x 10 tarolás volt a versenyfeladat,
míg a nők csoportjában 2 x 15 teli dobást kellett teljesíteni. Portik Györgyné és Kósa Józsefné versenyzőkből álló

női csapatunk az 5. helyezést érte el. A férficsapatunk (
Bartalos Gábor Horváth László, Lencse Győző és Steczina
Ferenc ) a 6. helyet szerezte meg. Mindkét csapat jogot
szerzett az országos döntőn való indulásra.
A XI. nyugdíjas Olimpiát Beled községben rendezték meg,
ahol a megye 16 nyugdíjas szervezete képviseltette megát. A sportfeladatok mellett az olimpia témája a Gyermeknap volt. Minden csapatnak énekelni kellett egy gyermek-dalt. Mi ezt az éneket egy humoros jelentbe illesztve
adtuk elő. Tőlünk 14 fő vett részt az olimpián, minden
sorfeladat elvégzésre 5 tagú csapatot kellett kiállítani, a
cserejátékosok szabadon válthatták egymást. Csapatunk
a 4. helyet szerezte meg a versenyben. Túrázási lehetőséget is biztosítunk a tagságnak. Kedvenc kirándulóhelyünk
a Bakony. Az idén is megrendeztük a megyei túrát a Cuha
völgyében. Sajnos egy április végi hideg, esős napot fogtuk ki, de így is tőlünk 13-an vállalták a gyalogtúrát, és
nem bánták meg, jól érezték magukat.

Mosonszolnoki tekeversenyen

Női csapatunk a beledi olimpián

Fülöp Anna

Férfi csapatunk a beledi olimpián
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Május 1.
Idén új színfolttal bővült a majális programja, mivel a Mosonszentmiklósi Néptáncosokért Egyesület legényei április 30-án hétfőn este hagyományteremtő céllal állították
fel községünk lányainak a falu májusfáját a sportpályán.
Ide vártak minden kislányt, nagylányt és eladó sorban
lévő hölgyet, ahol is mindenki ráköthette a fára a névre
szóló szalagját.
Másnap egy kissé szeles időben kezdődött a majális és a
szokásos kispályás labdarúgótorna, melynek idei győztese a lébényi csapat lett.
Végeredmény:
1. Lébény
2. Teke-Bár
3. Csopak
4. Miklósi fenevadak
A gyerekek többféle fa ügyességi játékból válogathattak,
de volt légvár is. Nagy sikere volt a pónifogatnak és a
pónilovaglásnak.
Bedő Csaba polgármester
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