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Nagyböjti lelkinap

Március 22-én, pénteken volt egyházközségünk nagyböjti lelki napja. A szentmise előtt Tibor atya vezetésével
keresztutat jártunk. Vendégünk volt Bodó Zoltán atya a
mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd
templom plébánosa. Szentbeszédében felhívta figyelmünket döntéseink fontosságára. Az IGEN és NEM döntéseinket állította szembe. Nagyböjtben megpróbálunk „nemet”
mondani sok mindenre, lemondunk nekünk tetsző dolgokról. Feltette a kérdéseket: „Tudok-e „igen”-t mondani
olyanra, amit máskor elutasítok? Igent mondok-e Istennel
való kapcsolatomra? Elfogadom-e az Ő döntéseit, akaratát? „ Isten megbocsátó szeretete segít bennünket a helyes
döntéseinkben. A nagyböjti időszakban lelkileg megtisztulva készüljünk Húsvét ünnepére.

„E nagyböjti szent időben,
bánat könnye hulljon bőven,
hogy megmossa lelketek.”

Frank Györgyné

Tisztelt Lakosság!
Mosonszentmiklós község Önkormányzata nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánok Önöknek!
Bedő Csaba polgármester
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Gratuláció és méltatás
2019. február 21-én, a „Magyar Ápolók Napja” alkalmából,
ünnepi díjátadó ünnepséget rendezett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei Szervezete. Ebben
az évben 3 fő részesült a „HIVATÁSUNK KIVÁLÓSÁGA”
Díjban. Az alapellátás területén dolgozó ápolók közül,
Modrovits Józsefné – Szűts Éva – bizonyult a legérdemesebbnek, ezen kitüntető cím elnyerésére.
Modrovits Józsefné 1994.10.01-től tagja a Mosonszentmiklósi Háziorvosi Szolgálat munkatársi közösségének,
ahol 2003.02.20-tól OKJ Ápoló szakképzettségnek megfelelő munkakörben végzi – mind a munkáltatója, mind
pedig a praxishoz tartozó ellátottak elismerésére méltó,
kiválónak ítélt – eredményes szakmai munkáját.
A tudományos ismereteken túlmenően, a kiváló szellemi
képességei – nagyszerű emlékezőtehetsége-, lehetővé teszik számára a pácienssel való gyors és eredményes kapcsolatteremtést, amely nagyban megkönnyíti az eredményes gyógykezelést is.
A Mosonszentmiklósi Háziorvosi Szolgálatnak kiemelt fontosságú tevékenysége, - az Önkormányzatunk által anyagilag is támogatott - a betegség-megelőző munka, ezen belül
pedig a szűrővizsgálatok kérdése, amelyben szintén fontos
szervezői és megvalósítói feladatot lát el, ápolóként Éva.
Értékes, szorgalmas, magas szakmai színvonalú munkájára, a szakmai felügyeleti szervek is felfigyeltek, elismerésre méltónak ítéltek, amelyet a „HIVATÁSUNK KIVÁLÓSÁGA” díjjal jutalmaztak.
Munkatársakként és a pácienseink nevében is szeretettel
és büszkeséggel gratulálunk.
Dr. Benke Tamás (háziorvos)

ÁPOLÓKAT KÖSZÖNTÜNK
Vérzivataros időben kezdődött – történet,
Kossuth Zsuzsanna példája, - mutatta a tettet,
Mi a helyes cselekedet, - sérült ellátásban,
Mit kell tenni ápolóként, - tábori kórházban.
Átérezte, mily nagyszerű, - segíteni máson,
Önellátásra képtelen, - sérült katonákon.
Visszaadni élet-reményt,- mozgás szabadságát,
Megláttatni, - „szeretet-adománynak” csodáját.
Nincs ez másként mostanság sem – igaz az alapelv,
Legfontosabb a szeretet, - s hivatás – életelv,
Mely önzetlen odaadást és türelmet kíván,
Így lehet Ő építőkő, - egészségvár torvány.
Mindnyájunkat körül ölel, - egy védő bástya,
Egészségügyben dolgozók, - szép összefogása,
Megelőzők-, ápolók- és gyógyítóknak hada,
Közöttük is fénylő gyémánt, ápolóknak sora.
Egészségügynek égboltján, - sok a fenyő csillag,
Csillagfényhez energiát, - „tevékenység-Nap” ad,
Hivatásunk szép ünnepe, - „Ápolóknak Napja”,
Melyhez a nemes példát, - Kossuth Zsuzsanna adta!
A Magyar Ápolók Napja (február 19) tiszteletére:
Dr. Benke Tamás (háziorvos)
Szeretettel a kitüntetettnek, Évának.
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Köszönet
Nagy köszönettel tartozunk a Varázsos Gyermekévek alapítványnak a Mosonszentmiklósi baba- mama klub nevében. November hónapban nagy örömünkre az alapítvány
támogatást adott a klub részére.
Ebből az összegből a védőnői tanácsadó helységében tudtunk vásárolni a gyermekek részére nagyon sok hasznos
fejlesztő játékot, a gyerekek számára szőnyeget, kisasztalt, kisszékekkel. Ezek mellett a gyerekek kiskonyhát
felszereléssel, babakocsikat, taxit, bevásárlókocsit, ugráló csacsit, sátort alagúttal, labdákat és még sok hasznos
játékot kaptak. A klub kellemes hangulatát az alapítvány
által finanszírozott cd lejátszó is segíti.
Köszönetet mondunk még Müller Lászlónak, aki újjávarázsolta a tanácsadó asztalát és ennek kivitelezésében segítséget nyújtott Hancz Istvánnak.
Szeretettel várjuk a klub iránt érdeklődőket minden héten
csütörtökön 10-12 óráig a tanácsadóba.
Muzsek Erika védőnő
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A Nyugdíjas Egyesület hírei
Elnökségválasztó közgyűlés a nyugdíjasoknál
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület elnökségének
mandátuma lejárt, ezért 2019. január 21-én választást
tartottunk. A régi-új elnökség tagjai:
elnök: Fülöp Anna, elnökhelyettes: Fütty Rudolfné, titkár:
Fehér Viktorné, rendezvényszervező: Ötvös Dánielné,
pénzügyi felelős: Nátz Irén, szociális felelős: Müller Lászlóné. Az alapszabály szerint a megbízatás 4 évre szól.

Farsangi vigadalom
Vidám farsangi mulatságot rendeztünk február 27-én a
Teke-bárban.
Sikerült a farsang utolsó napjaiban egy önfeledt szórakozást biztosító rendezvényt tartanunk. A farsang szó
hallatán mindenki jelmezesekre, álarcosokra gondol. Mi
is maskarát öltöttünk, és így szórakoztattuk társainkat.

Nyugdíjas egyesület elnöksége

Farsang

Kulisszák mögött
Március 21-én nyugdíjas egyesületünk vendége volt
Pingiczerné Venesz Klára, a Győri Nemzeti Színház nyugdíjasa. Vele beszélgettünk életéről, színházi munkájáról, a
függöny mögötti életről. Köszönjük Klárinak ezt a kötetlen beszélgetős délutánt.

Farsang

Kulisszák mögött

Nőnapi köszöntés
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület és a Tóth-Hús dolgozói közös nőnapi ünnepséget tartottak március 10-én a
Teke-bárban, ahol Mohácsi Attila, a Győri Nemzeti Színház
színművésze énekes műsorával köszöntötte a hölgyeket.
Fülöp Anna

Kulisszák mögött

Nőnapi köszöntés Mohácsi Attila színművésszel
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Az időskor derűje, meghittsége
Január 22-én a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben is megünnepeltük a magyar kultúra napját. Közösen
emlékeztünk arra, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Ünnepek alkalmával mindig nagyobb figyelmet fordítunk a kulturális programokra. Az elmúlt évben több olyan rendezvényünk volt,
ahol műveltségünket gyarapítani tudtuk. A Fővárosi Operettszínházban 4 előadást néztünk meg. A Győri Nemzeti
Színházban Szabó Magda „Abigél”- című darabját láttuk.

szerint „legyen kit szeretnem, legyen mit ennem, és el ne
fogyjon a nóta bennem”. Mindig arra törekedjünk, hogy a
jót és a szépet lássuk meg. Ne vegyük vállunkra a világ
fájdalmát. Petőfi Sándor szerint korunktól függetlenül lehetünk boldogok, s legyünk is, mert akkor környezetünk is
az lesz, ahogy írja egyik művében: „S a boldogság sosem
késő, / és ez oly bűvszer, mitül / – Essék csak egy csepp
beléje - / Egy tenger megédesül.” Minden napunk ajándék
legyen, idézzük fel életünk szép emlékeit. Ne engedjük,

Énekkarunk Petőfi Sándor és Aranyosi Ervin megzenésített verseit énekelte
Irodalmi vetélkedőkön Tompa Mihály költő és Wathay Ferenc végvári vitéz munkásságával ismerkedtünk. Ki-mittud?-okon, szavaló- és mesemondó versenyeken szerepeltünk, fúvószenekari hangversenyen voltunk. A költészet
napján író-és olvasótalálkozót rendeztünk. Budapesten
jártunk a Hagyományok Házában. Ügyeltünk arra, hogy a
kultúra iránti szeretetünk ne korlátozódjon csupán néhány
napra. Az idei irodalmi rendezvényünkre Horváth Ferenc
művelődésszervezőt, boldogságkutatót hívtuk meg, aki az
időskor derűjéről, meghittségéről beszélt nekünk irodalmi
művek alapján. A szépen felépített előadásban nagyon sok
jó tanácsot kaptunk időskori életünkhöz. Mit is kérhetünk
magunknak időskorban? Sík Sándor költő megfogalmazása

hogy sebeket kapjunk a külvilágtól. Mécs László tanítása
szerint tükrei legyünk minden mosolynak. Az előadó többek között Juhász Gyula, Reményik Sándor, Tóth Árpád,
Ady Endre, Dsida Jenő, Várnai Zseni, Gyulai Pál, Benedek
Elek és Móra Ferenc műveiből idézett. Ha tanácstalanok
vagyunk, forduljunk a költőkhöz. Emeljünk le a könyvespolcról egy-egy kötetet, és olvassuk el a hangulatunknak,
az élethelyzetünknek megfelelő verset. Ez segíteni fog! Reméljük, hogy ez az irodalmi délután is hozzájárult ahhoz,
hogy a szép versek olvasói, tolmácsolói legyünk., s hig�gyünk mindig Berzsenyi Dániel szép gondolatának, a vers:
„Szépben rejtett jó”.
Fülöp Anna

Horváth Ferenc művelődésszervező előadását hallgattuk nagy figyelemmel
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Időskorúak szép napjai
A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület megtartotta
közgyűlését, ahol beszámoltunk az elmúlt év tartalmas
munkájáról.
Januárban a Budapesti Fővárosi Operettszínházban a Luxemburg grófja című Lehár Ferenc operettet néztük meg.
A magyar kultúra napjára emlékezve irodalmi délutánt rendeztünk. Vendégünk volt Balázs Lívia néprajzkutató, aki
a Rábaközi paraszt dekameron című könyvéből adott elő
részleteket.
Februárban Kunszigeten voltunk klubtalálkozón, ahol kultúrcsoportunk műsort adott.
A győri megyei kártyaversenyen versenyzőink az I. és a II.
helyet szerezték meg. Mosonmagyarváron Ki-mit-tud?-on
szerepeltünk, ahol vers és próza kategóriában „arany”, ének
kategóriában „ezüst” minősítést kaptunk. Közgyűlésünkön
beszámoltunk a 2017.évi munkáról, költségvetésünkről és
jóváhagytuk a 2018.évi pénzügyi tervet, munkaprogramot.
Húshagyó kedden farsangi bált tartottunk, felidéztük a farsangi népszokásokat, majd bemutatkoztak a maskarások.
Márciusban Nőnapi ünnepséget rendeztünk, ahol vendégünk volt Mohácsi Attila színművész, aki énekes-verses
műsorával köszöntötte a hölgyeket. Közlekedésbiztonsági
és bűnmegelőzési előadást hallgattunk. A VIII. Országos Kimit-tud? győri elődöntőjén 3 versenyzőnk indult. Vendégségben voltunk a levéli
nyugdíjas klubban.
A mosonszolnoki
megyei
tekeversenyen 8 versenyzőnk
indult.
A
Győri Nemzeti Színházban Szabó Magdolna Abigél című
darabját
néztük
meg.
Áprilisban Beleden
rendezték meg a XI.
Nyugdíjas Olimpiát,
ahol tizennégy versenyzőnk szerepelt és a 4. helyet szereztük meg. A lébényiek
kártyaversenyére 7 játékos nevezett. A magyar költészet
napján irodalmi délutánunk volt „Angyali háromszögben” címmel. Vendégeink voltak Gősi Vali és Hessling Hegyi Erika
írónők. A bakonyi túrát 13-án tették meg, Porva-CsesznekVinye útvonalon. A Fővárosi Operettszínházban „A chicagói
hercegnő” -című Kálmán Imre darabot néztük meg, melyben
a jazz, a klasszikus operett, a cigány- és népzene melódiái
egyaránt megtalálhatóak. A balatonfüredi művészeti fesztiválon egyesületünkből négyen szerepeltek.
Május 1-jén anyák napi megemlékezést és retro május elsejét tartottunk. A Fővárosi Operettszínházban a Mágnás
Miska című operettet láttuk. A nyugdíjasklubok VII. Dunántúli tekebajnokságán, Tatabányán 6 versenyzőnk indult.
Tompa Mihály vetélkedő volt a győri Pannon TIT Egyesület
székházban, a feladatlapokat négyen töltöttük ki. Kirándulni voltunk Szentendre-Visegrád útvonalon. „Szeretnék május éjszakákon” című nótaműsort láttuk a Mosonmagyaróvári Flesch Károly Művelődési Központban. A levéli megyei
humorfesztiválon kultúrcsoportunk szerepelt.

Júniusban a győri IX.Országos Női Gálán 2 tagunk részesült
„NAP” Emlékéremben.
Júliusban kistérségi találkozón voltunk a mosoni
Dunaparton, és rétrehívó programon Dunakilitin.
Augusztusban nyárbúcsúztatót rendeztünk, ahol megcsodáltuk Szabó Margit amatőr festő képeit, majd megmutattuk egymásnak, hogy „Mi termett a kiskertünkben?”
Szeptemberben az Öttevényen megrendezett XIII. Kistérségi Nyugdíjas találkozón
prózamondónk szerepelt. „A pénz értéke” konferencián
voltunk Győrben. A kunszigeti mesemondó versenyen
3 mesemondónk vett részt. Kártyaversenyt rendeztünk
lébényi és öttevényi meghívottakkal.
Októberben nyúli túrán volt 11 tagunk. Időseket köszöntő
rendezvényt tartottunk, ahol dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
egyetemi docens, néprajzkutató tartott előadást, „Humor
a magyar népköltészetben” -címmel. „Dalok a kispipából”
című műsort néztük meg az Uránia Nemzeti Filmszínházban, amely Seress Rezső zeneszerzőnek állított emléket.
Az öttevényi Őszidők Nyugdíjas egyesület meghívására
kistérségi találkozón voltunk. A lébényi nyugdíjasok kulturális bemutatóján műsorral szerepeltünk.
Novemberben Kapuváron közlekedésbiztonsági előadáson voltunk. A jánossomorjai egészségnapon négyen
képviselték
az
egyesületet. A nyúli megyei keresztrejtvényfejtő versenyen 2 fő indult.
Megye Polgáraiért
Alapítvány
versmondó versenyén
2 versenyzőnk volt
díjazott. Mohácsi
Attila lírai szólókoncertjét néztük
meg a Győri Nemzeti
Színházban.
Budapesti Operettszínházban Lehár Ferenc operettjét, A víg özvegyet láttuk.
Márton-napi liba-bulit tartottunk a helyi Teke-bárban, ahol
felidéztük Szent Márton legendáját, az egyházi és népi hiedelmeket, majd meghallgattuk Csikó Teodóra és Takács
Zoltán színművészek műsorát.
Decemberben a győri Pannon TIT egyesület székházában Wathay Ferenc életéről és munkásságáról szóló
vetélkedő volt, melyre feladatlapokat töltöttünk ki. „Találkozás a néphagyománnyal” műsort néztük meg Budapesten, a Hagyományok Házában. Mosonmagyaróvár
és Környéke Nyugdíjas Egyesület karácsonyi műsorában versmondóink szerepeltek. A helyi óvodában négy
alkalommal voltak mesemondóink. Karácsonyváró ünnepi műsorunkban az egyesület kultúrcsoportja szerepelt. A programok megvalósítását a Mosonszentmiklósi
községi Önkormányzat és a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatta.

Fülöp Anna
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Március 15-i ünnepség
Március 14-én tartottuk meg iskola és az önkormányzat
közös ünnepségét, melyen az 1848-as márciusi eseményekről emlékeztünk meg. A színvonalas műsort a hely
iskola 5. osztályos tanulói adták, felkészítő tanáruk
Szabadiné Hécz Ildikó volt.

Március 15-e az óvodában
Március 14-én fekete-fehér ünnepi ruhát öltött minden
kisgyermek óvodás és bölcsődés, amire felkerültek a
nagyobbak által készített kokárdák. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban harcolt bátor hősökre emlékeztünk. Ez alkalomból Nagy Andor néptánc oktató és
diákjai jöttek el hozzánk katonákat toborozni. A gyerekek
hozhattak fakardot is, amivel a kis huszárok jelképesen
megvívhattak a nagyokkal és együtt csoportról csoportra
jártak bátor katonákat toborozni. A lányok pártában, kendővel integetve búcsúztak el tőlük.
Feller Katalin
pedagógiai asszisztens
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Adventi mesék az óvodában…
Az adventi időszak kezdetével, az ünnepre készülve a
tavalyi évhez hasonlóan nagy örömünkre idén is a kis
nyugdíjasaink meséivel, dalaival gyújthattuk meg az adventi gyertyákat. Öröm volt látni, ahogy gyermekeink már
várták őket, hellyel kínálva, kis ajándékkal köszöntve. A
picik tágra nyílt szemmel hallgatták a korosztályuknak
megfelelően válogatott változatos gyönyörű meséket, a
tréfástól a tündérmeséig. Meséikkel mesei áhítat járta át a
csoportokat a szeretet ünnepére készülve.
Az utolsó mesélés alkalmával a nagycsoportosok meghívták őket a szülőknek is előadott betlehemes játék előadására, így köszönve meg a varázslatos meséiket.
Köszönjük a helyi Nyugdíjas Egyesület tagjainak, hogy
kisgyermekeinknek ismét nagy boldogságot és örömet
okoztak a szeretet ünnepére készülve.
Gyurós Lilla intézményvezető

Farsang az Óvodában
Zenés, táncos farsangi mulatságunk február 26-án került
megrendezésre óvodánkban, melyet türelmetlen várakozás
előzött meg gyermekeink körében. Kicsik és nagyok egyaránt izgatottan készülődtek erre az alkalomra és hetekkel a
nagy nap előtt már lelkesen újságolták egymásnak és felnőtteknek egyaránt, milyen jelmez mögé fognak aznap bújni.
A várva várt nap vidám hangulatban telt, volt eszem – iszom,
dínom – dánom, jelmez bemutató, játék minden csoportban.
A mulatságot Nagy Andor bácsi és iskolásainak néptáncos
műsora, és egy közös táncház mulatság zárta.
Havasi Nikolett, óvodapedagógus
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Téli évszaknyitó kiállítás
Óvodánk idei téli évszaknyitó kiállításának különlegességét illetően, a Mókus kis csoportba járó Kovács Boglárka
szülei, Kovács László és Kovácsné Szabó Anita álltak készségesen és szeretetteljesen rendelkezésünkre.

Boglárka édesapja, Kovács László 2011 óta, immár 7
éve foglalkozik méhészettel, és mostanra 50 méhcsalád gondozója. A kiállításnak köszönhetően a méhészet

számtalan jótékony rejtelmébe áshattuk bele magunkat,
és megtudhattuk, hogy a család számára igen fontos az
egészség védelme, az egészségtudatosság és ennek közvetítése otthon is, és ismeretségi köreikben is egyaránt.
Az édesapa a méhek szaporításán túl 4-5 fajta méz, lépes
méz, illetve a méhek által a kaptár védelmére termelt, de
a gyógyításban, sebfertőtlenítésben, betegségmegelőzésben is használható, propolisz előállításával is foglalkozik.
Mindemellett nagy gondot fordít méhpempő készítésére
is, melynek szintén az egészségügyben mutatták ki jótékony hatását, például fokozza a termékenységet, lassítja
a szervezet öregedését, erősíti az idegrendszert, szabályozza a vérnyomást.
A család a jövőben itt Mosonszentmiklóson szeretné még
ismertebbé tenni vállalkozását, ezzel is lehetőséget nyújtani a helyi lakosoknak megismerni a méhészet jótékony
hatásait, és biztosítani azt, hogy számukra elérhetőbbé
váljon az említett gyógymódok alkalmazása.

Karácsony
A 2018-19-es tanév karácsonyi ünnepély megszervezéséért a nyulacska nagycsoportosok voltak a felelősek.
Hagyományainkhoz hűen összegyűltünk óvodánk legnagyobb termében a karácsonyfa köré és közös ünneplésben vettünk rész. Előbb újra megcsodálhattuk a „Szálláskereső játékot”. Ezután előadtuk Betlehemes játékunkat. A
kisebbekkel együtt verseltünk és énekeltünk. Majd kigyúltak a karácsonyi fények és csodálkozó kis szemek tükrében nézhettük a csillagszóró apró csillagait.
Minden kisgyermek bölcsődétől óvodásokig örömmel
vették birtokba a karácsonyfa alatt rejlő meglepetéseket
és vitték a saját csoportjukba, ahol kibonthatták mit rejt
az ajándék doboz. Köszönjük a helyi önkormányzatnak,
a szülőknek és a támogatóknak, hogy sok szép játékkal
gazdagodhattunk és nagy örömet szereztek gyermekeinknek a szeretet ünnepén.
Horváth Éva óvodapedagógus

Iskolába lépési tudnivalók
Óvodánk nagycsoportosainak nagy része iskolába készül.
Vannak, akik még nem tudtak dönteni, hogy elég érett-e
gyermekük a szeptemberi beiskolázáshoz. Vannak, akik a
következő tanévben kell, hogy eldöntsék gyermekük élete
hogyan folytatódjon tovább az iskolába lépés tekintetében.
Ehhez kaptunk segítséget falunk iskolájának igazgatónőjétől és fejlesztőpedagógusától. Január 25-én összevont szülői értekezletet tartottunk, melyen tájékoztatást kaphattak
a szülők ahhoz, hogy mérlegelhessék a továbbiakat. Ez
után a csoportok az óvó nénikkel folytathatták a beszélgetést erről a témáról. Köszönjük Héczné Tóth Máriának
iskolánk igazgatójának és Frank Györgyné igazgató helyettesnek a tartalmas és témájában előre vivő segítséget.
Horváth Éva óvodapedagógus

Havasi Nikolett, óvodapedagógus

Miklósi Hírvarázs

10

Felnőttek ünnepe az óvodában
A felnőttek karácsonyának megszervezése az idei évben az
én feladatom volt.
Hagyományainkon hűen intézményünk ismét együtt ünnepelt. Az óvoda és bölcsőde dolgozói közösen karácsonyi
díszbe öltöztettük a fát, majd az estét ajándékozással és
vacsorával folytattuk. Fenyőfánkat Havassy László ajánlotta fel, amelyet Hancz István és Novits Norbert falugondnokaink faragtak be a tartóba. Megragadva az alkalmat
köszönjük ismét a felajánlást és a segítséget.
A közös ünneplésbe a konyhánk dolgozói és meghívott
vendégeink is csatlakoztak.

A meghitt délután meglepetése, melyet csak mi szervezők
tudtunk, az volt, amikor intézményünk ajtaján „bekopogtak” hozzánk a betlehemezők és előadásukban pásztorjátékot láthattunk. Köszönjük Horvát Éva ötlet adónak és
kezdeményezőnek, valamint Nagy Andor néptánc oktató
és fiataljainak, hogy elfogadták a felkérést, mely által meghittebbé és vidámmá tették karácsonyunkat.
Karácsonyi ünnepségünk keretében a szeretet ünnepén köszöntöttük 30. éves jubileumát ünneplő Hajós Szilveszterné Rita óvodai dajkánkat is, megköszönve sok éves kitartó
munkáját és további jó egészséget kívántuk a munkájához.
Szabóné Takács Renáta - kisgyermeknevelő

Habakuk bábszínház

Hangraforgó együttes
előadása az óvodában

Idén is ellátogatott Óvodánkba a Habakuk bábszínház. Február 18-án „A brémai muzsikusok” című mesés előadásukat
tekinthettük meg, mely hatalmas sikert aratott óvodásaink
körében. A mese szereplőinek segítőjeként örömmel kapcsolódtak be a történetbe, valamint hatalmas tapssal köszöntek el az előadóktól és már nagyon várják a következő, júniusi bábszínházat is.
Havasi Nikolett, óvodapedagógus

Idén már két alkalommal is ellátogatott óvodánkba a
Hangraforgó együttes. Első alkalommal február 25–én tekinthettük meg előadásukat, ezzel is fokozva a farsangi hangulatot óvodánkban, ugyanis ezen a napon ismerős vidám
farsangi dalok csendültek fel az együttes előadásában, melyre apraja – nagyja örömmel mulatott, tapsolt és énekelt.
Második alkalommal március 13–án igazi ünnepi hangulatot varázsolva érkezett intézményünkbe az együttes. Ezen a
napon huszáros, katonás énekekkel kedveskedtek nekünk,
ezzel is ráhangolódva a március 15-i ünnepélyünkre. Gyermekeink izgatottan és türelmetlenül várták a már mindenki
számára ismerős Hangraforgó együttes előadását, akik műsorukkal ismételten színesebbé tették napunkat és ünnepünket.
Havasi Nikolett, óvodapedagógus

Köszönjük a felajánlást
Köszönjük a Csopak Bisztró vezetőségének és a rendezvényen résztvevőknek, hogy idei évben február 16-án
megrendezésre kerülő II. Mosonszentmiklósi Kopasztalálkozó jótékonysági tombolajáték befolyt összegével Mini
Bölcsődénket támogatták. A 80.000 Ft-os támogatásból
a bölcsőde udvarára homokozó lesz telepítve. Köszönjük
kisgyermekeink nevében is.
Gyurós Lilla
intézményvezető
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Zenei rendezvényt szervezett óvodánk
„...a zeneképzést tulajdonképpen már az óvodában kell
elindítani, hogy a gyermek a zene alapelemeit korán
idegezze be, mert a zenei hallásra való nevelés csak ezzel a korán meginduló alapos munkával válhat eredményessé.”
(Kodály Zoltán - Nyilatkozat a „Fiatalok” című lapban,
1941)
A Mosonszentmiklósi Kormos István Óvodánk szerevezésében a Liszt Ferenc Zeneakadémia által irányított
EFOP-3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben c. pályázat” záró zenei rendezvényére 2019. február 11-én hétfőn került sor a helyi Művelődési házban.
A pályázati projekt szakmai vezetője a Dr. Benkő Szabolcs a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerképző Gyakorló Szakgimnáziumának igazgatója,
óvodai elméleti szakembere Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközével” c. program megalkotója, koordinátora pedig a győri Bartók Óvoda nyugdíjas
óvodavezetője Dr. Gordánné Oláh Márta volt.
A 3 éves projekt 2017 tavaszán kezdődött, célja az óvodától a középiskoláig többek között:
- szakmai tananyagok fejlesztése
- művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok kidolgozása
- új pedagógus továbbképzések tartalmi meghatározása, kidolgozása, akkreditálása
- a művészetek komplex hatásának érvényesítése a
köznevelésben.
A pályázat országszerte 17 óvoda bevonásával valósul
meg, 28 pilot program készült el, melyek lefedik az
óvodai zenei képességfejlesztés minden területét.
Nagy megtiszteltetés és kihívás volt, hogy a győri Bartók Óvoda, testvéróvodánk meghívása által a mi óvodánk is részt vehetett ebben a komoly és felelősségteljes szakmai munkában.
Intézményünkből jó magam, Gyurós Lilla óvodavezető és Buga Lászlóné szakvizsgázott óvodapedagógus
vett részt. Mi pilot munkánk a szakmai felkészítés és
továbbképzésen való részvétel után a ritmusfejlesztés
volt, három gyermek korcsoportra bontva.
Pályázati munkánk záró zenei rendezvényére a meghívásunkat elfogadva, a megyei óvodákból érkeztek
óvodapedagógusok: Mosonmagyaróvár, Lébény, Kimle,
Levél, Hédervár, Jánossomorja, Hegyeshalom, Abda, Öttevény, Beled, Kapuvár, Győr, Nagyszentjános.
Meghívást kaptak a rendezvényre az óvoda nyugdíjas
óvodapedagógusai és Mosonszentmiklós Község polgármestere Bedő Csaba is.
A rendezvény lebonyolításában, szervezésében segítettek az SZM tagjai Vér Marianna elnök vezetésével.
A rendezvény célja az óvodai zenei nevelés gyakorlatát
átértékelő és gazdagító művészeti komplexitás módszereinek, új tanulási formáinak bemutatása volt. A
projekt középpontjában egy olyan újszerű zenei anyag
elkészítése áll, mely Kodály Zoltán és Forrai Katalin zenei nevelésére épül az értékek tiszteletben tartásával.

A szakmai napot Buga Lászlóné óvodapedagógus vezetésével cica középső csoportos gyermekek „Gyermekdalok csengőn” című színvonalas előadása nyitotta
meg. Ezt követően Bedő Csaba polgármester úr köszöntötte a részt vevőket, bemutatta a települést, beszélt
intézményeink külső-belső fejlesztését szolgáló pályázati sikerekről, mindemellett szólt arról is, hogy az
óvodához személyes kötődés is fűzi, hiszen édesanyja
Bedő Józsefné gyémántdiplomás óvodavezető is vezette egykoron az intézményt. Köszöntője után további jó
szakmai munkát kívánt mindenkinek.
Mindezek után Dr. Gordánné Oláh Márta - a projekt
szakmai koordinátora beszélt
az eddig megtett lépésekről a Zeneakadémia EFOP pályázatban, a zenei nevelésről az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában, valamint az új tanulási formák
bevezetéséről az óvodai zenei nevelésbe, az eredményesség fokozása érdekében.
Az én előadásomban meghallgathatták a résztvevők,
hogy „Hogyan értelmezzük a művészeti komplexitást
az óvodai zenei nevelésben?”és feltehették felmerülő
kérdéseiket.
Összeállított anyagomban helyi település hírességei is
szerepeltek:
- Samodai József festőművész, restaurátor festményei
- helyi születésű Kormos István ma is élő gyermekirodalmára való hivatkozás
- Mosonszentmiklósi híres templom együttes „Anya két
gyermekével” névvel szimbolizált, a megye hét csodája közt emlegetett templom, mely látványa megihlette a győri Kovács Béláné Csiszár Erzsébet nyugdíjas
óvodapedagógusunkat is. Általa készített festményről képeslap is készült, melyet a résztvevők emlékül
kaptak tőlünk. Említésre került évszak záró koncertjeink hivatkozásánál, óvodánk művészetekkel való
kapcsolata, ének-zenei életünk színesítése kapcsán a
mosonszentmiklósi zenei élet kiemelkedő képviselői a
helyi fúvós zenekar, citerások, néptáncosok és zeneiskolások. Buga Lászlóné óvodapedagógus vezetésével
bemutató filmet is láthattak a résztvevők a zenehallgatás újszerűségéről, látottak közös szakmai megbeszélésével.
A rendezvény mikro-csoportos zenei képességfejlesztés, ritmusérzék fejlesztés modellálásával, „Erzsébet asszony” énekes játék tanításával, majd pedig a
mosonszentmiklósi Takács Enikő és Takács Noémi vezetésével és az óvodapedagógusok részvételével vidám
táncház zárta.
A szakmai nap végén megköszöntük az óvodáknak,
hogy elfogadták meghívásunkat és reméljük gazdagíthattuk ének-zenei tudásukat.
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló
elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind
meghatványozza.” (Kodály Zoltán)
Gyurós Lilla intézményvezető
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Újra sikeresek lettek tanítványaink a Cziráki Lajos
nevét viselő megyei tanulmányi versenyen
A közoktatásban évek óta hagyomány, hogy a tanulók összemérik tudásukat a második félévben minden
tantárgyból. A Vizuális kultúra megyei tanulmányi versenyét a Győri Tánc- és Képzőművészeti iskola hirdeti
meg és bonyolítja lett. Tanulóink időt, fáradtságot nem
kímélve, ebben a tanévben is derekasan helyt álltak
szinte minden évfolyamon. Az alsó tagozatosok illusztrációkat készítettek többfajta technikával. Az 5-6. évfolyamosok természeti forma, a fa rajzi, színtani elemzését dolgozták fel, majd képpé komponálták, tárgyi
formába öntötték a megismert formákat. Tablóra rendezték az elkészült alkotásokat. Nagy munka volt, de
meg is lett a jutalma! 1-5. évfolyamig ott szerepeltünk a
legjobbak között.
A diákok felkészülését nagymértékben segítette, hogy
sokan járnak az alapfokú művészetoktatás képző- és
iparművészeti tagozatára. Felkészítő tanáruk Lázárné
Verebes Ilona szaktanár volt. Gratulálunk a tanítványainknak és további sok sikert kívánunk.

Móricz Petra, Szabó Anna, Takács Kitti

A verseny győztesei- Szalai-R. Júlia, Farkas Rebeka,
Pálfi Abigél, Ábrahám Amanda

Riedl Eszter alkotásai

Díjátadáson az alsó tagozatos tanulók-Ludikár Alexandra,
Riedl Bernadett, Sághi Zsófia, Riedl Eszter, Riedl Anna,
Hajós Áron
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Újra sikeresek lettek tanítványaink a Cziráki Lajos
nevét viselő megyei tanulmányi versenyen

Móricz Petra alkotásai
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Szabó Anna
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Sághi Zsófia

4.

1.

Pálfi Abigél

5.
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Szalai-R. Júlia
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Ábrahám Amanda

5.

1.

Farkas Rebeka

5.

Furulyásaink sikere Győrben
A kora tavasz első jele, ha meghívó érkezik a furulyafesztivál szervezőitől. Idén február 20-án gyűltek össze
Győr város és környékének furulyásai. A seregszemlére
tíz óvodai és iskolai csoport jelentkezett. Az Egyetemi
Hangversenyterem zsúfolásig megtelt muzsikusokkal,
hozzátartozókkal és zenebarátokkal. Nem hiába – az érdeklődők változatos műsort hallgathattak végig.
A fesztivál bővelkedett emlékezetes pillanatokban, nehéz lenne felsorolni mindet. Jó volt látni a picurka óvodások igyekezetét; kellemes volt Bachot és Telemannt
hallgatni, jólestek a fülnek a dallamos evangélikus korálok. A modern muzsika kedvelői is találtak kedvükre
való műsorszámokat, felcsendültek musical részletek és
filmzenék is.
A korábbi évekhez hasonlóan a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és AMI, a Lébényi Általános
Iskola és AMI, valamint az Ászári Jászai Mari Általános
Iskola növendékei közösen, ütősök kíséretében álltak
színpadra. Az idei, már a XXVI. Győri Furulyafesztivál
volt, melyen Zimonyi Gábor tanár úr átiratait, Vangelis
két ismert dallamát, a Himnusz és a Tűzszekerek címűt
adtál elő a nagylétszámú - 36 főből álló – furulyazenekarral. Közreműködtek a felkészítő tanárok is: Bakacs Zsolt
ütőhangszereken, Zimonyi Gábor zongorán. A közös
produkciót vastapssal honorálta a lelkes közönség.

Hallhattunk szóló számokat, kisebb- és nagyobb együtteseket. Megszólaltak műanyag és fafurulyák; fehérek,
barnák és kékek; szopránok, altok, tenorok és basszus
is. Játszottak kezdők, rutinosabbak és művészek is.
A fesztivál meglepetésvendége Kovács Bálint, a Virtuózokból is ismert fiatal győri furulyaművész volt, aki
növendékkorában maga is szerepelt a Furulyafesztiválokon. A rendezvény a tanári együttes ismételt fellépésével, majd a hagyományos közös furulyázással zárult.
Úgy tetszett, Győrben akkor és ott megvalósult Kodály
Zoltán óhaja: Legyen a zene mindenkié!
Zimonyi Gábor zenetanár
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Adventi koncert a Művelődési házban
2018 december 8-án Ádvent második hétvégéjén ingyenes koncert volt önkormányzatunk szervezésében a Műv
házban. Takács Roland és barátai, Pohly Boglárka, Eszlári
Judit, és Göth Péter szórakoztatta a közönséget. Kötetlen
hangulat, fülbemászó dallamok, vastaps, ez volt az est
jellemzője, amikor is egy műsorlistából lehetett a közön-

ségnek számot kérni (kívánságműsor). Még a közönség is
meg lett mozgatva a székek alá rejtett borítékokkal, mivel
azok a nézők kérhettek egy-egy számot, akik a székük
alatt megtalálták a borítékokat. A közkedvelt dallamok révén hamar eltelt a másfél óra.
Bedő Csaba polgármester
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Karácsonyi koncert
Mosonszentmiklós fúvószenekara Advent harmadik hétvégéjén, december 15-én nagysikerű, teltházas karácsonyi koncertet adott a Művelődési Házban. A műsor első
felében az abdai Rábca Dalkör adott színvonalas műsort.
A szünetet követően Bedő Csaba polgármester karácsonyi
köszöntője hangzott el, melyben beszélt Ádventről, a karácsonyról és egy kicsit visszatekintett 2018 főbb eseményeire, fejlesztéseire is. A koncert második részben falunk
fúvósai léptek a színpadra, zárásként pedig közös számok
kerültek előadásra, megmutatva a fúvószene, és az énekszó együttes harmóniáját. A Radetzky indulót pedig a szokás szerint vastapssal kísérte a közönség a koncert végén.
A szépszámú, zeneszerető közönségünket látva tudtuk
érezni, hogy értelme van egyesületünk munkájának!

Köszönjük a koncerthez nyújtott támogatásokat, legyen
az anyagi, tárgyi, vagy akár munkabeli. Köszönjük Mosonszentmiklós lakosainak, hogy ellátogattak koncertünkre.
Jövőben is számítunk tapsaikra.
Adójuk 1%-át továbbra is köszönettel fogadjuk, amivel falunk zenei életéhez járulnak hozzá.
Adószámunk: 18972216-1-08

Tisztelettel:
Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület
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Kopasz találkozó a Csopakban
Februárban második alkalommal került megrendezésre
a Mosonszentmiklósi Kopasz találkozó és jótékonysági
est. A tombolajátékból befolyt összeget ezúttal a helyi bölcsőde részére ajánlottuk fel, melyet át is adtunk
az óvodavezetőnek, Gyurós Lillának, aki ismét nagyon
örült a felajánlásnak. Reméljük, hasznos dolgokat tudnak vásárolni belőle a gyerekeknek.
Ezúton is köszönjük minden kedves vendégünknek,
hogy részt vett ezen az igazán jó hangulatú estén, támogatva ezzel a bölcsődét. Úgy gondolom, hogy az
mindenképpen mutatja a község összetartását, hogy
idén is szép összeg került átadásra, valamint mindenki,
aki részt vett a jótékonykodásban, megemlítette, hogy
„jövőre folytatjuk!” Továbbá, amit még fontosnak tartok
megemlíteni és nagyon jó volt látni, hogy nem csak a
helyből, hanem Lébényből is érkeztek vendégek önzetlen és jótékony szándékkal.
Köszönet minden Résztvevőnek!
Holzinger János
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A gyártelepi vasúti átjáró „felújításának” története
Bizonyára Önök is tapasztalták már áthaladva a gyártelepi vasúti átjárón, hogy siralmas annak minősége. A tavalyi
„felújítást” követően már egyszer írtam levelet a MÁV-nak, fotókkal is bemutattam az átjáró akkori állapotát. Ezt
követően egy aszfaltcsíkot terítettek le a vízelvezető rácsok mellé és később elszállították az út szélén lerakott
építési törmeléket. Azóta eltelt pár hónap és a „minőségi munka” , továbbá a nagy kamionforgalom tovább rongálta az átjárót. Emiatt az alábbi levelet és fotókat küldtem el március 28-án a MÁV Zrt-nek és immár a Kisalföldnek is:
Tisztelt MÁV Zrt!
Még 2018. év végén jeleztem Önöknek, hogy a
Mosonszentmiklós-Gyártelepen található a 8417. sz. közúton egy vasúti átjáró (Lébény és Mecsér közötti út), melynek felújítása miatt ez az átjáró 2018. okt. 27.-31. között
zajlott le, már akkor tönkrement. Reklamáló levelem után,
melyre választ sem kaptam, történtek ugyan valamilyen
helyreállító munkálatok (aszfaltréteget raktak le a rácsok
elé és után, ez a mostani fotókon is látszik), de úgy gondolom, hogy ez nem a végleges megoldás, mivel az átkelés most is felér egy maradandó károsodással és itt nem
csak a gépjármű futóművére gondolok.
A napokban készítettem újabb fotókat, melyen jól látható,
hogy ezek a rácsok közül több is megsüllyedt, mondhatnám azt is, hogy eltűnt a mélységben. Ha valaki kerékpárral vagy motorral belehajt ebbe a megsüllyedt részbe,
akár el is eshet és maradandó sérülést is szenvedhet.
Tisztelt MÁV Zrt!
Kérem Önöket, immár másodszor is, hogy javítsák ki ezeket a hibákat (gondolom van rá garancia) és vége legyen
már egy elfogadható minőségű átjárója településünknek.
Tisztelettel:Bedő Csaba polgármester

Közösségi kert kialakítása Mosonszentmiklóson
Nagy örömmel értesíthetek mindenkit, hogy hamarosan
Szent Miklós Ökocentrum néven megnyitja kapuit egy
olyan közösségi kert és tér itt Mosonszentmiklóson, ahol
legfőképpen a gyerekeknek szeretnék a kerten és a természeten keresztül szakkör formájában foglalkozásokat
tartani. A kert a régi plébánia udvarán fog működni, az
épület felújítását pedig a Magyar falu c. pályázat keretén
belül szeretnénk folytatni. Kertésztanárként a legfőbb célom, hogy a gyerekek megtanulják a kertészkedés fortélyait, a megtermelt élelmiszerek feldolgozását, gyógy-, és
fűszernövények különböző hasznosítását. A másik fő cél
a vegyszermentes kertészkedés elsajátítása, amely hozzájárul az egészséges táplálkozási szokások kialakításához
már gyerekkorban.
A szakkörök alkalmával szeretném a gyerekekkel közösen
feldolgozni a megtermelt terményeket, lekvárt, szörpöt
stb. készíteni. Gyógy-, és fűszernövények feldolgozását
is tervezem. Napjainkban egyre többen fordulnak a természetes gyógymódok felé és szeretném a gyerekeknek
megmutatni, hogyan készíthető el házilag a körömvirágkrém vagy gyógytea. Szeretnék különböző művészeti, virágkötészeti programokat is szervezni, ahol a kompozíciók
termések, élő és szárított növényi részek felhasználásával

készülnek majd. Ha megfigyeljük, ezekkel a foglalkozásokkal jónéhány a kerthez, a növényekhez, a természethez
kapcsolódó szakmát ismerhetnek meg a gyerekek játékos
formában, ami nagyon fontos és hasznos lehet mind a saját, mind pedig az emberiség és földünk jövőjére nézve.
Nyáron táborozási lehetőséget is szeretnék biztosítani.
Felnőttek részére a vegyszermentes kertészkedés lehetőségeit szeretném megismertetni előadások formájában,
olyan előadók tolmácsolásában, akik már bizonyították
saját példájukkal, hogy ez lehetséges. Számomra ez egy
nagyon fontos része a projektnek, hiszen nekünk felnőtteknek kell példát mutatni gyermekeinknek, ha azt szeretnénk, hogy a következő generáció már tudatosabb legyen
a környezetünket és talán az egész bolygót érintő kérdésekben.
Nagyon köszönöm a falu lakóinak, az Egyházközségnek,
az önkormányzatnak (250 ezer Ft-tal támogatta a kert induláshoz szükséges eszközök beszerzését) és az iskola
vezetőségének az eddigi segítséget.
A Szent Miklós Ökocentrum ünnepélyes megnyitója 2019.
április 13.-án, 10 órakor lesz, melyre szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt.
Szeretettel: Vámosi Eszter
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Tájékoztató településünk 2019. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület február 12-én fogadta el településünk
ez évi költségvetését. A költségvetés 357,21 millió Ft
bevétellel és ugyanennyi kiadással számol.
A bevételi oldal az alábbi fő tételekből áll össze:
működési célú állami támogatás:
egyéb bevételek (adók, működési bevételek):
maradvány:				
állami támogatás megelőlegezés:

186,87 mFt
102,26 mFt
62,02 mFt
6,06 mFt

Főbb kiadási tételek:
civil szervezetek támogatása: 		
7,2 mFt
civil szerv. pályázati támogatása (sport és tűzoltók):4,65 mFt
kistérségi és Leader hozzájárulás, tagdíj:
4,74 mFt
társulási tagdíjak:			
1,00 mFt
háziorvosi és fogorvosi ellátás:
1,92 mFt
védőnői szolgálat és iskolai eü.:
5,67 mFt
közfoglalkoztatás:
		
1,13 mFt
gyermek és szociális étkeztetés (konyha):
39,17 mFt
közvilágítás:				
5,38 mFt
közművelődés, műv. ház, rendezvények:
10,45 mFt
temető:				
0,64 mFt
községüzemeltetés:			
11,13 mFt
zöldterület kezelés, falugondnokok:
12,36 mFt
út és járdaépítés, kátyúzás:		
24,27 mFt
könyvtár üzemeltetése, állományfejlesztés:
1,09 mFt
szociális ellátások:			
3,50 mFt
önk. igazgatási tevékenység:		
20,48 mFt
óvoda üzemeltetése:			
70,55 mFt
mini bölcsőde:				
8,19 mFt
Polgármesteri hivatal:
37,57 mFt
Ami a lakosságot legjobban foglalkoztatja ilyenkor, hogy
milyen fejlesztések, beruházások várhatóak ebben az
évben.
Lássuk először az önerőből megvalósuló fejlesztéseket:
földterület vásárlása a Csepete utcában
(12 telek kialakítása): 			
17 mFt
Csepete utcai szennyvízhálózat kiépítése:
7 mFt
Zichy-tér és a Pm hiv. parkosítása: 		
1 mFt
óvoda rámpa és előtető építése:
2 mFt
útépítés, kátyúzás, járdaépítés:		
24 mFt
sport és tűzoltók pályázati önrész biztosítása: 4,65 mFt
Rábca u. játszótér áthelyezés és bővítése:
3 mFt
Önk. Leader pályázati önrész biztosítása:
1,65 mFt
A képviselő-testület ebben az évben a Domb, a Rákóczi,
a Hársfa és az Akácos utca közti útszakasz, továbbá a
mosonújhelyi Vitéz utca-Vörösmarty utca aszfaltozásáról döntött a szükséges kátyúzások és járdafelújítások
mellett, továbbá 2018-ban a rossz idő miatt elmaradt
Csepete utca murvázását tartotta fontosnak az új telkek
előtti részen.

Pályázati lehetőségek
A tavalyi év sikeres pályázatait követően ebben az évben ismét tervezzük pályázatokon történő indulást. Egy
Leader pályázatot fogunk ez év márciusában beadni,
melyben fűnyírótraktorra, fűkaszára, továbbá közterületi bútorokra (padok, szemetesek, virágtartók és közterületi sporteszköz) beszerzésére pályázunk. A pályázat önrészét költségvetésünk már tartalmazza.
A 2019. évi állami költségvetést terhelő - pontosan 75
milliárd 265 millió forint - a Magyar Falu Program első
alprogramja, 5 000 fő alatti települések számára kerül
kiírásra tavasszal.
A pénz a következőkre fordítható:
szolgálati lakások építése: 5 milliárd,
bölcsődefejlesztés: 10 milliárd,
óvodafejlesztés: 5 milliárd,
óvodai sport: 5 milliárd,
orvosi rendelő és -eszköz: 6 milliárd,
orvosi mintaprogram: 2 milliárd,
polgármesteri hivatalok felújítása: 2 milliárd,
út- és járdafelújítás: 10 milliárd,
sportparkok építése: 2 milliárd,
temetőfejlesztés: 3 milliárd,
közterületek karbantartása: 3 milliárd,
falubusz vásárlás: 8 milliárd,
a helyi közösségi terek fejlesztése: 7 milliárd,
nemzeti és helyi identitástudat erősítése: 6 milliárd,
okospontok kialakítása: 1 milliárd forint.
Gyopáros Alpár kormánybiztostól származó információ:
A pályázati kiírások ütemezetten jelennek meg ebben
az évben. Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, a finanszírozásnál pedig előnyt élveznek majd
az alacsonyabb adóerő-képességű települések - tette
hozzá. A pályázatok a Magyar Államkincstár bonyolítja
le, a nyertesek rövid időn belül hozzájuthatnak a támogatási összeghez, és a pályázatok előfinanszírozottak
lesznek. Önkormányzatunk el kíván indulni ezen a pályázaton, a kiírás megjelenését követően dönt a testület
arról, hogy milyen témakörökben.
A régen várt piactér építése kapcsán várakozó álláspontra helyezkedett önkormányzatunk, mivel ez évben
megkezdődhet egy új áruház építése a Rábca utcában,
mely a vásárlási szokásokat, azok helyszínét jelentősen
befolyásolhatja. A bolt átadását követően vizsgáljuk
meg, hogy hol érdemes egy új piacteret létesíteni.
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Tájékoztató településünk 2019. évi költségvetéséről
Civil szervezeteink támogatása 2019-ben:
Polgárőr Egyesület:		
Alkotókör: 				
Fúvósbarátok Egyesülete: 		
Nyugdíjas Egyesület:
		
sportegyesület:		
		
Római Katolikus Egyházközség:
néptánccsoport: 			
tűzoltók:				
Protektor alapítvány: 			
M-ért Egyesület: 			
Benedek Nikli Noémi: 			

300
80
980
540
600
400
500
250
500
250
50

ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A sportegyesületnek nyújtott támogatás tartalmazza a
TAO pályázat önrészét, 3 millió FT-ot, a tűzoltóegyesület
támogatása pedig a Leader pályázatuk önrészét (1,65
milló Ft).
Önkormányzatunk ugyancsak biztosít forrást az évi 3
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatra (2 nőgyógyászati és 1 urológiai), melyet a háziorvosi szolgálat bonyolít majd le.

Bedő Csaba
polgármester

Eseménynaptár 2019.
ápr 11. Költészet napja
ápr.18. Óvoda és bölcsőde nyitogató
ápr 18-20. Nagyheti szertartások
ápr 23. Bölcsődék napja - nevelés nélküli
munkanap
ápr 25. Anyák napi rajzverseny
ápr 27. Falu májusfájának felállítása
ápr 29-30. Óvodai, bölcsődei beiratás
máj 1. Kocsma-kupa
máj 1. Május 1. és Anyák napja
máj. 2. Anyák napi köszöntők az óvodában
máj 2. Szentségimádási nap
máj 3. Anyák napi ünnepség
máj 7. Óvoda - mókus kiscsoport évzáró
máj 8. Óvoda - mackó kiscsoport évzáró
máj 9. Óvoda - cica középső csoport évzáró
máj 12. Elsőáldozás
máj 14. Családi nap bölcsőde
máj 15. Óvoda-nyulacska nagycsoport évzáró
máj 18. Miklósi pálinkaverseny
máj 23. Gyermeknap
máj 25. Gyermeknap
máj 25. Májusfa kitáncolás
máj 26. Hősök napja
jún 1. Termelői kirakodó vásár
jún 7. Szakmai kirándulás-nevelés nélküli
munkanap
jún 9-10. Pünkösd teke-kupa
jún 13. Szent Antal kultusza
Jún 14. Ballagás
jún 21. Tanévzáró
jún 22. Mágnás fertály utcabál

jún 23.
Úrnapi szentmise és körmenet
jún 29.
Tűzoltó 7próba
júl 6.
Falunap
júl 24.
Véradás
júl 29.
Óvoda nyári leállása 07.29-08.20
aug 6.
Urunk színeváltozása, búcsúi szentmise
aug 10. Republic koncert
aug 10-11. Búcsú
aug 17. Sörfesztivál
aug 18-20. III. Varga Rudolf emlék kupa (teke)
aug 20. Szent Isván király ünnepe és
kenyéráldás
aug 24. Malom utcai szentmise
aug 29. Nyárbúcsúztató
aug 30. Tanévnyitó
szept 1. Veni Sancte, tanévkezdő szentmise
szept 14. Polgárőrnap
szept 21. Szüreti nap
szept 28. Szt Mihály napi tűzgyújtás
okt 1.
Idősek napja
okt 4.
Idősek napja a Művelődési Házban
okt 19.
Röppenj Pulyka - 5. Mosonszentmiklósi
Táncalakalom
okt 23.
Október 23-i ünnepség
nov 9.
Márton napi újbor kóstoló
nov 11. Márton nap
nov 19. Véradás
dec 1.
Mikulás nap a Zichy téren
dec 6.
Szent Miklós nap, adventi lelkinap
dec 7.
Adventi koncert
dec 21. Karácsonyi koncert
dec 21. Karácsonyi ünnepség
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Adózásról közérthetően…
Tisztelt Adózók!
Az elmúlt évben bekövetkezett változás az önkormányzatok számítógépes rendszerében, valamint az adózással
kapcsolatos jogszabályokban szükségessé tette, hogy a
hivatalos tájékoztatók mellett, az alábbi könnyebben érthető segítséget nyújtsuk adózóink részére:
1. Elektronikus ügyintézés
2018. január 1-jétől az egyéni vállalkozók és gazdálkodó
szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.
Ez azt jelenti, hogy adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be.
Ehhez elsősorban az Önkormányzati Hivatali Portált használhatják, iparűzési adó bevallásra továbbra is elérhető a
NAV rendszere is. Elektronikus kapcsolattartásra egyes
esetekben az E-Papír rendszer is használható. Az elektronikus ügyintézési felület a falu honlapjáról elérhető.
Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek saját döntésük alapján választhatják az elektronikus ügyintézést.
Email nem helyettesíti az elektronikus ügyintézést!
2. Tájékoztató az adófizetési kötelezettségről
Évente kétszer tájékoztatót küldünk az adózók részére
aktuális folyószámla-egyenlegükről. A tájékoztató tartalmazza adónemenként a fizetési kötelezettséget.
A törvény szerint magánszemélyek ezt papír alapon,
készpénzátutalási megbízással (csekkel) együtt helyi kézbesítő útján kapják meg, cégek és egyéni vállalkozások
viszont csak elektronikusan.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozásoknak az
elektronikus ügyintézésre történő áttérés nem megy zökkenőmentesen, ezért, ahogy most tavasszal is, a következő (II. félévi) értesítőt is kiküldjük papír alapon is.
De! Felhívjuk vállalkozók figyelmét, hogy rendszeresen figyeljék ügyfélkapus, cégkapus tárhelyüket, mert minden
hatósággal kapcsolatos ügyükben elektronikus ügyintézésre kötelezettek!

3. Az adó megfizetésének módja
• Átutalás bankszámláról – bankszámlanyitásra kötelezett vállalkozások számára csak ez a lehetőség
• Készpénzátutalási megbízás (csekk) – ezt magánszemélyek, és bankszámlanyitásra nem kötelezett vállalkozások
alkalmazhatják
Amennyiben csekkre van szüksége, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban tudunk adni.
4. Helyi adókkal kapcsolatos adatváltozások bejelentése
• Gépjárműtulajdonjogban történő változást az okmányirodában (kormányhivatalban) kell bejelenteni.
• Magánszemélyek kommunális adójában, telekadóban
történő adatváltozást pl. ingatlan adás-vétel, személyi
adatok (név, lakcím) változását a Polgármesteri Hivatalban kell bejelenteni.
• Egyéni vállalkozás alapítása esetén be kell jelentkezni
helyi iparűzési adó hatálya alá.
• Őstermelői tevékenységet folytatóknak, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben meghaladja a 600.000.- Ft-ot szintén be kell jelentkezni helyi
iparűzési adó hatálya alá.
Jogszabályi háttér
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Amennyiben tájékoztatásunk után még mindig marad
megválaszolatlan kérdésük hivatalunk elérhetőségein továbbra is készséggel állunk rendelkezésükre.
Köszönjük együttműködésüket!
							
Adóhatóság, Mosonszentmiklós

Tisztelt Lakosság!

A legközelebbi állandó ügyfélszolgálati irodánk címe:

A NAK elsődleges feladata a gazdálkodók támogatása,
emiatt folyamatosan felülvizsgáljuk működésünket és fejlesztjük folyamatainkat, szervezetünket.

NAK mosonmagyaróvári iroda
9200 Móvár Pozsonyi u. 87.

Így Mosonszentmiklós település ügyfélfogadását 2019.
február 4-től Lébénybe helyezzük át, ahol minden hét csütörtökön 9 és 13 óra között várjuk tisztelt ügyfeleinket.
A lébény ügyfélszolgálati iroda címe:
Lébény Fő út 45. (TSZ iroda)
Falugazdász:
Fazekas Csaba
Tel: 30-841-5976
email: fazekas.csaba@nak.hu

Kiss Csilla
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Tájékoztató az ebtartás szabályairól
Számos esetben panasz érkezik hivatalunkhoz, hogy
több tulajdonos állattartása felelőtlen, mivel az kutya
közterületre szökésének megakadályozásáról a tulajdonos nem gondoskodik, veszélyeztetve ezzel a lakosok,
több esetben gyermekek biztonságos közlekedését és
testi épségét.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az érintett eb tulajdonosa chipleolvasást követően beazonosítható (chipleolvasóval rendelkezik önkormányzatunk), így az állattartó felszólítása és bírság kiszabása a polgármesteri
hivatalnak nem okoz akadályt!

A bírság mértéke elérheti a 90.000,- Ft-ot. Amennyiben a
bírságot az érintett tulajdonos a határozatban megjelölt
határidőig nem fizeti be, az adók módjára behajtható,
tehát munkabérből letiltható!
Az elmúlt két hónapban három alkalommal szabtam ki
állatvédelmi bírságot.
Kérek minden érintett tulajdonost, hogy az állat megfelelő elzárásáról gondoskodni szíveskedjék, hogy az közterületre, más kertjébe kijutni ne tudjon, elkerülve a bírság
kiszabását!
Farkas Judit jegyző

Ingatlan előtti terület használata, zöldterületek,
zárt kertek tisztán tartásának szabályai
Felhívom az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az
ingatlan és környezete tisztán- és rendben tartása a tulajdonos feladata.
A járdától az úttestig terjedő zöldterület nyírásáról, sarokház esetén az ingatlan mindkét oldalán a hulladék és
gyom- és parlagfű mentesítésről az árok tisztántartásról,
az ingatlanról az úttest vagy járda terébe benyúló, valamint a gépjárművel történő biztonságos kihajtást akadályozó ágak, cserjék nyeséséről az ingatlan-, illetve a
kereskedelmi, vendéglátóipari egység tulajdonosa, vagy
üzemeltetője KÖTELES GONDOSKODNI!
Ingatlan előtti közterületen lévő árok betemetése, a csatorna nyílásának eltömítése, a csapadékvíz lefolyásának
megakadályozása TILOS!

A ház előtti közterületre, zöldterületre, valamint a kapubejáró elé, közlekedést korlátozó, akadályozó tárgyakat
(kövek, raklap, tégla) kitenni SZIGORÚAN TILOS!
Az ingatlanon belül lévő növényzet a szomszédok felőli épület közvetlen tövében nem húzódhat, a növényzet
ritkításáról, karbantartásáról, esetleges kivágásáról gondoskodni kell, hogy az ne rongálja a szomszéd épületek
állagát!
Kérem a fentiek betartását felszólítás és pénzbírság kiszabásának elkerülése érdekében!
Farkas Judit
jegyző

Hulladékszigetek használatának szabályai
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények, konténerek körül a
hulladék zsákban történő lerakása, továbbá a veszélyes
hulladék és egyéb lomok elhelyezése a sziget körül szigorúan TILOS, melynek megszegése szabálysértési bírságot von maga után!
Felhívom továbbá a figyelmet, hogy minden hulladékgyűjtő sziget kamerával ellátott. A kamera segítségével minden esetben az illegális szemétlerakót tetten értük,
szükség esetén a helyi körzeti megbízott közbenjárásával!

Amennyiben azt tapasztalják, hogy a szemétgyűjtő edények telítve vannak, tárcsázzák a konténeren feltűntetett
ingyenesen hívható 06-80-911-026-os számot, bediktálva a gyűjtősziget azonosító számát is!
Kérem a fentiek betartását az esetleges felszólítás és bírság kiszabásának elkerülése érdekében!

Talán megmenekül a régi halottaskocsink
Önkormányzatunk tulajdonában van egy halottaskocsi,
amit már nagyon régen nem használtunk. Tárolását a plébánián, annak egyik melléképületében oldottuk meg, de
kb. 1,5 éve már a szabadtéren kell tárolni, így állaga el
kezdett leromlani.
Havassy László megkeresésére felvettem a kapcsolatot a
keszthelyi Helikon Kastélymúzeummal, mivel itt található
egy kocsimúzeum is. Varga Zoltán múzeumvezető levelében azt írta, hogy érdekli őket a halottaskocsi, szeretnék
restaurálni és ezt követően kiállítani, ehhez képeket kért
róla. Ezt elküldtük neki, várjuk a múzeum visszajelzését.
Bedő Csaba polgármester

Farkas Judit
jegyző
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Változások a szociális rendeletekben
Az inflációváltozás hatására Mosonszentmiklós község Önkormányzta Képviselő-testülete szociális témájú rendeletei felülvizsgálata kerültek.
Az alábbiakban segítségnyújtó tájékoztatást szeretnék
adni azzal kapcsolatban, hogy a rendeletekben milyen
főbb változások történtek, kik jogosultak szociális ellátás igénybe vételére Mosonszentmiklóson.
A rendeletek 2019. április 1-jével lépnek hatályba,
a témákban alkotott korábbi rendletek ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerülnek.
Az új rendeletek teljes szövege megtalálható a www.
mosonszentmiklos.hu weboldalon is, a hatályos rendeletek menüpont alatt.
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 4/2019.
(III.13.) SZÁMÚ RENDELET
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható
meg a rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére, amennyiben az egy főre számított havi
családi jövedelemhatár nem haladja meg
• a családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (39.900,- Ft-ot)
• egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át (42.750,- Ft-ot)
• az ellátás összege esetenként legalább 5.000,Ft, legfeljebb 14.250,- Ft lehet
(2) Ápolási célú települési támogatás állapítható
meg a nagykorú közeli hozzátartozónak, ha
• 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi
• kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt
személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a
feladat ellátására
• családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-a (48.450,- Ft)
• egyedülálló esetében 220%-a (62.700,- Ft)
• a támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-a, 26.080,- Ft lehet
(3) Lakhatási támogatás nyújtható a közüzemi díj
támogatás áram, víz, gázfogyasztás költségeinek viseléséhez. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak, egy
jogcímen állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.
• a közüzemi díj támogatás havi összege 3.000,- Ft,
ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem
28.500,- Ft alatt van
• 2.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem 28.501 és 57.000,- Ft között van

(4) Temetési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és az egy főre számított havi
• családi jövedelemhatár nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400 %-át (114.000, Ft-ot)
• a segély összege a helyben szokásos legolcsóbb
temetési költség (250.000,- Ft) maximum 15 %-a
(37.500,- Ft)
(5) Beiskolázási támogatás az iskolakezdéssel járó
kiadások csökkentése céljából a beiskolázáshoz önkormányzati segélyben részesítheti azokat a családokat, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 265 %-át (75.525,- Ft-ot)
• A beiskolázással kapcsolatos önkormányzati segély
iránti kérelmet évente egyszer, tanévkezdéskor, legkésőbb minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.
• A beiskolázási támogatás összege gyermekenként:
• általános iskolai alsó tagozatos tanuló esetében
8.000,- Ft
• általános iskolai felső tagozatos tanuló esetében
10.000,- Ft
• középiskolai tanuló esetében 11.000,- Ft
• főiskolán, egyetemen tanuló diák esetén 12.000,- Ft
A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL
SZÓLÓ 5/2019. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
(1) Mosonszentmiklós község Önkormányzata a szociálisan rászorult Mosonszentmiklós közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok részére napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik
az alábbiak szerint:
• egészségi állapota alapján azon személynek, aki
kezelőorvos igazolása alapján önmaga ellátásáról
nem tud gondoskodni,
• egyedülálló nyugdíjas részére, továbbá kora
alapján azon személy részére, aki a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte, és ezt arra alkalmas
okmány bemutatásával igazolja,
• azok részére, akiknél az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum szintjén
(28.500,- Ft) van, valamint
• Mosonszentmiklós község Önkormányzata alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak részére
Megállapított térítési díjak:
• saját elvitellel Bruttó 550,• szállítással Bruttó 640,-
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Változások a szociális rendeletekben
Jövedelemhatár (Ft)

Fizetendő saját elvitellel

Fizetendő szállítással

1 főre jutó jövedelem

nettó díj

ellátott által
fizetendő bruttó díj

nettó díj szállítással

ellátott által
fizetendő bruttó
díj szállítással

1-28 500

65

80

100

125

28 501-42 750

175

220

210

265

42 751-57 100

260

330

310

395

57 101-71 250

345

440

395

505

71 251-

435

550

505

640

A GYERMEKÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNYI ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAINAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/2019. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
A képviselő-testület a napi étkezés terítési díjait 2019. április 1-től a következők szerint határozza meg:

Megnevezés

Teljes áru térítési díj
(Ft/adag)

50 % kedvezményes
térítési díj (Ft/adag)

Bölcsődei étkeztetés

240

120

Bölcsődei diabetes étkezés-csak ebéd

240

120

Óvodai étkeztetés

285

145

Óvodai diabetes étkeztetés-csak ebéd

285

145

Általános iskolai alsós
étkezés-csak ebéd

235

120

Általános iskolai alsós 3 x
étkezés

360

180

Általános iskolai diabetes
alsós étkezés-csak ebéd

235

120

Általános iskolai felsős
étkezés-csak ebéd

270

135

Általános iskolai felsős 3
x étkezés

415

210

Általános iskolai diabetes
felsős étkezés-csak ebéd

270

135

695

-

Bölcsőde

Óvoda

Iskola alsós

Iskola felsős

Munkahelyi és vendég ebéd

A térítési díjak az általános forgalmi adót (27%) nem tartalmazzák.
Farkas Judit
jegyző
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Parkolás a járdán
Az utóbbi időben több utcában ismét felütötte magát az
a jelenség, hogy az autósok a járdán parkolnak, gátolva
a gyalogosokat, a babakocsival vagy a kerekesszékkel
közlekedőket. A KRESZ 40. § az alábbiakat mondja a járdán történő megállásról:
(8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak
akkor szabad megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja
meg.
Mind a négy feltétel együttes teljesülése esetén szabad
csak a járdára felállni!
Sőt mondhatjuk, hogy az összes közül az első feltétel
a legfontosabb, mert a KRESZ alapján a járműveké az
úttest, a járda a gyalogosoké. Ez alapján nemcsak közlekedni, de parkolni is alapesetben az úttesten kell, méghozzá annak a jobb szélén. A járda pedig tabu!!
Ugyanakkor, ha elegendő szélességű a járda, és ezt a
hozzáértő szakemberek is így látják, akkor egy egysze-

rű közúti jelzéssel megengedhetik, hogy felálljunk. Ebben az esetben
kell mérlegelni azt, hogy
zavarjuk-e a gyalogost.
Illetve pontosítva, a fenti
utolsó három pontot betartani.
De ez csak akkor van így,
ha ott a tábla. Mivel Mosonszentmiklóson nincs
kihelyezve ilyen tábla, így
nem állhatunk fel a járdára az egész faluban! Jó
lenne, ha ez tudatosulna
minden sofőrben.
A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt
szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár
és a kétkerekű motorkerékpár a fenti bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem
engedi meg.
Bedő Csaba
polgármester

Égetési szabályok
A jó idő közeledtével ismételten megindulnak a kerti
munkálatok. Ezzel kapcsolatban az égetési szabályokra
szeretném felhívni a figyelmet.
Kerti hulladékot kizárólag az alábbi időpontokban lehet
égetni:
- hétfőn 8 és 20 óra között,
- csütörtökön 8 és 20 óra között,
- pénteken 8 és 20 óra között.
A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz
kerti hulladék égethető!

Új forgalmi tükrök
településünkön
Új, a balesetmentes közlekedést elősegítő forgalmi tükröket helyeztünk ki az év elején községünkben. Egyet
a Festő utca kispálya felől végén, egyet pedig a Zrínyi
utcai kanyarban állítottunk fel.
Bedő Csaba
polgármester

Nem égethető kerti hulladék:
- szeles, ködös vagy erősen párás időben,
- ünnepnapokon,
- közterületen
Műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát, vagy
ezek maradékait égetni TILOS!
A fent leírt szabályokba ütköző magatartás miatt eljárás
hivatalból, továbbá bármely lakos bejelentése alapján
indítható, mely közigazgatási bírság kiszabását vonja
maga után.
Farkas Judit
jegyző
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Megújulnak játszótereink
Jó pár év eltelt már azóta, mióta pályázati forrásból felépültek a falu játszóterei mindhárom településrészen.
Több elemük is cserére szorult, festésük is megkopott.
Ezért ez év tavasza a játszótereink felújításával kezdődött. Megbíztuk a Játszótér 2006 Kft. szakembereit,
hogy cseréljék ki a szükséges elemeket, kapaszkodókat, majd pedig a falugondnokok és a közmunkások
elkezdték mindegyik játszótér festését. Korszerű, finn
gyártmányú vízbázisú festéket használtunk a gyártó
javaslatára. Reméljük pár évig ismét gond nélkül lehet
használni ezeket a felújított játékokat. Szintén új festést kaptak a buszfordulóban a virágtartó ládák és a
pergola is.
Bedő Csaba
polgármester

KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS AZ SZJA 1 %-ÉRT

ISKOLATITKÁRI ÁLLÁSHIRDETÉS
A Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője iskolatitkári feladat ellátására pályázatot hirdet.
A munkakör teljes állásban, közalkalmazotti jogviszonyban tölthető be.
A munkakör betöltésénél előnyt jelentenek a titkári típusú szakképzettségek (ügyviteli titkár, az irodai as�szisztens, a gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő, a személyügyi ügyintéző és más ügyviteli szakképesítések).
A feladatkör ellátható bármilyen pedagógus szakképzettség birtokában is.
Alapfeltétel: érettségi és magas szintű Word és Excel
tudás.
Az állás betölthető 2019. június 1-től, határozatlan
időre, 4 hónapos próbaidővel.
Bérezés a Kjt szabályai szerint.
A pályázatra kizárólag írásban, az iskolaigazgato@
mosonszentmiklos.hu mail címen lehet jelentkezni.
						
Héczné Tóth Mária Magdolna
intézményvezető

A Varázsos Gyermekévek Egyesület célja a Mosonszentmiklóson élő gyerekek segítése, támogatása.
Alapszabályunk legutóbbi módosításakor a támogatandók körét az óvodás korosztályon túl kibővítettük a 0-tól 10 éves életkorra. A mindennapok történései azt igazolták, hogy helyesen tettük, mert ezzel
nyílt lehetőségünk arra, hogy segíthessük a felújított
védőnői váróhelyiség berendezését, felszerelését.
Fontos számunkra, hogy településünkön jó eséllyel
fejlődjenek a legkisebbek, ne kapjanak kevesebbet,
mint a környékünkön élők. Így a 2018-ban felhasználandó 1%-os bevételünket erre a célra kívántuk fordítani. Mind a védőnői munka, mind a helyiségben
otthont kapó Baba-Mama Klub színvonalát akartuk
segíteni az igényes környezet megteremtésével. A
vidám színek, az életkori sajátosságoknak megfelelő berendezés, játszószőnyeg, a mozgást és értelmi
képességeket fejlesztő játékok elősegítik a kicsik jó
közérzetét, optimális fejlődését. Köszönjük mindenkinek, aki ehhez felajánlásával hozzájárult!
Bízunk benne, hogy továbbra is számíthatunk az 1%os segítségre: 18980615-1-08.
Köszönettel:
Boczorné Lakatos Zsuzsanna
vezetőségi tag
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Újjáéled a plébánia kert!
2018 őszén a melléképületek tetőszerkezetének rendbetételével, cserépátrakással kezdődött a munka a plébánián. Ekkor vált egyértelművé, hogy a hátsó kert művelése
a mi feladatunk lesz, mert akik eddig használták tovább
nem vállalták a munkát. Elég rossz állapotok maradtak
ránk. A kerítés elhasználódott, tönkrement az egyik oldalon. Egy jólelkű családtól komoly anyagi segítséget
kapott a plébánia, így teljesen új kerítést építhettünk: új
oszlopokat, dróthálót és 50 méter hosszú betonlábazatot. Hálás köszönet érte!
A munkák elvégzésére összejött a mindig segítő, ös�szeszokott „Csapat”, amelynek tagjai több szombatot
feláldozva derekasan dolgoztak. Szükség volt erőgépre
a régi kerítés nyomvonalának kitisztításához a fatuskók, betonok miatt. Itt nagy segítséget kaptunk a SzaGa
Kft.-től és a helyi Agrár Kft.-től. A terület rendbetétele

folytatódott a belső udvarban. Ezen a részen 4 hatalmas
fenyőfát kellett kivágni, mert ránőttek az épületekre. A
favágás jól sikerült, a fák az épületek között oda dőltek,
ahová terveztük, így semmiben nem keletkezett kár. Ezután még sok bokrot, elszáradt fát vágtunk ki a belső
kerítés mellől. A munka hamarosan tovább folytatódik,
van még tennivaló!
Ismételten köszönet minden résztvevőnek a soksok munkáért. A „Csapat” segítő tagjai: Tilai Ferenc,
Modrovits Gábor, Modrovits József, Bartalos Gábor, Győr
Imre, Modrovits György, Modrovits István, Modrovits
Ádám, Szalánczi Ernő, Szalánczi Szabolcs, Varga János,
Szabó Gyula, Frank György, ifj. Frank György, Tilai József, Ott János, Ott Péter, Lévai László, Békefi Gyula, Lencse Győző, Szalánczi Péter.
Havassy László

Több, mint 30 év a köz szolgálatában...
Ez a nap is eljött... Tartalmasnak mondható, a közszolgálatban eltöltött hosszú évtizedek után, 2019. május 1-től
nyugdíjba készül Fintáné Elek Éva, településünk adó-és
anyakönyvvezetője.
Évi a hivatali ügyintézést illetően a község két meghatározó területének mindentudója volt. Munkája során számos üggyel találkozott. A házasságkötéshez kapcsolódó
szertartásokat nagy szakértelemmel, szeretettel és személyre szólóan 25 évig bonyolította. Az adózással, lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyintézése során fejből
neveket lakcímhez, lakcímeket névhez kötött. Szavaival
élve, amit még ő is elődeitől hallott, mindig azt mondta,
hogy “egy jó adós és anyakönyvvezető mindent tud a
település lakosairól, hogy kiféle, miféle”.
Munkakörei két, már a lakosság részéről is ismert kolléganő között került felosztásra. Az adózás területén
Riedlné Börzsei Erzsébet, anyakönyvi ügyekben pedig
Fülöp Izabella veszi át a “stafétát”.
Drága Évi!
Kollégáim és jómagam nevében szeretnék Neked hos�szú nyugdíjas éveket, a családodhoz pedig további sok
boldogságot és jó egészséget kívánni! Maradj mindig
ilyen jó kedélyű és vidám!

Ezzel a verssel köszönöm Neked az együtt töltött mozgalmas 10 évet.
Farkas Judit jegyző

Benke Mária
Elmélkedés a nyugdíjas életről...
A nyugdíjas élet egy új világ
Mit, ki nem ismer, várva vár.
Irigyelnek érte, hogy otthon lehetsz,
nem kell sietned, bármit felvehetsz.
Nem jó, vagy rossz,
ez egész más fogalom…
Más, mint aktív korban, azt fogadom!
Nem kell már rohanni sehová
Új életforma vár
mehetsz, ha akarsz bárhová…
Olvasás, séta, keresztrejtvényfejtés,
bármi, mihez kedved van,
már nem meghatározó a sietés!
Ki kell alakítanod az „új” Életed!
Azután már örömmel élvezheted.
Nem kell korán kelni, rohanni,
jó lesz lassan szépen osonni…
Mikor felidézed a meleg szobában,
hogy ilyenkor már futottál javában
a munkába, s törted az eszed,
Mit is kell ma tenned, főtt a fejed.
Ez ma már kis lustálkodással telik,
Jut idő mindenre? – alig.
Minden aktív korú embernek ajánlom,
Hogy érje el e kort egészségben, kívánom.
Élvezze minden percét, mit nyújthat az Élet
S akkor a nyugdíjas ideje is szép lesz…
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Befejeződött a Tilai-kép felújítása
Még tavaly kezdődött meg javaslatomra önkormányzati beruházásban az öttevényi út mentén a Tilai-kép
felújítása, mely egy 1912-es tragédiának állít emléket.
A környezet eléggé elhanyagolt volt. A terület ki lett
tisztítva, a kerítéselemek javítva és festve lettek, az
emlékmű tisztítást, impregnálást kapott és a felirat is
olvashatóvá vált. Zúzott kővel feltöltöttük a kerítésen
belüli területet.
A régi fotókon látszik, hogy egy szobor is el volt helyezve a felső fülkében (Szent József a karján ülő gyermekével), amit évekkel ezelőtt elloptak. Ennek pótlása most
történt meg, de a szobor most nem bronzból, hanem
műgyantából készült. Reméljük, hogy sokáig gyönyörködhetnek benne az Öttevény felé haladók.
Pár fotó a felújításról, milyen volt és milyen lett. Köszönet a felújításban részt vállaló szakembereknek: Dani
Zsolt, Varga Imre, Konrád György
Bedő Csaba polgármester

Anyakönyvi események
Születések:
Kozselszky Ákos		
2019.02.08.
Angyal Botond			2019.02.12.
Halálesetek:
Finta László			
Rákász Gyuláné		
Tóth Jenő			
Molnár Gyula			
Horváth Nándorné		
Lőrincz László			
Zelenák Lászlóné		
Burián Edit			

2019.01.13.
2019.02.01.
2019.02.03.
2019.02.15.
2019.02.20.
2019.02.26.
2019.02.27.
2019.03.03.
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Virágosítás a hivatal előtt és a Zichy-téren
Képviselő-testületünk az ez évi költségvetés tervezésekor forrást biztosított közterületeink csinosítására. Ebből
a forrásból fog megújulni a Polgármesteri hivatal, a Civilek háza és az óvoda előtti terület, továbbá a Zichy-tér
középső része. Vámosi Eszter kertészmérnök ajánlotta
fel segítségét, aki elkészítette a területek ültetési tervét.
Zömében évelő növények kiültetésére fog sor kerülni
várhatóan április elején. A cikk megírásakor, március
végén a régi növényzet eltávolítását követően a terület
szegélykövezése, majd földdel való feltöltése zajlott le.
A járda és a szegélykő közötti rész aszfaltozva lesz, új
pad és kerékpártároló felállítására is gondoltunk.
Bedő Csaba
polgármester

Megújultak műfüves pályáink
Tavaly nyár elején adtuk át a focipálya melletti műfüves
pályát. A kivitelező akkor azt javasolta, hogy évente 1
alkalommal frissítsük fel a műfüvet, a hiányzó gumi granulátumot pedig pótoltassuk vissza. Ez a munka történt
meg idén februárban, így a műfű tökéletes állapotban
várja a sportolni vágyókat. Az iskolában található másik
műfüves pályánk talaja, műfüve már nagyon elhasználódott. Mivel az iskolát és így a műfüves pályát is a győri
tankerület üzemelteti 2013 óta, ezért már több alkalommal is levelet írtam nekik, melyben kértem őket a pálya
felújítására. A sok reklamáció hatására idén februárban a

tankerület megrendelésére a székesfehérvári Green Turf
Sport Kft. kicserélte a műfüvet, új granulátumot dolgozott bele és új festést kapott a palánk is. Így ez a pálya is
tökéletes állapotba került. A munka összköltsége több,
mint 5 millió Ft volt. Az önkormányzat vásárolt ettől a
cégtől egy speciális kefét, mellyel 2-3 hetente fel kell frissíteni a műfüvet. Kértük mind az iskola gondnokát, mind
a sportegyesületet, hogy figyeljenek oda erre a műveletre, mivel ezzel jelentősen meg lehet hosszabbítani a
pálya élettartamát.
Bedő Csaba polgármester
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Értékel a zsűri
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Véradás volt községünkben
Március 5-én véradás és ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat volt községünkben a szokásos helyen, az iskolában. 122 véradó adott vért, őket az önkormányzat
vendégül látta a véradást követően egy pohár italra és
sült kolbászra a Csopak bisztróban. Ezzel egy időben a
Karolina kórház szervezésében ingyenes egészségügyi
szűrővizsgálaton vehettek részt lakosaink.
Köszönjük a véradást mindenkinek, folytatás nyáron,
július 24-én.

Ugyancsak ezen a napon kaptunk egy köszönő levelet a
megyei vöröskereszt szervezetétől, melyben megköszönték a helyi vöröskereszt önkénteseinek és az önkormányzatnak az eddigi szervező munkáját és támogatását.
mellyel hozzájárultunk az eddigi sikeres véradásokhoz.
A levélnek különösen örülök, mivel jómagamnak is szívügye a véradás (vért is adok), és ennek érdekében minden segítséget megadunk a helyi alapszervezet önkénteseinek, akiknek ezúton én is megköszönöm munkájukat.
Bedő Csaba polgármester
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Borverseny Mosonszentmiklóson
Március 22-én rendeztük meg a XII. Mosonszentmiklósi
borversenyt a helyi Csopak bisztróban. 22 versenyző 38
bora mérettetett meg vörös bor, fehér bor és rose kategóriában. Neves zsűri bírálta a borokat, név szerint: Dr
Nagy István agrárminiszter, Hangyál Balázs borász, Tarr
István borász, Herold Ádám borász, Molnár Barnabás,
Sági János a Rábca-menti Vadásztársaság elnöke és Bedő
Csaba polgármester.
A polgármesteri köszöntőt követően dr. Nagy István miniszter úr szólt pár szót. Kiemelte a helyi civil rendezvények
fontosságát, mivel ezek azok az események, ahol a lakossági kapcsolatokat lehet ápolni, bővíteni, így most is ezen a
versenyen egy pohár bor mellett. Ezek az események hozzák össze az embereket, ezek adják a civil élet savát-borsát
és ezeknek a megszervezésében, támogatásában van nagy
szerepe az önkormányzatnak és a település vezetőjének.
Mondandója után Hangyál Balázs borász értékelte a borokat, mondott pár gondolatot a tavalyi termésről.

Eredmények:
Fehér bor:
1. Szabó Gyula
2. Kelemen Tibor
3. Polgár László
Vörös bor:
1. Samodai Imre
2. Kovács Zoltán
3. Gyergyói Zoltán

Rose:
1. Szabó Ádám
2. Tóth István
3. Samodai Imre
Különdíj:
Kovács Zoltán

Gratulálok a nyerteseknek és minden borásznak, aki
benevezte borát. A verseny vacsorával és borkóstolóval zárult. Köszönet a Csopak bisztró csapatának a
szervezésért!
Találkozzunk május közepén, a helyi pálinkák versenyén!
Bedő Csaba polgármester
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Tavaszi szemétgyűjtés
Március 30-án szombaton tartottuk meg községünkben
a szokásos tavaszi szemétgyűjtési akciónkat közútjaink
mellett és a közterületeinken. Rekord önkéntes állt neki
a munkának reggel 9-kor ragyogó napsütésben, ugyanis
82 gyermek és felnőtt jött el felhívásunkra! Bravó! S ami
nagyon pozitívum, kevesebb szemét volt az utak mentén, mint tavaly. Gyerekek, felnőttek lelkesen szedték
össze a más által kihajított szemetet. Idén is megállapítottuk, hogy sok felelőtlen, a környezetét szennyező
ember él még közöttünk, akinek egyszerűbb eldobni a
szemetet, mint kiszállítani azt a hulladékudvarba.
Köszönöm minden önkéntesnek, hogy a közért, a szebb
és tisztább környezetünkért feláldozott a szabadidejéből egy keveset ezen a napon. Köszönöm Molnár
Lajosnak és Szalánczi Ernőnek, hogy gépjárműveikkel segítették a szemét beszállítását.
Köszönöm polgárőreinknek is a munka utáni
vendéglátást.

Találkozunk jövőre, talán akkor is kevesebb szemetet
kell összeszednünk, ugyanis ezen újság egy másik oldalán hirdettünk meg egy mozgalmat „Ne dobd el” névvel, melynek lényege az, hogy nem a szemétgyűjtésre,
hanem a szemetelés megelőzésére kellene koncentrálnia
mindenkinek.
Bedő Csaba polgármester

