Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Adventi hangulat
„Ilyenkor megcsendesednek a hajnalok – írja Fekete
István. A csillagok reszketve nézik a földet, ez az alsó
világ pedig némán figyeli, ahogy a dombok puha hátát
adventi hangulattal hinti be a dér.”
Azt hiszem, igaza van az írónak, mert az adventi időszaknak valóban megvan a sajátos hangulata. Szép a
korán érkező estéivel, az utcák világító díszeivel, az adventi koszorújával, a hajnali szentmisékkel. És igaza
van abban is, amit egy másik helyen így fogalmaz meg:
„Ilyenkor a magányos szobák még magányosabbak, a
régi puszták még csendesebbek, de az emlékek élőbbek (…), olyanok, mint az elmúlt idők és elmúlt barátok
halk, puha ölelése. Ilyenkor jólesik az elsüllyedt öreg
utakat megjárni, a fiatalság ragyogó útjait, s látni az
elment patakok ringató játékát a holdvilággal (…). És
ilyenkor nem jut eszembe: pénz, jólét, dicsőség, csak
a múló élet apró örömei, távoli nevetés a szívemben és
emberek, akik halkan járnak valahol a ködben, csendesen szólnak az idő árnyékai mögött.”
Sok ember érezheti napjainkban sajátjának ezeket a sorokat, mert a saját életükben tapasztalják, mit jelent,
hogy ilyenkor a magányos szobák még magányosabbak, a régi puszták még csendesebbek, de az emlékek
élőbbek. Mert eszünkbe jutnak azok az emberek, akik
egykor szereplői voltak életüknek, de most már halkan
járnak valahol a ködben, és csendesen szólnak az idő
árnyékai mögött.
És az életnek pont egy ilyen szakaszában hangzik fel számunkra advent bíztatása: „Örüljön a puszta, ujjongjon a
sivatag és viruljon! Bátorság, ne féljetek! Íme, eljön Istenetek! Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek”
(Iz 35,1-4).

A bibliai ember számára az élet értelme, akiben értelmet nyer minden, maga Isten. Akár csak a mi életünkben. Isten, aki az első karácsonykor közel jött. Csak oly
nehezen tanuljuk meg megérteni mit is jelent ez, és tanulunk meg közelségéből élni. Pedig hányszor megtörténik életünkben, hogy csak embert vártunk, és Isten látogatott meg, és milyen sokszor fordul elő, hogy Istent
várjuk, s ember érkezik „helyette”. Ne csodálkozzunk
ezen, mert ez természetes, amióta az Isten fia emberré
lett.
Mácz István írja: „Adventre született, aki embernek született. Istenre vár tudatosan, vagy tudattalanul, sóvárog
feléje lénye isteni mélyén. Adventjének ez az egyik iránya – a másik pedig, hogy őt is várja az Isten.”
Kedves Mosonszentmiklósiak! Ezekkel a gondolatokkal
kívánok szép adventi időszakot és készületet a közelgő ünnepekre, hogy Karácsony ne csak elérkezzen, de
áldott is legyen!
Juhos Imre plébános

Mosonszentmiklós község Önkormányzata nevében Áldott,
Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok
Mosonszentmiklós valamennyi lakosának!
Bedő Csaba polgármester
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Alakuló ülés

Megérkezett a Mikulás!
Idén is Ádvent első vasárnapján tartotta meg önkormányzatunk és a polgárőrség közös Mikulás-napi ünnepségét a Zichy-téren. Az időjárás is a rendezőkkel
volt, mivel az eső csak késő éjjel ért ide. Az eddigiekhez képest bővült az idei program, mivel a fúvószenekar koncertje mellett a győri színház két énekese
Csikó Teodóra és Takács Zoltán ádventi koncertjét is
meghallgathatták az érdeklődők. Karácsonyi jótékonysági vásár is volt ezen az estén, az Alkotókör, a Szent
Miklós Ökocentrum és az egyház Karitász egyesülete
révén szebbnél-szebb karácsonyi ajándékokat, díszeket vásárolhattak. A vásár bevételével a helyi rászorulókat támogatják a karitászosok. Önkormányzatunk
teával, forralt borral, pogácsával, kaláccsal és főtt virslivel kedveskedett a lakosságnak, melynek szétosztásában a polgárőreink és önkéntesek segítettek. A Mikulás érkezése idén is meglepetés volt, ugyanis egy
chopper motorral érkezett a térre. Sok-sok ajándékot és
csokimikulást osztott szét a gyermekek között, majd
közös fotók is készültek vele a templom előtti lépcsőn.

Miklósi Hírvarázs

Az est egy szép tűzijátékkal zárult.
Szeretnék köszönetet mondani minden támogatónak és
segítőnek, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ez
az idei Mikulás-nap is szép legyen. Ez az est az összefogásunk szép példája volt!
Lakosaink közül sokan támogatták plüss figurákkal a
rendezvényt, de még kaptunk Mosonmagyaróvárról is.
Akik borral támogatták a rendezvényt: Finta Zoltán,
Szabó Gyula, Ludikár Ildikó, Gyergyói Zoltán, Szalánczi
József, Perger Ferenc, Holzinger János, Bedő Csaba,
Modrovits György, Mihalovits László.
Akik munkájukkal: a konyha dolgozói, a polgárőr egyesület tagjai és önkéntes tűzoltóink.
A virsli Tóth Gyula felajánlása volt.
A tűzijátékok Varga Tivadar és jómagam támogattuk.
A mikulást Pungor Imre szállította és külön köszönet
Szaláncz Péternek, aki idén is állta a gyermekek rohamát.
Bedő Csaba

2019. október 17-én este tartotta meg alakuló ülését Mosonszentmiklós község Önkormányzata új képviselő testület.
Az eseményre meghívást kaptak a Helyi Választási Bizottság
tagjai, a civil szervezetek képviselői, intézményeink vezetői,
volt képviselők, az önkormányzat által kitüntetettek, önkormányzati dolgozók és a képviselők hozzátartozói.
Dr. Benke Tamás HVB elnök értékelte a választást, ismertette a hivatalos eredményeket, adta át a megbízóleveleket és
vette ki az esküt a képviselőktől, illetve a polgármestertől.
Az alakuló ülésen a testület egyhangú szavazással megválasztotta a bizottsági tagokat és az alpolgármestert.
Alpolgármester:
Varga Tivadar
Pénzügyi bizottság:
Kettinger Attila elnök
Simonné Szabó Erzsébet
Molnár Gábor
Ügyrendi bizottság:
Samodai Imre elnök
Kettinger Attila
Tilai László

Az alpolgármester úr és a képviselő testületi tagok a törvény által biztosított lehetőségükről, mely szerint munkájukért tiszteletdíjat vehetnek fel, mind lemondtak, így
társadalmi munkában végzik képviselői feladatukat. Ezzel éves szinten kb. 7 – 7,5 millió Ft díjazásról mondtak
le, ez egyúttal ugyanekkora megtakarítást jelent a falunak. Ez egyébként a rendszerváltás óta, azaz 1990 óta
így van, Mosonszentmiklóson a képviselők társadalmi
munkában végzik el ezt a feladatot.
Az alakuló ülés állófogadással zárult.
Még egyszer gratulálok minden testületi tagnak, bízom
a hatékony, közös munkában.
Bedő Csaba polgármester
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A Magyar Festészet Napja

Kormos István

Iskolánkban már öt éve rendezzük meg a festészet napját. Október 18. Szent Lukács, a festők védőszentjének
emléknapja. Ezen a napon minden osztály közösen fest
egy nagyméretű képet, melyet Ili nénivel és Ildikó nénivel előzőleg közösen megterveznek. Aki helyhiány miatt éppen nem fér a falemezre kerülő munkához, az a
4 méter hosszú szalagfestményen dolgozik. Felemelő
érzés látni, hogy az iskola aulája megtelik ecsetekkel
festő, temperától maszatos kis művészekkel. A tanár
nénik, tanár bácsik is lelkes művészeti tanácsadóként
együtt alkotnak ilyenkor a gyerekekkel. A kész munkák
fakeretet kapnak és a folyosók falán emlékeztetnek az
együtt alkotás örömére, míg a szalagfestmények adventig díszítik az aula falát.
6. osztály

1979. október 6-án az általános iskola falán Kormos István emléktáblát avattak. Ki volt ő, akinek megmagyarázhatatlan varázsa van Mosonszentmiklóson?
Falunk szülötte. 1923. október 28- án látta meg a napvilágot egy szoba közös konyhás béres lakásban. Sajnos
édesanyja második gyermeke születésekor meghalt. Még
két éves sem volt, amikor elszakadt édesapjától. Kormos
Ferenc, anyai nagyapja vette gondozásba. Itt él Mosonszentmiklóson nagyszüleivel, akik gazdasági cselédként,
majd községi pásztorként tartották el tíz gyermeküket és
a kis unokát. Egy hónap múlva lett volna 3 éves amikor a
cselédsors a nagyszülőkkel együtt tovább kergette. Először
az öttevényi Bogdán tanyán, majd Mecsér, Hédervár, Ásványráró körzeteibe tartozó puszták, tanyák adtak munkahelyet a nevelőszülőknek. Nagyanyja imakönyvében megőrizte a költő néhány korai versét, ami azért is volt jelentős,
mert több mint kétszázat elégetett. Tizennégy éves korától
a győri bencés főgimnázium tanulója volt. Illyés Gyula és
Szabó Lőrinc költőktől kapott indítást az íráshoz. 1943-ban
jelent meg első kötete „ Dülöngélünk „ címmel. 1944. április 12-én Kopsról Kormosra változtatta nevét. 1945 után a
Móra Könyvkiadónál dolgozott. Sok verset írt gyerekeknek.
Hosszú ideig nem járt szülőföldjén, majd 1972. november
22-én Mecsérre jött író- olvasó találkozóra. 1974. október
6-án szívbénulás következtében halt meg. Kormos István
munkásságát József Attila- díjjal, majd halála után Radnóti-díjjal ismerték el. Minden év októberében a költő születésnapja alkalmából iskolánk 6. osztályos tanulói műsorral
emlékeznek meg Kormos Istvánról.
Fotó: A 6. osztály koszorúz Kormos István emléktáblájánál

Megemlékezés
Nikisch Artúrra, a helyi születésű világhírű karmesterre
emlékeztek 2019.október 11-én a Mosonszentmiklósi
Széchenyi István Általános Iskola és AMI zeneiskolás
növendékei és felkészítő tanárai. A különleges hangversenyen a Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület
fúvószenekara kiegészült a zeneiskola növendékeivel,
fúvós tanáraival. Vezényelt Taletovics Márton.

Október 6-i
megemlékezés
A hagyományoknak megfelelően a Szabadság téren található kopjafánál emlékeztünk az aradi hősökre. A hetedik
osztályosok műsorához kapcsolódva, tanulóink mécsesekkel és virágokkal tisztelegtek a vértanúk előtt.
Frank Györgyné
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Pályaválasztás előtt
Tanítványaink legtöbbet akkor kerülnek elgondolkodtató helyzetbe, amikor ki kell tölteni azt a bizonyos továbbtanulási papírt. Mi is legyek, ha nagy leszek? Ehhez
a komoly döntéshez igyekszünk mi is minden segítséget megadni. Sohasem tudhatjuk, miből lesz a pályájukat meghatározó nagy ötlet. A szülő, rokon hivatása?
Mi is igyekszünk mindent megtenni, hogy olyan programokat biztosítsunk, ahol szakmákról, pályákról információkat szerezhetnek, amelyek a döntésükben segítik
őket és a szüleiket is. Hol is jártunk, mit is tettünk emiatt az elmúlt időszakban?
Osztályfőnöki órák keretében önismereti tréningekre
került sor és néhány középiskola is ellátogatott hozzánk, hogy pályaorientációs programot tartson a gyerekeknek.
Pályaválasztási szülői értekezleteket tartottunk és a tanulók szüleikkel részt vettek a középiskolák által hirdetett
nyílt napokon.
Pályaválasztási kiállításon - Győr Egyetemi Csarnok
– és üzemlátogatáson (Igm Robotrendszerek Kft.)
vettünk részt.
Galántai Hajnalka
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Iskolagyümölcs program

Személyi változások az iskolában

„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja!”
Az iskolafenntartó által finanszírozott iskolagyümölcs program keretében iskolánk tanulói hetente három alkalommal
kapnak almát, és egy alkalommal gyümölcslevet. Az egészséges táplálkozás elősegítése érdekében negyedévente
zöldség- és gyümölcskóstoltatásra van lehetőség. Az alapanyagokat a Hanság - Fertőmenti Szövetkezet biztosítja. A
kóstolgatás mellett, sok hasznos információt is szereznek
tanulóink a rendszeres zöldség és gyümölcs fogyasztás fontosságáról, valamint az egészséges életmódról.
Frank Györgyné

Az évzárón már bemutattam iskolánk új iskolatitkárát,
Torma Jozefinát. Az évnyitón köszöntünk el elődjétől, Jeneiné Erzsikétől. Október 7-én pedig tantestületi körben is
búcsút vettünk volt iskolatitkárunktól, akinek 40 év munka után végre elérkezett a pihenőidő.
1997 aug. 22-től dolgozott iskolánkban. Intézte a kollégák, szülők, tanulók ügyes bajos dolgait. Irodájának ajtaja
mindig nyitva állt. Sosem idegeskedett, mindig nyugodt,
higgadt volt. Bárki is lépett be hozzá, sosem mondta,
hogy majd, vagy nem érek rá. Segített bármiről volt is szó.
Kedves Erzsike! Köszönöm neked az együtt töltött munkás éveket. Gratulálok az idei kitüntetésedhez. A Győri Tankerületi Központ által alapított, és évente 2 főnek
adható, „Az év dolgozója” kitüntető címet neked ítélték
oda. Peter Lauster gondolataival kívánom, hogy az elkövetkező évek aktív pihenéssel teljenek, jó egészségben,
családod és szeretteid körében.
„Az élet halad egyik pillanatról a másikig. Az egyik
percnek el kell múlnia, hogy a másik maradéktalanul
kibontakozhassék. Az élet sohasem mozdulatlanság, nem
feltartóztatható és konzerválható. Az élet szépsége, boldogsága és értelme a változás. „
Héczné Tóth Mária
intézményvezető

Rézfúvós sikerek Jánossomorján
2019. november 27-én rendezték a X. Rèzfúvós Találkozót és Minősítő versenyt, ahol iskolánk két tanulója Horváth Noel negyedik osztályos és Horváth Kevin hatodik
osztályos tanuló vett részt.
Noel az első korcsoportban 15 tanulóval versenyzett, Kevin pedig a
második korcsoportban 30 diákkal
mérte össze tudását. A versenyre
54 diák jelentkezett Észak-Dunántúli Zeneiskolák ból. A zsűri (Horváth
László és Molnár Gyula tanár urak)
idén is szakmailag magas szempontok alapján értékelte az induló
versenyzőket. Noel az előző évhez
képest sokat fejlődött, Kevin pedig
remekelt élete első zenei versenyén.

Mindketten bronz fokozatot hoztak el.
A verseny utolsó akkordjaként, a zsűri értékelése alatt a
Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium rèzfúvós
quintettje lépett színpadra. Az utolsó számhoz a gyerekek is csatlakozhattak, ami nagy élmény volt a versenyzőknek.
Ezúton is köszönöm Pál Tibor Tanár
Úrnak a magas színvonalú zongorakíséretet, a Szülőknek az utazasban
való segítségüket és végül,de nem
utolsó sorban Noelnek és Kevinnek
a sok gyakorlást.
Buborék Károly
rézfúvós szaktanár

Bázisintézményi programok
Iskolánk az Oktatási Hivatal bázisintézményeként rendszeresen szervez továbbképzéseket, bemutató órákat.
Október 16-án Galántai Hajnalka, november 25-én pedig Szabadiné Hécz Ildikó tartott tanulásmódszertani bemutatót. Vendégeink a megye iskoláiból, illetve a Soproni Széchenyi István Gimnáziumból érkeztek hozzánk. Ezen alkalmakkor a látogatók a szakmai megbeszélést követően megnézték iskolánkat, és tájékoztatást kaptak az itt folyó szakmai munkáról.
A novemberi délelőttön vendégünk volt Kertai Rebeka, aki néhány relaxációs, feszültséglevezető gyakorlatot mutatott be
felsős tanítványainknak. Nagy sikert aratott.
Héczné Tóth Mária
intézményvezető

Segíts velem Mosolymanó
Iskolánk tanulói jelentkeztek a „Segíts velem Mosolymanó!”
internetes felhívásra, amelyben jó állapotban lévő játékokat lehetett felajánlani rászoruló gyermekek számára.
Tanulóink 90 doboz játékot hoztak be gyönyörűen becsomagolva, s megjelölve, hogy kisfiúnak vagy kislánynak szánt ajándékokat rejt-e a csomag. Köszönjük ezeket a felajánlásokat, hisz ezáltal sok kisgyerek arcára
csaltak remélhetően mosolyt, s tették szebbé, felejthetetlenebbé ezt az ünnepet.
Halászné Kovács Beáta

Fitness eszközök az iskola udvarán
A Tesco-Global Áruházak Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű programon a vásárlói szavazás által iskolánk alapítványa, a Protektor Alapítvány
egyszer 200.000,- Ft összegű és egyszer 100.000,- Ft ös�szegű támogatást nyert az elmúlt időszakban.
A támogatásokat (a Protektor Alapítvány által kiegészítve) a fényképeken látható (szállítással együtt 403.860,- Ft
értékű) kombinált váll és mellizom erősítő lehúzógép, tológép, illetve (szállítással együtt 274.320,- Ft értékű) evezőgép megvásárlására fordítottuk, melyet már birtokba
vehettek tanulóink.
Ezúton is szeretnénk megköszöni minden szavazatot, a
Tesco-Global Áruházak Zrt-nek a támogatást és önkormányzatunk karbantartóinak az eszköz telepítését.
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Őszi önkormányzati pályázati sikerek

Szűrővizsgálatok Mosonszentmiklóson

2019. október 24-én kaptam egy levelet Gyopáros Alpár
kormánybiztos úrtól, melyben arról tájékoztat, hogy sikeres volt a Magyar Falu Program keretén belül beadott
pályázatunk (Eszközfejlesztés belterületi közterületek
karbantartására címmel). Ezt a pályázatot még szeptember elején írtam meg és adtam be, most érkezett meg az
értesítés a támogatói döntésről, mely alapján 9.354.566
Ft-ot nyertünk az alábbi gépek beszerzésére:

A lakossági szűrővizsgálatokról

AS-MOTOR AS 940 AWD magasgazvágó traktor
Prémium kategóriájú felülős magasgazvágó 27 lóerős,
speciális olajozású motorral, összkerékhajtással és differenciálzárral, mely a meredek domboldalakon vagy 50
cm magas fűben is üzemelhet. A keresztkéses rendszer
még a durva növényzetet is apróra vágja.
724 ccm, 27 LE, 90 cm-es vágásszélesség

Az eszközök november 26-án érkeztek meg, a műszaki
átadást egy rövid oktatás követett. Jövőre már ezekkel a
gépekkel fog találkozni a lakosság fűnyírás közben.
2019. november 7-én egy újabb levelet kaptam Gyopáros úrtól, melyben arról tájékoztat, hogy
sikeres volt a Magyar Falu program keretén belül beadott
másik pályázatunk is (A mosonszentmiklósi óvoda udvarának korszerűsítése címmel). A pályázat révén egy
babakocsitároló és egy a mozgáskorlátozottak bejutását
elősegítő rámpa építése válik lehetővé a jövő évben. Az
elnyert támogatás összege: 2.319.009 Ft.
Bedő Csaba polgármester

HUSQVARNA R 420 TSX AWD RIDER fűnyírótraktor
Nagy teljesítményű, összkerékhajtású fűnyíró. Szervokormánnyal és kényelmes hidraulikus
szerszámemelővel rendelkezik. Felszerelhető lengőkéses fűnyíróval, forgókefével, hómaróval,
hótolóval és egyéb szerszámokkal. 122cm-es vágóasztal, késkészlet, defektmentesítő, 726 ccm Kawasaki motor, 23LE, hótolólap.

Karácsonyi díszítés
a buszfordulóban

Mi a lakosságszűrés célja?
Az egészséges, vagy magukat egészségesnek gondoló
személyek vizsgálatát jelenti, amelynek az a célja, hogy
egyszerűen elvégezhető, a vizsgált személy számára
kellemetlenséget nem okozó, alkalmas módszer segítségével kimutassák a rejtett, tüneteket és panaszokat
még nem okozó betegségeket, és azokat mielőbb orvosi
kezelésre juttassák.
Mi a lakosságszűrés várható haszna?
Ha a szűrővizsgálat eredménye negatív, a vizsgált személy megnyugodhat.
Ha az eredmény pozitív, a szűrővizsgálat előbbre hozza
a diagnózist és a kezelést.
A fentiek ismeretében és szellemében, évtizedek óta
végez a Mosonszentmiklósi Háziorvosi Szolgálat munkatársi közössége is szűrővizsgálatokat.
2019-ben történt szűrővizsgálataink, a résztvevők számának feltűntetésével:
NŐGYÓGYÁSZATI szűrés (2 alkalommal)
77 fő
UROLÓGIAI szűrés
(1 alkalommal)
33 fő
ÉRSZŰKÜLET szűrés
(2 alkalommal)
141 fő
VASTAGBÉL szűrés
(márciustól kezdődően,
jelenleg is folyik, 2019. november végéig)
184 fő

Megjegyzés: ezen vizsgálatra szóló, „lakossági behívót”
536 fő kapott
Köszönetet mondunk, Önkormányzatunk Képviselőtestülete tisztelt tagjainak, személy szerint Bedő Csaba
Polgármester Úrnak, a nőgyógyászati- és urológiai szűrővizsgálatok finanszírozásáért.
Hálásan köszönöm munkatársaimnak, elsősorban
Modrovits Józsefné OKJ-s ápolónknak, Évának, valamint
Békefi Lászlóné, Marikának és Muzsek Erika védőnőnek
az önzetlen, lelkiismeretes, színvonalas és eredményes
szűrővizsgálati munkáját, amellyel segítik pácienseink
egészségének a megóvását, egyben a Mosonszentmiklósi Háziorvosi Szolgálat munkájának pozitív megítélhetőségét is.
Köszönetet mondunk mindenkinek, „Aki meghallotta a
hívást és eljött !”
Dr. Benke Tamás háziorvos

Új bejárata van a temetőnek
Mosonújhelyen

Ádvent első hétvégéjére a buszforduló is karácsonyi
díszbe öltözött, hála Vámosi Eszter kreativitásának és
ügyességének. Köszönet érte, és köszönet a tárgyakat
felajánló lakosoknak is.
Születések:

Októberben megújult a mosonújhelyi temető bejárata. Új
burkolatot kapott a kapu és az ajtó, a keret pedig le lett
festve a kapulábakkal együtt. Köszönet Gábor Sándornak
és Varga Ferencnek a segítségért, a társadalmi munkáért.
Bedő Csaba polgármester

Tisztelt Lakosság!
Itt a tél, ezen a télen is várható hideg és ezen a télen is
várható havazás.
Önkormányzatunk már megkötötte a hótolásra a szerződését egy helyi vállalkozóval.
Arra kérjük Önöket, hogy havazás esetén gépjárműveikkel
ne az út szélén parkoljanak, hiszen ezzel a hótolást akadályozzák, továbbá az esetleg felpattanó kő vagy kavics a
gépjárműveikben kárt is okozhat, netán síkos úton a hóeke
is neki csúszhat az autójuknak.
Köszönjük!

Sági Ádám				
2019.09.17.
Laki Dóra 				2019.09.20.
Mód Árnika				2019.09.21.
Németh Hanna Helga			
2019.09.27.
Takács Lia Zselyke			
2019.10.03.
Konrád Zalán				2019.10.06.
Tállai Erik				
2019.10.14.
Tállai Eszter				
2019.10.14.
Szabó Szofi 				
2019.11.07.
Bognár Nolen				
2019.11.10.
Zelenák Benjamin			
2019.11.12.
Baranyai Ábris 				2019.11.22.

Halálesetek:
Tóth Pálné				
Giczi Mihályné				
Szalánczi György			
Vida Miklós 				
Polgár Ferencné			

2019.09.16.
2019.09.25.
2019.10.24.
2019.11.11.
2019.11.12.

Házasságkötés:
Németh Teréz – Németh Zsolt		
Szatmári Dorina – Varga Domonkos
Löndör Vanda – Fenyvesi László
Molnár Szilvia – Nagy Levente		

2019.10.18.
2019.10.22.
2019.11.02.
2019.11.23.
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Szemétgyűjtés szeptemberben (is)

Megújult községünk régi plébánosainak a sírhelye

A Magyar Közút „Jobb, ha el se dobod!” országos szemétgyűjtési programjához Mosonszentmiklós település is
csatlakozott, így szeptember 20-án verőfényes szép őszi
időben szemetet gyűjtöttünk a falu környékén a polgármesteri hivatal dolgozóival, a polgárőrökkel és a közmunkásokkal közösen, összesen 27-en. Hál Isten, nagyon sok
szemetet nem kellett összegyűjteni a tavaszi szemétszedésünket követően, a hivatali teherautó platója csak egyszer telt meg. Az akció végén mindenkit vendégül látott
az önkormányzat egy lecsóra, melyet Fülöp Iza készített
el nagy sikerrel.
Bedő Csaba

Önkormányzatunknak mindig is fontos volt a múlt értékeinek a megőrzése, a falu történetéhez kapcsolódó személyek emlékeinek az ápolása. Emiatt is újíttatta fel önkormányzatunk Halottak napja előtt a temetőben két volt plébánosunk, Körmendy János és Kovarzik József közös sírhelyét. A felújítást Konrád György és Varga Imre végezte el.
A plébánia HISTORIA DOMUS-át a háborúban elvitték, így csak a megmaradt iratokban fellelt adatokból és leírt eseményekből lehetett összeszedni az alábbi információkat volt plébánosainkról.
Kovarzik József
1907-től 1914-ig 7 éven át volt plébános, egészen a haláláig. Fiatalon, 46 éves korában hunyt el. 1914. május 19-én
temették Mosonszentmiklóson, Czingreitner Lajos c. prépost mosoni esperes-plébános temette.

Körmendy János
1871-től 1902-ig 31 éven át volt plébánosa településünknek. Pápán született 1828-ban és 1902. április 26-án Mosonszentmiklóson halt meg 74 éves korában. Braun Adolf győri-kanonok temette április 27-én Mosonszentmiklóson.
A templom felszentelésének századik évfordulóján is Körmendy János volt a plébános. Az ünnepi beszédét kinyomtatta emlékül híveinek. A kisfüzet 19 oldalból állt. Az első lapján: „Egyházi Szentbeszéd volt, melyet a LébénySzent-Miklósi Templom felszentelésének százados évfordulója alkalmával 1875. augusztus 08. napján mondott
Mladoniczky Ignác a győri papnevelde aligazgatója.” A füzetben történelmi visszatekintésként leírják a templom
építését, Gróf Zichy Ferenc püspök rendelkezését, hogy szívét ide temessék el. B. Sina János nagylelkű támogatását,
a leégett toronysisak újjáépítését.
Bedő Csaba és Havassy László
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Folytatódik a plébánia felújítása

Bemutatkozik a Szent Miklós Ökocentrum

Örömmel adunk hírt, hogy plébániánk sikeresen szerepelt a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Helyi
egyházi közösségi terek fejlesztése” elnevezésű pályázaton. A pályázat 100 %-osan támogatott, önrész nélküli,
előfinanszírozott. Három tevékenységre lehetett pályázni:
plébánia épület felújításra 15 millió Ft, eszközbeszerzésre
5 millió Ft, és egyházi közösségszervező 1 éves bértámogatására: 2 796 300 Ft (a három tevékenységre összesen
22 796 300 Ft) volt a maximálisan elnyerhető összeg. Az
általunk beadott pályázat kalkulált összege:22 788 100
Ft volt.
Az épületben tervezett munkálatok: kültéri nyílászárók
cseréje fából, korszerű hőszigetelésnek megfelelően. Teljes aljzat hideg-meleg burkolása, teljes festés-mázolás. Javítások, vakolás-rabicolás, konyha kialakítás, csempézés,
felújítás.
Eszközbeszerzés: berendezési tárgyak, asztalok, székek,
polcok. Konyha berendezése, felszerelése, hűtő, gáztűzhely stb. Előadásokhoz szükséges informatikai eszközök. Kültéri kerti bútorok, szerszámok, gépek, valamint a
programok költségei.

Szeptembertől, mint a Szent Miklós Ökocentrum programszervezője nagy örömmel és lelkesedéssel kezdtem
neki a munkának. A Magyar falu pályázat által a programok ingyenesen kerülnek megrendezésre, hiszen nem
csak az épület felújítására és annak berendezésére, hanem a programok és annak megszervezése is finanszírozott az elnyert összegből.
A szombatonként tartott programok között szerepelt
kreatív nap az ősz jegyében, ahol Horváthné Éva és az
Alkotó kör tagjaival lehetett őszi díszeket készíteni, velem pedig a Zichy-térről levágott és lemorzsolt levendulából lehetett levendulazsákot készíteni.

Bértámogatás: 1 évre közösségszervező személy bértámogatása. A plébánia Vámosi Esztert kérte fel és bízta
meg a közösségi kert kialakításával, a kerti munkák irányításával, valamint a közösségszervező és programszervező feladattal, amit ő elvállalt. Kérjük, hogy támogassák,
segítsék munkájában, hogy egy nagyszerű közösségi kert
és tér valósuljon meg.
Eddig is sokat tett azért, hogy elinduljon a kert megvalósulása. Szívvel-lélekkel szervezi szombatonként a gyerekeknek és a felnőtteknek is a változatos programokat.
Kialakította a kert formáját, és elindította a munkát. Nemcsak a plébániakert gondozását, hanem településünk
parkjainak szebbé tételét is szaktudással végzi.
Hálás köszönet mindazoknak, akik közreműködésükkel
segítették a pályázat sikerét. Köszönet a lelkes segítőknek,
akik sok-sok munkával hozzájárultak a kert kialakításához,
a programok megvalósulásához. Köszönet mindazoknak,
akik bármilyen módon segítik egyházközségünk életét!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk
minden mosonszentmiklósinak!
Havassy László PTT világi alelnök

Malom utcai kereszt
Több éve hagyomány, hogy augusztusban szentmisén
vehetünk részt a Malom utcai keresztnél. Államalapításunk ünnepének délutánján, a szépen kialakított szabadtéri oltárnál Juhos Imre atya mutatta be a szentmisét.
Frank Györgyné

Következő programunk Mihály naphoz kötődött. Havassy
László tartott nagyon-nagyon érdekes és szemléletes
előadást a Mihály naphoz tartozó hagyományokról és
népszokásokról. Ezután a gyerekek megküzdhettek a
sárkánnyal és különböző bátorságpróbákkal győzhették
le belső félelmeiket, hogy végül elnyerjék bátorságuk jutalmát. A napot szalonnasütés zárta.

A kertészkedős nap nagyon hatékonyra sikerült. Elültettünk minden olyan növényt, ami aztán kora tavasszal
már fogyasztható lesz, felszedtük a diót és összegereblyéztük a faleveleket.
A hideg beálltával engedélyt kaptunk, hogy a programokat a
Civilek Házában tartsuk, amit ezúton is nagyon köszönünk!

Október 19-én Tök jó napot tartottunk itt! Kicsik és nagyok közösen hangolódhattak az őszre tökös dekoráció
készítésével, a Rátóti csikótojás meséjével, mindezt finom tea és sütemény kíséretében.
Az október 23.-i ünnepnapra egy hosszabb túrát szerveztem, hogy a résztvevők megcsodálhassák a környéket őszi szépségében. Nagy meglepetésre közel ötven
helyi és környékbeli felnőtt és gyermek érkezett. A túra
célja a Szentesi farm volt, ahol szalonnát sütöttünk,
megnézhettük az itt élő állatokat és játszhattunk. A nap
végén élményekkel telve, kellemesen elfáradva értünk
vissza a faluba.
Mivel a jó idő még a következő hétig tartotta magát, az
ezt követő szombaton a kilátóhoz is elsétáltunk. Nagyon
szép túra volt. A gyerekek hátizsákja tele lett narancseperrel, szívük pedig sok szép élménnyel.
Márton-nap alkalmából megemlékeztünk Szent Márton
püspökről, aki szerénységre és jószívűségre adott nekünk példát. A résztvevők lámpácskát készítettek, ami
az őszi sötétségbe fényt visz, emlékeztetve bennünket
arra, hogy ha kint sötét van, akkor a bennünk lévő fény
lehet az, ami világít nekünk és másoknak megmutatva
az utat a szeretethez.
Az időjárás kegyes volt és lehetővé tette még egy szabad
téri program megtartását novemberben. Havassy László
újabb szemléletes előadást tartott ezúttal a kukoricáról,
majd a résztvevők kézzel és régi darálóval morzsolhatták le a kukoricát. Nagy élmény volt!
Következő lehetőségünk a közös együttlétre december
14.-én lesz az iskolában, ahol mézeskalácsot fogunk sütni és díszíteni a gyerekekkel. Ezen a programon a nyugdíjas klub tagjai lesznek a segítségünkre. Várunk mindenkit, hogy együtt hangolódjunk a karácsonyra!
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult ahhoz, hogy a terveink, programjaink megvalósulhassanak!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és szeretetben gazdag,
boldog új évet kívánok!
Szeretettel: Vámosi Eszter
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A nyugdíjas egyesület kulturális rendezvényei

A nyugdíjas egyesület további rendezvényei

Szeptember 16-án rendezték meg a XIV. megyei mesemondó versenyt, melynek házigazdája a Kunszigeti
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub volt. A megmérettetésre
13 fő jelentkezett, a mi egyesületünkből négyen meséltek. ÖTVÖS DÁNIELNÉ (Benedek Elek: Üssed, üssed botocskám), MÉSZÁROS GÁBOR (Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack), MÜLLER LÁSZLÓNÉ
(Miért vörös a róka? magyar népmese) és NÁTZ IRÉN (
Kányádi Sándor: Az okos kos) című meséjét mondta el.
Október 5-én Szerecsenyben volt a megyei versmondók rendezvénye. GERICS ZOLTÁNNÉ (Petőfi Sándor:
Szülőföldem), NÁTZ IRÉN (Kosztolányi Dezső: Most színes tintákról álmodom), REMETE GÉZÁNÉ (Váci Mihály:

Szeptember 19-én kártyaversenyt rendeztünk, ahova
lébényi és öttevényi játékosokat is hívtunk. 30 fő kezdte meg a játékot, húzós snapszlit játszottunk, kieséses
rendszerben.
Az idei versenyen helyi győzelmek születettek: I. hely:
DUKAI LÁSZLÓNÉ, II.hely: NÁTZ IRÉN, III. hely LENCSE
GYŐZŐ. A győztesek értékes tárgyjutalomban részesültek, valamennyi játékos pedig könyvjelzőt kapott.
Október 1-én ünnepeltük az Idősek Világnapját. Köszöntőt mondott LUDIKÁR KÁROLY, majd versek hangoztak el az idősek tiszteletére. A Rábcamenti Vadásztársaságtól kapott vadhúsból Takáts László és felesége,
Ibolya készített pörköltet.
November 11-én, MÁRTON napján liba-bulit rendeztünk a helyi Teke-bárban. Felidéztük Szent Márton legendáját, hozzá köthető egyházi és népi hiedelmeket.
Ezt követően meghallgattuk Valiczkó Szilvia és Széles
Zoltán előadóművészek operett műsorát, majd elfogyasztottuk finom vacsoránkat, ki-ki választása szerint liba-zúzapörköltet galuskával, vagy libacombot
pároltkáposztával. A talpalávalót HALÁSZ ERNŐ muzsikálta.

November 28-án egészségügyi előadást hallgattunk
meg a folyadékfogyasztás fontosságáról. Előadónk volt
Ványik Tünde vezető ápoló, Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház Nefrológiai Osztályáról. Az előadás az „M-értékünk az egészségünk” program keretében a Győri Járási
Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészségközpont támogatásával valósult meg.
Fülöp Anna

Köszöntőműsor Idősek Napján

A kártyaverseny miklósi résztvevői

Szelíden, mint a szél) című versét szavalta, ÖTVÖS DÁNIELNÉ pedig egy székely mesével (Barcsa Dániel: A legénykori fénykép) örvendeztette meg a hallgatóságot,
és különdíjban részesült.
Október 25-én volt a Mosonmagyaróvár és Környéke
Nyugdíjas Egyesület művészeti fesztiválja a Fehér Ló közösségi házban, ahol a járási nyugdíjas szervezetek egy
műsorszámmal képviseltethették magukat. Tőlünk NÁTZ
IRÉN mondott verset (Kányádi Sándor: Valami készül.)
A III. megyei keresztrejtvényfejtő verseny november
16-án volt Nyúlon. Minden nyugdíjas klubból két versenyző indulhatott, egyesületünket FÜTTY RUDOLFNÉ
és BOSCOLO KATALIN képviselte.
A Moson Megye Polgáraiért Alapítvány november 19-én
rendezte meg a XI. megyei versmondó versenyt a Fehér
Ló Közösségi Házban, ahol 17 versenyző szavalta el a
kiválasztott versét. Tőlünk NÁTZ IRÉN (Radnóti Miklós:
Tétova óda), GERICS ZOLTÁNNÉ (Csokonai-Vitéz Mihály:
A reményhez), NAGYNÉ FURCSIK ERZSÉBET ( Piros rózsák, fehér rózsák , romantikus történet versben, amit
Édesanyjától tanult ), és REMETE GÉZÁNÉ ( Váci Mihály:
Szelíden, mint a szél)- című versét tolmácsolta.
2019-ben emlékeztünk a 110 éve született, 75 éve elhunyt RADNÓTI MIKLÓS-ra, akit utolsó útja, az „erőltetett menet” megyénkbe vezetett. Az évforduló alkalmából meghirdetett megyei vetélkedőre beneveztünk. A
feladatlapokat NÁTZ IRÉN, TAKÁTS LÁSZLÓNÉ, BÖRZSEI
NÁNDORNÉ és FÜTTY RUDOLFNÉ töltötte ki. A sikeres
feladatmegoldás érdekében újra kézbe kellett venni a
versesköteteket, böngészni az internet adatait.
Fülöp Anna

Egészségügyi előadás hallgatása

A nyugdíjas egyesület kapcsolatai
A Moonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület
XIV. kistérségi találkozója szeptember 20-án volt Jánossomorján. A közel ezer tagot számláló civil szervezethez harminc nyugdíjasklub tartozik. A rendezvény
fővédnöke Nagy István agrárminiszter, országgyűlési
képviselő volt. A kistérségi találkozó célja az összefogás erősítése, egy vidám délutánon ismerkedés a másik
klub munkájával, tapasztalatok átadása.
Október 17-én a Mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjas Klubot köszöntöttük 40 éves jubileumi ünnepségén.
Október 19-én Máriakálnokon jártunk, ahol a helyi
nyugdíjas klub káposztafesztivált rendezett.
Szintén ezen a napon kultúrcsoportunk a börcsi idősek
napján szerepelt. A műsorban közreműködött: LUDIKÁR
KÁROLYNÉ, LUDIKÁR KÁROLY, JÓZSA FERENCNÉ, BARTALOS GÁBOR és LENCSE GYŐZŐ.
November 7-én Abdán vendégeskedtünk, a nyugdíjas
klub hívott bennünket kártyadélutánra.
November 8-án Öttevényen voltunk a helyi Őszidők
Nyugdíjas Egyesület kistérségi találkozóján. Megnéztünk egy színvonalas műsort, majd vacsora és tánc következett.
Fülöp Anna

A Fővárosi Operettszínházban jártunk

Abdán voltunk kártyázni

Október 6-án tekintettük meg az Ének az esőben című
előadást, ami feledhetetlen történet a show businessről és a szerelemről. A történet szerint a némafilmek
sztárja és állandó partnere életük első hangos mozijára
készülnek, ám kiderül, hogy Lina hangja elviselhetetlen a vásznon. Egy feltörekvő fiatal színésznő lesz a
hangdublőr, akibe beleszeret a sármos színész. A darab
lehengerlő szteppjelenetekkel és klasszikus slágerekkel
fűszerezett.
November 3-án láttuk A szépség és a szörnyeteg című
darabot, amely Disney egyik legelbűvölőbb meséje.
Már több mint huszonöt éve hódít az egész világon,
az operettszínház is túl van az ezredik előadáson. A
mesében a gyönyörű, okos szépség és a kastélyban élő
zord külsejű szörnyeteg története bontakozik ki, mindez kiváló énekekkel, táncos jelenetekkel.
Fülöp Anna

A Fővárosi Operettszínház előtt
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Jubileumi polgárőr nap
Ez a köszöntő a Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület 15
éves jubileumi polgárőr napján hangzott el.
Tisztelt Polgárőr Társak, Kedves Vendégeink!
Röviden szeretnék visszatekinteni az
elmúlt 15 év fontos, meghatározó
eseményeire, pillanataira.
A Polgárőrség létrejötte, kialakulása
a mai értékelés alapján törvényszerűnek, szükségszerűnek tekinthető. Az
országban a rendszerváltást követően mennyiségi és minőségi „robbanás” történt a bűnözésben, a lakosság
biztonságérzete látványosan romlott.
Új bűncselekmények jelentek meg,
kábítószerrel való visszaélés, fegyveres rablások, trükkös besurranások. A
vagyon elleni bűncselekmények duplájára nőttek. Fokozottan voltak veszélyeztetve az idős korú lakosaink,
akik tájékozatlanok és hiszékenyek
voltak az ilyen irányú bűnelkövetőkkel szemben. Mindezek a változások
eredményezték a polgárőrség létrejöttét településünkön is.
A 15 éves jubileum alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk a múltunkra, az elért eredményekre és egyesületünk
fejlődésére.
Egyesületünk 2004. január 23-án alakult meg 63 fővel
Behon Péter Pál önkormányzati képviselő javaslatára Ezt
az ötletet az önkormányzat is felkarolta, pozitívan állt az
egyesület alapítása mellé. Vezetőnek Behon Péter Pált választottuk meg. Kezdetben csak járőrszolgálatot láttunk
el, majd a következő években tevékenyen részt vettünk a
falu rendezésében, a tűzoltószertár külső festésében, az
évenkénti szemétszedésben. Együttműködési szerződést
kötöttünk az önkormányzattal, a helyi általános iskolával
és a környező települések polgárőr egyesületeivel, mely
együttműködések a mai napig is kiválóan működnek.
Egyesületünk vezetőjének korai halálával nem torpant
meg működésünk, hanem tovább folytattuk a polgárőri
tevékenységünket a faluban. E szomorú esemény után új
elnököt kellett választanunk. A tagság Stergerits Józsefnek szavazott bizalmat. Új korszak vette kezdetét. Meg-
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Jótékonysági vásár
szervezte a csoportokat, beosztotta melyik csoport, melyik héten lát el járőrszolgálatot. Alapító tagok közül a régi
elnök elhunytával többen befejezték polgárőri tevékenységüket. Pótlásuk az új elnök feladata lett. Neki ez annyira
sikerült, hogy az alapítói létszámot kicsivel túl is léptük
egy év múlva. Folyamatosan végeztük
a járőrszolgálatot, biztosítottuk a falu
rendezvényeit és az un. „árusok - vaskereskedők” kiszorítását a faluból.
Ahhoz, hogy gyorsan oda tudjunk érni
a helyszínre, egy gépkocsi is kellett.
Először egy használt Toyotát kaptunk
a rendőrségtől, majd pályázat útján
nyertük a most is meglévő Opel Astra
gépkocsit. Minden évben megtartottuk a polgárőr napot, ahová polgárőreink hozzátartozóit is meg szoktuk
hívni. Kiváló munkáért elismerésben
részesülnek az erre érdemes tagjaink
az évenként megtartott közgyűlésünk
keretében. Decemberben Mikulás
napot szervezünk az önkormányzattal karöltve. Elhunyt tagjainkról sem
feledkezünk meg, sírjaiknál emlékezünk minden év augusztusában.
2015-ben a Megyei Polgárőr Nap szervezését is elnyertük,
mely maradandó élmény volt számunkra. Irodánk, melyet
az önkormányzat biztosított számunkra a régi iskolaépületben, teljes informatikai beruházáson esett át. Számítógép, nyomtató, internet és a több irodai eszköz beszerzése
történt meg, amely az adatszolgáltatás és a kommunikáció gyorsaságát segítik. Irodánk mai formáját önerőből
csinosítottuk, festettük és bútoroztuk be. Mikor már csak
a kitaposott úton való haladás lett volna célunk, sajnos az
élet megint közbeszólt. Elnökünk súlyos betegségben elhunyt. Emlékét a mai napig szívünkben őrizzük. Ismét elnökválasztás előtt álltunk. Több hónapos szünet után egy
eredményes választást követően Tengölits Lajosné lett az
új egyesületi elnök. Jövőbeli célunk, hogy az elődök által kitaposott úton együtt, összefogva haladjunk tovább,
hogy továbbra is biztosítani tudjuk a mosonszentmiklósi
lakosság biztonságát. Kívánom, hogy a jövőben legalább
ekkora, de ha lehet még egy kicsit nagyobb lelkesedéssel
oldjuk meg az alapszabályunkban leírt céljainkat. Ehhez
kívánok erőt, egészséget az elkövetkező 15 évre.

A Lébényi Boldog Jolán Karitász, a mosonszentmiklósi Alkotó Kör és a Szent Miklós Ökocentrum összefogásával
került megrendezésre az a jótékonysági vásár, amelynek
bevételével a helyi rászorulókat támogatja a Karitász csoport. Az esemény a december 1-i Mikulás-napi ünnepség
keretén belül valósult meg, ezt azonban sok munka és
előkészület előzte meg.
Október 5.-én a helyi Alkotó Kör és a Szent Miklós
Ökocentrum egy egész napot hirdetett meg a kreativitás
jegyében. A sok munkával járó előkészületet és a nap lebonyolítását Horváthné Évának köszönhetjük! Sokan jöttek el, hogy munkájukkal hozzájáruljanak a karitatív tevékenységhez.

A következő alkalom az összefogásra november 30-án jött
el. Ekkor egy újabb kreatív nap állt rendelkezésre azoknak,
akik segíteni szerettek volna a másnapi jótékonysági vásáron. Ekkor különböző karácsonyi virágkötészeti kompozíciókat lehetett készíteni útmutatásaim alapján. Összejött a
falu apraja-nagyja és szebbnél szebb alkotások készültek.
Ezúton is nagyon szépen köszönjük az Önkormányzatnak,
minden támogatónak és résztvevőnek, hogy hozzájárultak a sikeres jótékonysági vásárhoz, amellyel a Karitász
a helyi rászoruló családok karácsonyát szeretné szebbé
tenni. Elek Istvánné a Karitász csoport vezetője már fel is
vette a kapcsolatot ez ügyben az Önkormányzattal.
Szeretettel: Vámosi Eszter
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A szeptember 29-i Szeretlek Magyarország
tűzgyújtás és szalonnasütés képekben
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Bölcsődei hírek

Péntekenként zöldség és gyümölcsnapot tartunk.
A gyermekek számára nagyon fontos az egészséges
táplálkozás és a megfelelő vitamin bevitel.
Köszönjük a szülők közreműködését!

Az egyik legkedveltebb időtöltésünk az alkotó
tevékenység. Itt az ünnepek közeledtével nyakláncot
fűztünk karácsonyi tésztából.

Sétáink során megismerkedünk falunkkal és környezetünk szépségeivel.
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Egészség-és sportnap az óvodában

Kormos István születésnap

Egészségnap

Hagyományaink szerint ünnepeltük meg Kormos István,
falunk szülöttének és óvodánk névadójának születésnapját. Ezen a napon az óvó nénik csoportról csoportra járva kedveskedtek a gyermekeknek a költő által írt
egyik verses mese bábjátékos feldolgozásával.
Ebben az évben a Mese Csirió mókuskáról című verses
mese került bemutatásra. A nap következő részében ellátogattunk a költő emlékhelyéhez. Ott gyertyát gyújtottunk és koszorút helyeztünk el.
Horváth Éva óvodapedagógus

,,Alma, alma, piros alma,
gurul, mint a pöttyös labda.’’
Az Egészségnapot október elején tartottuk az óvodában.
Muzsek Erika védőnő segítségével játékos feladatokkal,
kérdésekkel próbáltuk érdekessé és emlékezetessé tenni
ezt a napot. Beszélgettünk az öltözködésről, a gyümölcsök vitamintartalmáról és a kézmosás fontosságáról.
Köszönjük a szülőknek, hogy a változatos gyümölcsökkel, zöldségekkel segítették a rendezvényt.
Feller Katalin
pedagógiai asszisztens

Vaskakas Bábszínház
Novemberben egy esős napon menetrend szerinti járattal indultunk el a győri Vaskakas bábszínházba. A borús
idő nem szegte jókedvüket a gyermekeknek, izgatottan
várták, hogy mikor szálunk fel a buszra és mikor érünk a
bábszínházba. A kismalac és a farkas című előadást láttuk, mely nagyon tetszett a gyerekeknek. A műsor után
mindenki kapott színezőt, s munkához is láttak.
A buszpályaudvarról élményekkel gazdagodva indultunk
vissza óvodánkba. Szeretnénk megköszönni Földi Ernő
édesanyjának a gyermekek kíséretében való segítségét.
Buga Lászlóné óvodapedagógus

Sportnap
Annak érdekében, hogy a gyermekek figyelmét a sportolásra és annak jótékony hatására felhívjuk, Szabóné Takács Renátával megfelelő mozgás lehetőséggel készültünk. Minden korcsoport számára életkorának megfelelő
nehezítéssel ügyességi pályát alakítottunk ki. A bölcsődés
kisgyermekeket vártuk először, majd minden csoport remekül teljesítette a “kihívást”! Az ügyesebbek többször is
végig érhettek az akadályokon. Ezekkel a kiemelt napokkal, élményekkel próbáljuk az egészséges életmód irányába koordinálni az intézményünkbe járó gyermekeket.
Kolnhofer Palkovics Zsófia
óvodapedagógus

Évszakzáró koncert az óvodában
Az idei évben is Horváth Krisztina tanárnő vezetésével,
az iskolások gyönyörű, fülbemászó citera előadásával
zárhattuk az őszi évszakot.
Köszönjük a tanárnőnek, hogy ismét elfogadta felkérésünk és az igazgatónőnek, hogy lehetővé tette fellépésüket számunkra.
Feller Katalin
pedagógiai asszisztens
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Bábmesék és hangverseny óvodánkban

Szüreti mulatság gyermekeink körében

Mit minden évben idén is sok szeretettel hívtunk az óvoda
falai közé előadókat. Nagy örömmel fogadták felkérésünket a Hangraforgó együttes, és a Habakukk bábszínház
előadói. Október 4-én köszönthettük körünkben a bábszínházat, akiktől mesét is hallgathattak ovisaink. Két mesével érkeztek: „A süni ajándéka”, és a második mese „A
világszép kecskebéka”. Színvonalas és gyermeki humorral
átszőtt bábozásban lehetett részünk. Október 14-én látogatott intézményünkbe a Hangraforgó együttes és „Aranysárgák már a fürtök” címmel egy szüreti népzenei és zenésített versek csokrát hallgathattuk meg. Vidám hangulatú
és ismertető célú előadásuk, a bölcsődei és a nagycsoportos korú gyermekeket is magával ragadta.
Kolnhofer-Palkovits Zsófia-óvodapedagógus

Hagyományainkhoz hűen az ősz beálltával, a szőlő beérésével októberben a szüreti mulatságot elevenítették
fel Nagy Andor és néptáncosai intézményünkben. A vidám mulatságba, táncba bölcsődéseket-óvodásokat, kicsiket-nagyokat is bevontak.

Magyar néphagyományunkról, a szüretről, szüreti mulatságról pár szóban:

A Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület őszi,
hangszerbemutatóval egybekötött hangversenye
Egyre szorosabb kapcsolat alakul ki óvodánk és a Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület között. Köszönjük
az egyesület elnökének, Bertalan Tihamérnak, hogy -az
óvodás gyerekek nagy örömére- ismét megszervezte számunkra ezt a délutánt. Taletovics Márton szakmai vezető a kisgyermekek számára érthető és élvezhető módon
mutatta be a zenekar hangszereit. A nagy- és középső
csoportos gyerekek már tudták és alig várták, hogy kipró-

bálhassák azokat. Óvónőként nagy örömömmel töltött el,
hogy szeretett, volt óvodásaim Benedek-Nikli Zsombor, és
Nimród is a zenekar tagjai. A hangszerbemutató után az
ovisok számára is ismert dalok csendültek fel. Köszönjük
Bedő Csaba polgármesternek, az önkormányzatnak hogy
biztosították a meleg helyiséget a gyerekeknek a Művelődési házban.
Takács Attiláné intézményvezető helyettes

„A szüret kemény munka és ünnep egyszerre. A szőlő
kapálása, metszése és oltása után ekkor köszönt be a
borkészítés ideje. A szüret szó eredetileg a szőlő borrá
alakításának részfolyamatára, a szűrésre utal, de mai jelentése kiterjedt a többi gyümölcs betakarításának elnevezésére is. A szüret első napja egyes területeken neves
dátumokhoz kapcsolódik:
Eger vidékén szeptember 29. - Szent Mihály napja, Miskolc környékén október 18. - Lukács napja, a Dunántúlon
október 15. - Szent Teréz napja a szüret kezdete.
A szüret társas eseménynek számított. Régen egy egész
közösség közös tevékenysége volt, melyet szüreti mulatság zárt. Bortermő vidékeken nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat is rendeztek. Érdekesség, hogy a szüret idején bezártak az iskolák, szünetelt
a bíráskodás és a katonák is szabadságot kaptak. Az
ismerkedés egyik hagyományos színtere volt. A szüret

zajkeltéssel indult, riogatással, esetleg pisztolylövésekkel - ez ősi gonoszűző rítus- indult. Csak eztán indult a
munka. A lányok, asszonyok voltak a szedők, akik gyűjtőedénybe gyűjtötték a szőlőt. Ők kiabáltak aztán a puttonyos legényeknek, férfiaknak, akik - az akkor még fából készült - puttonyba gyűjtötték a szőlőt. A szemeket
préselés előtt összezúzták, ezután indult a tulajdonképpeni borkészítés. Természetes volt, hogy a munka alatt
vidám énekszótól, viccektől volt hangos a vidék. A nap
végén a szüretelők szüreti koszorút vittek a vállukon,
amelyet szőlőfürtökből, búzával, szalagokkal. Régen a
földesúr, a gazda tartotta este a táncos mulatságot. A
szüret végeztével megtartották a szüreti bálokat.
Szüreti bálra készülve a szőlőben leszedtek annyi szőlőt,
amennyi a bálterem díszítésére kellett. Nagy fürtöt készítettek, amit a fő helyre tettek. Ezt az éjszaka folyamán ellophatták, vagy a végén kisorsolták. A csőszlegények és
lányok feladata volt, hogy vigyázzanak a „szőlőlopásra”.
A szüreti fogások elkészítésére a gazdaasszony nagy
hangsúlyt fektetett. A szüretből hazatérőket megterített
asztal várta. Fő eledel a birka vagy marhahúsból készült
bográcsos étel és a kalács volt. A húsleves, töltött káposzta is hagyományos szüreti étel, a lakomát a csörögefánk zárta.
A tánc, az ételek és a mulatozás mellett természetesen nem maradhatott el a borozgatás sem. Ennek aztán
gyakran lett következménye kisebb-nagyobb verekedés,
amely azonban egyáltalán nem volt szokatlan és különösebben megbotránkoztató történés.
Enélkül nem lehetett vérbeli szüreti mulatság.
„Bort iszunk mi, ugye, pajtás?
Bort iszunk mi, ugye, pajtás?
Nem is vízzel élünk mint más!
Majd, ha eljön az utolsó,
Isten veled jó éjszakát boroskancsó!”
Forrás: netfolk.blog.hu/2012/10/11/erik_a_szolo_hajlik_a_vesszo
Gyurós Lilla intézményvezető
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Mihály napi vásár

Kiállítás az óvodában

Régen a paraszti életben jelentős nap volt Szent- Mihály napja. A szent-György napkor kihajtott állatokat ezen a napon
terelték haza gazdáikhoz a pásztorok. Ezt a nagy eseményt
mulatsággal, vásárral ünnepelték meg. A cica nagycsoportosokkal mi is vásári hangulatot varázsoltunk ezen a napon.
Óriási készülődés előzte meg! Egész hónapban vásári portékákat készítettünk, Ildi óvó néni, Rita néni és én is. Néhány nappal a vásárt megelőzően mondókával hívtuk meg
óvodánk minden csoportját, a konyha, és Önkormányzat
dolgozóit! Elérkezett a várva várt nap! A sok portékának,
gyümölcsnek nagy sikere volt! Vásárba hívó mondókával
mentünk minden csoportért, ahol tágra nyílt szemmel csodálták igazi piaci öltözékünket, a kendőt, a kötényt. Gyorsan
megteltek az óvó nénik által készített kis táskák. Örömmel
fogadtuk felnőtt vendégeinket, akik azt is átélhették, hogy
a pénz helyett mosoly, taps, és egyéb mozgásos feladat a
fizetőeszköz. Ezen a délelőttön felnőtt, gyermek, egyaránt
jól érezte magát!
Buga Lászlóné óvodapedagógus

Az Őszi Évszaknyitó Kiállításunk témája a virágkötészet volt.
Az októberi hónapban Vámosi Eszter alkotásait láthatták a
gyerekek és szüleik a fenti épület folyosóján. A megnyitón
a nagycsoportosok szerepeltek, énekkel, verssel és furulyázással kápráztatták el a jelenlévőket. Ezt követően Eszter
érdekes történeteket mesélt a virágkötészetről.
Feller Katalin
pedagógiai asszisztens

Téli évszak nyitó kiállítás
Mosonszentmiklósi Potyondi Eszter, volt óvodásunk Potyondi Mihály édesanyja, elfogadta felkérésünk, és téli
hangulatot, ünnepi illatokat idéző saját készítésű, gyönyörű mézeskalácsai kerültek kiállításra intézményünkben. A téli évszak nyitó kiállításunkat a Szülői Szervezet
tagjaival, meghívott vendégeinkkel, valamint Takács Attiláné vezető helyettes óvodapedagógus Mackó csoportos gyermekeinek verseivel, dalaival, énekes játékával
nyitottuk meg. A megnyitón meséltem a gyermekeknek
a mézeskalács történetéről, a méz fontosságáról.

Márton nap az óvodában
November 11-én Márton jeles napját ünnepeltük az óvodában.
A legenda szerint: „Mártont nagyon szerették mindenütt,
mert jóságos volt és mindenkinek segíteni próbált. Egyszer levette köntösét, kardjával kettévágta és az egyik
felét egy didergő koldusra terítette. Az emberek hamarosan meg is akarták választani püspöknek. Márton azonban nem akart püspök lenni, ezért elbújt az emberek elől,
hogy ne találják meg. A libák közé húzódott, a libaólba.
De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak,
és gágogásukkal elárulták Márton búvóhelyét.”
Az óvodás gyerekekhez a legenda ezen részével hozzuk
közel ezt a jeles napot.
A liba a főszereplő a jeles napot megelőző héten. Minden tevékenységünkbe beleszőjük a libával kapcsolatos dolgokat.
A nagyobbak ilyenkor meglátogatják a kisebbeket, együtt
játszanak, énekeltek. A csoportok megajándékozzák egy-

25

mást. A nagyobbak ajándékba maguk készítette liba bábot adnak a kicsiknek. Ők pedig, valami finomságot készítenek: idén illatos fahéjas sült almát kínáltak.
Takács Attiláné
intézményvezető helyettes

Potyondi Eszter pár szóban magáról és a mézeskalács
sütéséről, annak szépségéről, süteményformákról, díszítési technikákról, cukor mázról, kiállításra kerülő díszeiről. Mézeskalács receptjéről, sütéshez való hozzávalókról vidám zenét is hallgattunk a gyermekekkel.
A kiállítás megtekinthető óvodánkban, a fő épület folyosóján december 20-ig.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Horváth Éva
óvodapedagógus

Miklósi Hírvarázs
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Temetőtakarítás
Idén is megszervezte a polgárőrség és az önkormányzat szokásos Halottak napja előtti temetőtakarítását.
Október 19-én szombaton találkoztunk a temető bejárata előtt lombseprővel, metszőollóval felszerelkezve. A
lehullott levelek összesöprése, a hátsó részen található
drótkerítésbe nőtt gazok eltávolítása mellett a Vasút utcai kerítés és tujasor kitisztítása volt a feladat. Az önkormányzat új teherautója háromszor fordult az eltávolított
növényekkel és a lehullott levelekkel. A munkával pár
óra alatt végeztünk, ezt követően a polgárőrség irodájában láttuk vendégül a segítőket.
Köszönöm a jelen lévő önkéntesek munkáját, remélem
ez a szép hagyományt még sokáig tudjuk folytatni.
Bedő Csaba polgármester
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Itt van az ősz, itt van újra…
A rövidre szabott nyári pihenő után beindult az élet a
táncteremben. Az iskolában közel nyolcvan, az óvodában harminc gyerek kezdte meg a néptáncos évadot. A
felnőttek sem unatkoztak, mert több vidéki előadáson is
részt vettünk.
Októberben a jubileumi 5. „Röppenj Pulyka” táncalkalom
mellett részt vettünk a győrújbaráti senior néptánc gálán. Ezen fáradalmakat a 15. Debreceni Folkmásfélnapon
pihentük ki. November végén Greznár Zoltán és bandája
húzta a talpalávalót a Fonóban.
A téli szünet előtt a hagyományos Adventi Néptánc Gálán mutatjuk be táncainkat. Ennek időpontja December
12. (csütörtök), 18 óra. Helyszín az iskola aulája. Mindenkit szeretettel várunk!
Nagy Andor

Győrújbarát Senior találkozó

Fonó

