Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

István király ünnepe
Augusztus 20-a István királyunk ünnepe, az államalapítás ünnepe és egyben az új kenyér ünnepe is. Településünkön már régóta hagyomány, ilyenkor az önkormányzat és az egyház közösen ünnepel templomunkban, egyúttal
megáldjuk és megszegjük az új kenyeret is.
A szentmise elején megemlékeztem az államalapító királyunkról, arról, hogy ez az év a megemlékezések sorában
is rendkívüli volt, gondoljunk csak Trianon 100 éves évfordulójára vagy a koronavírus okozta helyzetre. Beszédem végén Juhos Imre atya megáldotta az új kenyeret, melyet a szentmise végén kiosztottunk a hívők között.
Bedő Csaba polgármester

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.
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Pályázati információk
Hál Isten több pályázati sikerről is be tudok számolni
Önöknek.
Önkormányzatunk aktívan pályázott a Magyar Falu
Programban kiírt pályázatokra, melyben külső segítséget nem vettünk igénybe, az összes pályázatot jómagam írtam meg és adtam be.
- még 2019. év végén nyertük el az első ilyen pályázatot, melyen 9,35 millió Ft-ot nyertünk zöldterület
karbantartásra, azaz 2 db nagyteljesítményű fűnyíró
vásárlására

- szintén 2019-es pályázaton nyertünk 2,39 millió Ft-ot
óvodai rámpa és babakocsitároló építésére. Ez a fejlesztés ez év tavaszára készült el.

- ez év tavaszán orvosi eszközök és informatikai eszközökre lehetett pályázni, ezen 1,38 millió Ft-ot nyertünk
el. Ebből orvosi szekrényt és notebookot vásároltunk a
védőnőnek és 2 db asztali számítógépet és monitorokat
a háziorvosi szolgálatnak.

- ez év júniusában 4,92 millió Ft-ot nyertünk önkormányzati belterületi utak felújítására. Ebből fog új aszfaltburkolatot kapni reméljük, hogy még ez év őszén a
Kis utca, a Liliom és a Táncsics utca hiányzó szakasza.
- júliusban 1,9 millió Ft-ot nyertünk közösségi terek

fejlesztésére. Ebből a forrásból a művelődési házunk
elektromos bekötése továbbá kapcsolószekrényei fognak megújulni és energiatakarékos LED lámpák kerülnek felszerelésre a nagyteremben valamint az előtérben. Ez a munka is ősszel fog elkezdődni.
- augusztusban jött a hír, hogy játszótér építésére nyertünk 4,99 millió Ft-ot. Ebből az összegből egy új játszótér fog felépülni a Csepete úton található közterületen,
a 8. telek után.
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Pályázati információk
Pár szó a most beadott pályázatokról.
- A napokban készítettem el és adtam be a Csepete út II. ütem telkek előtti közvilágítás kiépítésre egy pályázatot
4,84 millió Ft értékben
- Lébény városával közösen adtunk be egy pályázatot a két település közti kerékpárút útburkolatának a felújítására több, mint 10 millió Ft értékben
- a győri tankerülettel közösen adtunk be egy pályázatit az iskola tornaterem felújítására 10 millió Ft összegben,
melyből a sportburkolat és a nyílászárók újulnának meg
- ugyancsak a győri tankerülettel közösen adtunk be egy pályázatot 3,2 millió Ft értékben, ebből a táncterem nyílászárói lesznek kicserélve és az aula lesz kifestve sikeres pályázat esetén.
Úgy gondolom, hogy a Magyar Falu Program kínálta pályázati lehetőséget jól kihasználtuk, mivel eddig 24,9 milliót nyertünk el és most pedig 28 millió Ft-ra fogunk pályázni.
Pár szóban szeretném Önöket tájékoztatni a bölcsődei pályázatunkról is
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013
A projekt címe: Új bölcsőde építése Mosonszentmiklóson

A bölcsőde építésére elnyert összeg 199,8 millió Ft volt, melyből magára az építkezésre 171 millió Ft-ot fordíthatunk. Ez év nyaráig készültek el az engedélyes tervek, továbbá a kiviteli tervek, mely alapján tudtunk árajánlatokat
bekérni. Az összeg nagysága és a pályázati kiírás miatt közbeszerzési eljárást kellet kiírnunk a kivitelező kiválasztására. Az árajánlatok beérkezésének a hátárideje szeptember eleje volt, ezt követte a hiánypótlások bekérése.
Ennek a határideje viszont pont a faluújság lapzártájával esik egybe. Így a nyertes kivitelezőről, annak nevéről
még nem tudok beszámolni, de nagy esély van arra, hogy a pályázatban az építkezésre elnyert összegbe bele fogunk férni. Ez magyarán azt jelenti, hogy nem kell az önkormányzatunknak saját forrást az építkezés mellé tenni.
Büszkén írom le, hogy a tavalyi önkormányzati épületek energetikai felújítása pályázatunk is hasonlóan sikerült,
a megyében összesen 2 db olyan Területi Operatív Program pályázat volt, amelyik kijött ez elnyert pályázati ös�szegből, ebből egyik a miénk volt!
Ha saját forrást nem igényel ez a mostani bölcsődei pályázat, egy kicsit talán könnyebb lesz az elkövetkező időszakunk, és így talán könnyebben fogjuk áthidalni az állam által elvett évi 8 millió Ft gépjárműadó kiesésünket és
nem fogja annyira terhelni az önkormányzati költségvetést a koronavírus védekezése miatti kiadás.
Bedő Csaba
polgármester

Miklósi Hírvarázs

4

Koronavírus tájékoztató
Egy hasznos táblázat arról, hogy milyen körülmények között mekkora esélyed van elkapni a
koronavírust
A fizikai távolságtartás szabályai merevek és elavult adatok alapján szabták meg azokat - vezeti le egy augusztus
végén publikált brit tanulmány, amit feltétlenül érdemes
elolvasnia annak, akit kicsit is mélyebben érdekel a téma.
Főleg mivel meglepően közérthető nyelven írták. A mindenütt hangoztatott 2 méteres védőtávolsághoz képest
egy énekelő, kiabáló vagy köhögő ember szájából például
7 méternél is messzebb juthatnak fertőző cseppek.
A tanulmányt egy praktikus és nemtudósoknak is hasznos
táblázattal illusztrálták, ami végig veszi, hogy a leggyakoribb élethelyzetekben mekkora a fertőzésveszély maszkban, illetve fedetlen arccal.
forrás: napi.hu/nemzetkozi_gazdasag
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Önkormányzati hírek
Új bútorokat vásároltunk a konyhába
Önkormányzatunk még tavasszal vásárolt a konyhai étkezdébe új asztalokat és székeket közel 800 ezer Ft értékben.
Erről akkor a koronavírus miatti helyzetben nem tudtuk tájékoztatni Önöket, de most megtesszük. A tanév kezdetekor már az új bútorok várták az étkező kisdiákokat.
Sajnos az őszi járvány miatt speciális protokoll szerint étkezhetnek iskolásaink, természetesen a szükséges kézmosás és fertőtlenítés után, melyhez a vírusölő és fertőtlenítőszereket önkormányzatunk folyamatosan biztosítja.
Bedő Csaba polgármester

Tájékoztató meglévő és új házi kutak engedélyezéséről
Tisztelt Lakosság!
2023. december 31-ig minden olyan ásott, vert, vagy fúrt
régi kutat be kell jelenteni a település jegyzőjénél, amelyek korábban engedély nélkül létesültek.
A vonatkozó jogszabály szerint az az ingatlantulajdonos
mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól, aki a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7)
bekezdése értelmében, az engedély nélkül létesített kút
fennmaradását 2023. december 31‐ig kérelmezi.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy új kutat létesíteni viszont már csak ezen engedély birtokában lehet!
A fúrt kút esetében a szakember felkérése mind a kút
fennmaradása, mind az új kutak létesítése esetében az

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 egyszerű
közúti jelzéssel megengedhetik, hogy felálljunk. Ebben az
esetben kell mérlegelni azt, hogy zavarjuk-e a gyalogost.

igénylő lakos feladata, továbbá az ezzel járó költségek
viselése is az érintett kérelmezőt terhelik. Ásott és vert
kutak esetében nem kell szakembert bevonni!
Jogosultsággal rendelkező szakemberek elérhetősége:
A bejelentés hivatalunk felé díj- és illetékmentes!
Az engedélyezéssel kapcsolatos további információ és
a kérelemmel kapcsolatos nyomtatvány személyesen a
Polgármesteri Hivatalban Eördöghné Farkas Tünde ügyintézőnél, valamint az igazgatas@mosonszentmiklos.hu
e-mail címen kérhető.
Kérem a lakosságot, hogy hivatalos információt csak a Polgármesteri Hivatalban kérjenek, szórólapokból, egyéb nem
hivatalos forrásokból ne tájékozódjanak ezzel kapcsolatban!
Mosonszentmiklós, 2020. szeptember 14.
Tisztelettel:
Farkas Judit jegyző

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
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Önkormányzati hírek
Indul a szelektív hulladékgyűjtés!
Az elmúlt időszakban már informáltuk Önöket, hogy településünkön 2020. október 1-től kezdődően szelektív hulladékgyűjtés kezdődik.
Tájékoztatom a mosonszentmiklósi lakosságot, hogy
szeptember 10-én, ahogy akkor is beszámoltunk Önöknek,
a hulladékgyűjtő edények megérkeztek településünkre.
Az edényzet kiosztását 2020. szeptember 16-án kezdtük
meg. Az edényzet szétosztásában önkormányzatunk csak
segítséget nyújtott a szolgáltatónak, annak módját nem mi
határoztuk meg.
A kukát az a személy vehette át, akinek a szolgáltatóval
szerződése van, magyarán az, akinek a szemétdíj befizetésére szolgáló készpénzátutalási megbízás (sárga csekk)
a nevére szól. Ez azért van így, mivel az átvételkor haszonkölcsön szerződést kellett aláírnia a szerződő félnek. A
kukákat elektronikus csippel látták el, amely sorszámozva
van, ez a sorszám kerül az Önök által aláírt szerződésre is.
Pár tudnivaló a szelektív gyűjtésről:
- A kiosztott sárga fedelű kukában együtt kell gyűjteni a
műanyag, a papír és a fém hulladékot. A GYHG rendelkezik
ezen hulladékok szétválogatására alkalmas gépsorral.
- A hulladékokat összelapítva, kiöblítve és ételmaradéktól
mentesen kérjük az edényzetben elhelyezni, melyet havonta egyszer ürítenek, ennek konkrét időpontja még nem
ismert.

- Ha a szolgáltató az elszállítás során azt tapasztalja, hogy
a kukában az előírtaktól eltérő hulladék található, akkor
nem üríti ki azt (ellenőrzés is lesz az ürítést megelőzően).
- az ürítésért nem kell külön díjat fizetni!
- Aki a kukát nem vette át szeptemberben az önkormányzattól, az ezt követően csak a Győr-sashegyi telephelyen
veheti át
- A társulás elindította a 112 elnevezésű applikációt, melyen további információk illetve az ürítések időpontjai is
megtalálhatók
A szelektív szigeteken október 1. után még kb. 1 hónapig
lesznek kint a fém, a műanyag és a papírgyűjtő konténerek, utána már csak az üveg gyűjtésére alkalmas konténer
marad a gyűjtőpontokon, a többi konténert visszaszállítja
a GYHG. Természetesen ezt követően is érvényes az, hogy
az ott maradt konténert kizárólag az üveghulladék elhelyezésére használható! Ezt az önkormányzatunk térfigyelő
kamerákkal is ellenőrizni fogja.
A hulladékudvar továbbra is fogadja a fém, a papír és a
műanyag hulladékot, amennyiben a lakossági kuka az ürítést megelőzően már megtelik. Fontos, hogy jól tömörítsék
a szelektív kukában elhelyezett hulladékot, így az később
fog megtelni. Itt is érvényes a „tapossa laposra” szlogen.
Bedő Csaba
polgármester

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében a 240 literes edényzetben együtt gyűjthető hulladékok:
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Önkormányzati hírek
Nyári véradás
Július 22-én véradás volt községünkben a szokásnak megfelelően az iskolában. 109 véradó jött el, ebből 104 főtől
vették vért. A véradást követően önkormányzatunk vendégül látott mindenkit egy italra és egy sült kolbászra, elismerve a véradók elkötelezettségét.
Köszönjük a véradást!
Bedő Csaba polgármester

Születések:
Németh Gréta				2020.03.10.
Németh Kristóf				2020.03.25.
Somogyi Kristóf			2020.03.26.
Szigeti Botond 				2020.04.06.
Németh Moira 				2020.04.09.
Finta Lehel Benedek			
2020.05.02.
Baranyai Zente				
2020.05.06.
Fütty Nimród 				2020.05.06.
Szakál Olivér 				2020.05.08.
Gősi Barna 				
2020.05.17.
Pingitzer András 			
2020.05.25.
Hajgató Mira				2020.05.28.
Kollár Áron 				
2020.06.02.
Májer Kornél				2020.06.15.
Konrád Misa 				2020.06.23.
Háber Zsolt 				
2020.07.07.
Visi Lotti				
2020.07.13.
Ihász Panka 				
2020.08.17.
Molnár Mira 				
2020.08.27.

Házasságkötés:
Tamás Judit – Varga Róbert 		
2020.03.21.
Mező Fruzsina – Feller Ádám 		
2020.06.06.
Szalánczi Kitti – Rácz Árpád 		
2020.06.06.
Zámbó Titanilla – Habda Ernő		
2020.06.19.
Petrics Anita – Németh Péter 		
2020.07.03.
Kránitz Adrienn – Molnár János
2020.07.10.
Szabó Krisztina – Szalóki Tamás
2020.07.11.
Bertalan Krisztina – Szabó Péter
2020.07.18.
Koppi Flóra – Modrovits Gábor 		
2020.08.03.
Halálesetek:
Gruber Miklósné			2020.03.05.
Németh Ferencné			2020.03.26.
Szabó Sándor 				
2020.04.07.
Molnár Gyula 				2020.04.08.
Tilinger Pálné				2020.05.16.
Békefi László				2020.05.30.
Újvári Mária Ibolya			
2020.06.13.
Bancsó Lajosné				2020.06.15.
Tamásné Madarász Katalin		
2020.06.24.
Mészáros Gábor 			
2020.06.29.
Németh Rudolf 				
2020.07.06.
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Sikeres Leader pályázat a Szent Miklós
Ökocentrumban
Júniusban ünnepélyes keretek között projektzáró rendezvényt tartottunk, amely egy sikeres pályázatot hivatott lezárni.
A Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület által meghirdetett “Természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító, és az identitástudatot növelő kezdeményezések támogatása” pályázati
felhíváshoz kapcsolódó “Közösségi kert kialakítása Mosonszentmiklóson” című projekten a Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesülettel, a Mosonszentmiklósi Önkormányzattal
és a Varázsos Gyermekévek Egyesülettel közösen együttműködve indultunk még tavaly tavasszal.

A kert hasznosításának ötlete még tavaly merült fel. Az eltelt egy évben szépen megvalósultak az ötletek, amelyhez
nagyon sok segítség érkezett mind az egyházközségtől,
mind a helyi önkormányzattól, a faluban működő egyesületektől, vállalkozóktól és a falu lakóitól. Ennek köszönhetően mezítlábas ösvény, tűzrakóhely, magaságyások épültek
azért, hogy a kert sokoldalúan tudja kiszolgálni az érdeklődőket, legfőképpen a gyerekeket.
Ennek köszönhetően 2 db tetős sörpaddal, 1 darab tető
nélküli sörpaddal, 2 kerti paddal, 3 kukával és egy önjáró
fűnyíróval gazdagodtunk. A helyi önkormányzat vállalta
az önrész finanszírozását (250.000 Ft), valamint az eszközök megvásárlásakor szállításban is besegített.

Ezúton is szeretném megköszönni a támogató hozzáállást
és a sok segítséget mindenkinek.
Szeretettel:
Vámosi Eszter
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Nyári tábor az Ökocentrumban
A Magyar Falu programban meghirdetett „Helyi egyházi
közösségi terek fejlesztése” című nyertes pályázatunk keretén belül közel 100 gyermek táborozott térítés mentesen a Mosonszentmiklósi Római Katolikus Plébánia udvarán és kertjében. Az első meghirdetett táborra olyan nagy
volt a túljelentkezés, hogy még egy hetet hirdettem meg,
ami szintén nagyon gyorsan betelt, sőt még így is maradt
olyan, aki nem fért bele a létszám keretbe. A két hét tábor nagyon jó hangulatban telt. A gyerekek olyan jól érezték magukat, hogy nem is akartak hazamenni. A táborok
lezártával készített költségvetés kimutatta, hogy egy hét
ingyenes táborozás még belefér az elnyert összegbe, ezért
most olyanoknak hirdettem meg, akik az előző két turnusba nem fértek bele.

A tábor ideje alatt a gyerekek megismerkedhettek régi
mesterségekkel, mint kékfestés, gyékényfonás, kenyérsütés, népzenei és néptánc ismereteiket is bővíthették, valamint rengeteg kézműves foglalkozáson élhették ki kreativitásukat.
Mivel egyik fő célom a kert és a kertészkedés megismertetése a gyerekekkel, csináltunk kisebb kerti munkákat is.
Felszedtük a burgonyát és a hagymát. A krumplit aztán
megsütöttük és a tábortűznél nagyon gyorsan el is fogyott.
A leszedett csemegekukoricát is bográcsban, tűzön főztük
meg. Ezek olyan élmények a gyerekeknek, amit nem sokszor tapasztalnak meg.

Idén is pályáztunk a Magyar Falu Program keretén belül,
összefogással a Varázsos Gyermekévek Egyesülettel a jövő
évi táboroztatásra és még sok más programra is helyi és
környékbeli gyermekeknek. Remélem most is sikeresen zárul a pályázat, hogy jövőre is láthassam azt a sok boldog
gyermek arcot, akik ilyen jól érezték magukat az itt töltött
idő alatt.
Szeretném ezúton is köszönetemet kifejezni a sok-sok
segítségért, amit kaptam. Hihetetlen összefogás és segítőkészség van mind a helyi, mind a máshol élő emberekben. Nagyon sokan teljesen ingyen vállalták a programok
lebonyolítását. Az Önkormányzat is egész évben részt vállal mind anyagilag, mind fizikailag a segítségnyújtásban.
Az egyházközösség tagjainak példamutató támogatása is
mind-mind hozzájárultak az elért sikerekhez.
Szeretettel:
Vámosi Eszter
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Iskolai hírek
Tanévnyitó
A nyár, a nyár , az elrepült, a villanydrótra fecske ült,
készül már lassan messzire, talán a világ végire.
Szállnak a napok, mint a szél, kerengve hull már pár levél,
nekem is mindjárt menni kell, nem cserélnék most senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek, vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok... Szervusz! Iskola! Itt vagyok!
			
/ Kálnay Adél: Köszöntő/
-szavalta a verset a színpadon álló 2. osztályos kislány.
Mondhatnám, hogy a 2020/21-es tanév is úgy kezdődött
szeptember elsején, mint az előző éviek, de ez sajnos
nem igaz. Az osztályok tanulói az aulában foglaltak helyet, a karzaton maszkban pedig az 1. és 2. osztályosok
szülei vehettek csak részt. A több hónapos távolságtartás
után elmaradtak a diákok között az ilyenkor megszokott
„összepacsizások”, ölelkezések, kézfogások, hisz járványhelyzet van.
Szokás szerint nagy érdeklődés kísérte az 1. osztályosok
levonulását és bemutatását. 2007 óta először újra két
első osztály indulhatott iskolánkban 17-17 fővel. Németh
Péterné, Csilla néni és Fülöp-Takács Eszter fogja alsóban
vezetni az olvasás- és írástanítás útján a kisdiákok kezeit.
Örömmel köszöntötte igazgatónőnk az új kollégáinkat, Nyáriné Majoros Esztert, aki az elsősök délutáni
tanítónénije lett, és Frühwirth Ildikót, aki a felső tagozaton
fogja a magyar nyelv és irodalmat tanítani.
Az év végi jutalomkönyvek és oklevelek kiosztására is
csak most kerülhetett sor. Büszkén mentek a színpadra

azok, akik a tavalyi évben teljesített tanulmányi eredményük vagy szorgalmuk alapján ebben az elismerésben részesültek.
És bizony szó esett az igazgatói beszédben a távolságtartásról és fertőtlenítésről is. Tartsuk be a szabályokat, figyeljünk
magunkra és társainkra! Ez a legfontosabb, hogy sikeres, és
ha lehet, ne digitális tanévet zárhassunk jövő júniusban!
És mint az elsősöket köszöntő dalban is éneklik:
„Most van a legjobb idő arra, hogy megismerjük egymást,
Hogy egyszer majd szép legyen a múlt.”
Kívánom minden kis és nagydiáknak, valamint kollégáimnak, hogy az iskolában, az osztálytermekben tanulva és
tanítva töltse el a 2020/21-es tanévet!
Halászné Kovács Beáta
munkaközösségvezető

Igazgatói pályázat
Intézményünkbe kiírt igazgatói pályázatra egy jelentkező volt. Így 2020-25-ig ismét megbízást kaptam az intézmény
vezetésére. Így ebben a tanévben 6. vezetői ciklusomat kezdem meg.
Köszönöm a bizalmat!
Helyettesnek Galántai Hajnalkát javasoltam, akit szintén 2020-25. évre bízott meg a tankerületi igazgató.
Héczné Tóth Mária intézményvezető
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Polgárőrök emlékeztek a temetőben
A polgárőr egyesület tagjai 2020. aug. 29-én délután elhunyt társaikra emlékeztek a lébényi és a mosonszentmiklósi
temetőben. Dr. Benke Tamás háziorvos polgárőr társunk mondott egy megemlékező beszédét Behon Péter alapító
elnökünk sírjánál, majd minden társunk sírján elhelyeztük az emlékezésünk virágcsokrát.
Horváth László polgárőr alelnök

ELMENTETEK
Elérkezett idő, el kellett mennetek tőlünk,
Hogy még maradhattok köztünk, ez volt várt reményünk.
Ám embert segítő tetteinknek sora véges,
Éltet hosszabbítani már az orvos nem képes.
Előtörnek emlékként szép találkozás-képek,
Melyet felidézve, más-más egyéniségek
Embert jellemző kedves vonásait kutatva,
Összeállva eggyé, értéketeket mutatja.
Fülünkbe cseng hangotoknak egyedi vonása,
Szemünk elé vetítődik tetteitek sora.
Miként gondoskodtatok családtagjaitokról,
Megoldást keresve, szabadulni a gondoktól.
Gyermekeket neveltetek , intve őket jóra,
Értékesek lehessenek, nyíltak igaz szóra.
Örültetek unokáknak, szeretetet adva,
Remélve és elnyerve, tőlük azt visszakapva.
Bizakodás, reményvesztés, váltakozva jöttek,
Életkortól, betegségtől testek elgyengültek.
Földi élet stációit mind végig jártátok,
Szeretteitektől s Tőle az erőt kaptátok.
Végül homályos lett a szem, a léleknek tükre,
Örök álmot alszik a test, de a lélek üdve
Tovább él, várva a napot, mikor feltámadunk,
Bízva benne: örültök majd, mikor találkozunk!
2012 				

Dr. Benke Tamás
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Néptáncos hírek
Néptáncosaink programjai idén a nyári időszakra összpontosultak.
Júliusban a Szent Miklós Ökocentrum nyári táborainak zárónapjain tartottunk bemutatót és táncházat. A hőség ellenére nagyon jó hangulatban telt mindkét alkalom. A táborozók csinosan, táncos ruhába felöltözve vártak Bennünket, a
közös táncba beálltak a szülők is. Köszönjük Vámosi Eszternek a felkérést, a hosszú pihenő után nagyon jó érzés volt
újra színpadra állni!

A szigorú járványügyi előírások miatt csökkentett létszámmal, de annál jobb hangulatban sikerült megtartanunk július utolsó hetében a néptánc táborunkat Rábcakapin. Andor bácsi napi táncoktatásai mellett a gyerekek
Éva nénivel, Panni nénivel és Eszterrel kézműves foglalkozásokon vettek részt, a szabadban métáztak, ostoroztak,
gumiztak, társasoztak, hajat fontak/fonattak. Szerdán a
kihagyhatatlan Csornai termál volt a program, a mozgalmas nap után kifáradva érkezett vissza a csapat a táborba. Péntek délután vendégoktatók érkeztek Veszprémből,
ők 3 órás Tyukodi táncoktatást tartottak a nagyobbaknak és a felnőtteknek a tájház pajtájában. 3 évvel ezelőtt
Eördögh Attila és Farkas Tündi felajánlották, hogy barátjuk, Csányi Patrik zenész eljön tini disco-t tartani a tábo-

rozóknak. Ezt a jó szokásukat azóta is tartják, a gyerekek
már nagyon várták a péntek esti bulit, ahol az egész heti
néptánc után teljesen más típusú zenékre tombolhattak.
A tábort a szombat esti táncház zárta, ahol Dénes Ábelék
húzták hajnalig a talpalávalót. A kisebb létszám ellenére is
meg tudtuk tartani a programokat, mivel a vendégoktatók
és a táncház zenekari költségét az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Csoóri Sándor Alap-tól kapott támogatásból
finanszírozta az Egyesület.
Köszönjük a Teke-Bárnak a finom ebédeket, Gyuszi bácsiknak a vacsorákat, a kézműveskedőknek, tanároknak és a
szülőknek pedig a sok segítséget! Reméljük, jövőre újra
teljes létszámmal tarthatjuk meg a tábort.
Mosonszentmiklósi Néptáncosokért Egyesület

Köszönjük szépen mindenkinek, aki az SZJA 1%-át néptáncosainknak ajánlotta fel!
A kapott összeget a fellépésekhez, műsorokhoz szükséges kellékek vásárlására fogjuk fordítani
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Teke hírek a MESE csapatáról
Felemásra sikeredett a 2019-20-as szezon. Sajnálatosan a
koronavírus járvány a csapat bajnoki szezonját is érintette.
4 mérkőzésünk volt hátra, amikor beszüntették a bajnokságot. Már biztos dobogósként vártuk a bajnokság hajráját,
ahol 3 pont megszerzésével újra NB 2-es bajnokok lettünk
volna. Volt egy titkos álmom, hogy a csapatnak megszerzem a szükséges anyagi pluszt ahhoz, hogy feljebb lépve
megmérettessünk az NB 1-ben. Ehhez már 4 sávos pálya
kell, így sajnos a hazai mérkőzéseinknek más helyszínt kellett volna keresni. Azt gondolom mindenki támogatott volna ebben, hogy bizony ez a CSAPAT megérdemli. Kudarcként éltem meg azokat a napokat, amikor közölték, hogy
törlik az egész szezont és nem lesznek feljutók és kiesők
sem. Épp nyáron lejárt a szakosztályvezetői kinevezésem
és közel voltam ahhoz, hogy újabb időszakra nem vállalom
ezt a tisztséget és 4 év után megköszönök minden szépet
és jót! Párom és a fiúk is bíztattak, hogy ne adjam fel és
vállaljam továbbra is a vezetést. Eléggé maximalista lévén
szeretném összehozni, hogy valóban felmegyünk az NB
1-be. Aztán, hogy mit hoz a jövő, azt nem tudni.
Idén augusztusban immár 4. alkalommal került megrendezésre a IV. Varga Rudolf emléktorna, ami kemény 4 napig
tartott reggeltől estig 28 csapat részvételével. Férfi és női
válogatott játékosok is megtisztelték a tornát jelenlétükkel.
Idén viszont sikerült a hatalmas bravúr, a MESE csapata itthon tudta tartani a vándorkupát első alkalommal! Az igazolt kategóriákban a Szalánczi testvérek kitettek magukért.
Kitti a női, Péter a férfi kategóriát nyerte meg remek egyéni
eredménnyel

Augusztus utolsó hétvégéjén tartották az országos utánpótlás seregszemlét. Itt Modrovits István és Horváth Ákos
képviselte a MESE színeket. István utolsó ifjúsági versenyén, ragyogó eredménnyel megnyerte az ifjúsági kategóriát. Bízom benne, hogy Ákos az elkövetkezendő 4 évben
próbál István nyomdokaiban lépni. Nem lesz könnyű, de
nem is lehetetlen.
Szeptember első hétvégéjén elrajtolt a 2020-21-es bajnoki
szezon. Tervben volt a keret megerősítése egy játékossal,
de ez nem valósult meg. Az az igazi erősítés, hogy immár a
4. szezonnak vágunk neki, szinte ugyan azzal a kerettel! Az
első idegenbeli mérkőzésünkre sajnálatos információ tudatában ment a csapat, a mi meglátszott a teljesítményen és
szoros mérkőzésen vereséget szenvedtünk. Nem volt jó
előjel az NB 2 egyik legjobb csapata elleni hazai rangadó
előtt. Szerencsére összekapta magát a csapat és a MESE
szívvel sikerült hátrányból a magunk javára fordítani a
meccset.
Ez erőt kell, hogy adjon a folytatáshoz. Dolgozunk tovább
és mindent megteszünk a sikerért.
Köszönet az Önkormányzatnak, a Teke-bárnak, Ferenczi
pékségnek és a magánszemélyeknek az egész éves támogatásért. Szívből köszöni a csapat, hogy ilyen sokan mellettünk vannak!
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Frank László
szakosztályvezető
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Nyugdíjas egyesületünk hírei
Március 8-án még vidáman megünnepeltük a Nőnapot,
mit sem sejtve, hogy 3,5 hónapos „rémálom” következik. Nagyon sok programunk volt előkészítés alatt, de
sajnos sorra elmaradtak: így a mosonszolnoki tekeverseny, a beledi olimpia, a költészet napjának megünneplése, a balatonfüredi művészeti fesztivál, május 1. ünnepe
és kolbásztöltőverseny, a levéli humorfesztivál, a Győri
Nemzeti Színházban a „Szibériai csárdás” megtekintése. Megköszönjük, hogy a tavaszi járvány idején sokan
vigyáztak ránk, segítettek bennünket, hogy elviselhető
legyen az életünk, legyen élelmiszerünk, gyógyszerünk.
Köszönjük a családunknak, barátainknak, ismerőseinknek, hogy aggódtak értünk, gondoskodtak rólunk, segítettek, telefonon érdeklődtek, nem hagytak magunkra a
nehéz napokon.

Augusztus 27-én a mosoni Dunaparton volt a móvári környéki nyugdíjasok találkozója. Tőlünk 27 fő vett részt a
rendezvényen, ahol babgulyást főztünk.

Főzés a mosoni Dunaparton

Szenti Iván napi vigadalom
Nyugdíjas egyesületünknél Szent Iván napon, június 14én indultak újra a programok, a júniusi jeles napokról Horváth Ferenc győri művelődésszervező tartott előadást,
majd Molnár Ágnes és Mohácsi Attila, a Győri Nemzeti
Színház művészeinek zenés-énekes műsorát hallgattuk
meg. (65 fő) Ez a programunk a „10 évesek lettünk” pályázat első rendezvénye volt, a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap
(NEA) támogatásával.
Augusztus 6-án egy bakonyi kiránduláson vettünk részt
(22 fő), Porvacsesznek és Vinye között túráztunk a Cuha
völgyében.
Augusztus 17-én a móvári termálban voltunk fürdőnapon. (15 fő).
Augusztus 25-én vonatos balatoni kiránduláson voltunk,
a keszthelyi strandon fürödtünk. (12 fő ).

Szeptember 4-én a polgárőr irodában tartottuk nyárbúcsúztató programunkat, ahol felidéztük a nyári emlékeket, tojásos lecsót főztünk, majd következett a kiskertek
terményeinek bemutatása.
Szeptember 7-től négy napig 4 fő a soproni Szieszta hotelben megrendezett „Életet az Éveknek” közösségi programon vett részt. A szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének költségeit a sikeres NEA pályázatból fedeztük.
Szeptember 11-én Budapesten voltunk autóbuszos kiránduláson. A Kossuth tér nevezetességeinek megtekintése
után látogatást tettünk az Országházban, délután pedig a
Campona üzletházban lévő Tropicarium cápás állatkertet
néztük meg. A kirándulás ingyenes volt, költségeit a helyi
önkormányzat támogatásából és a „10 évesek lettünk”
NEA pályázatból fedeztük.
Fülöp Anna

A Kossuth Lajos téren

Nemzeti Összetartozás Emlékhelynél községünk neve

Az Országházban
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Óvodai hírek
Óvodai, bölcsődei beiratkozás, évkezdés
Az óvodai és bölcsődei beíratás eljárásrendje az idei tavasszal a koronavírusjárvány miatti korlátozások következtében, a megszokottól teljesen eltérő módon zajlott.
Kihívás elé állított mindannyiunkát a digitális formában
történő, személyes találkozás nélküli beiratkozás. A vírus
miatt a tervezett óvoda - bölcsőde nyitogató napunk is
elmaradt, mely lehetőséget adott volna intézményünk bemutatására, és a leendő bölcsődés, óvodás gyermekeink,
és szüleik megismerésére. Az online beiratkozások alatt a
számítástechnikai eszköz meghibásodása is próbára tett
minket, ebben segítségünkre sietett Fülöp Roland rendszergazdánk, köszönjük neki.
Bölcsődei beiratkozásnál családoknak nehézséget okozott
a vírus miatti bizonytalan munkahely, hisz az egyéb megfelelésen kívül (gyermekvédelem stb.) bölcsődét, munkáltatói igazolással lehet igénybe venni. Elmondhatom azonban, közös együttműködéssel a beiratkozás sikeresen
megvalósult mindkét intézményben. Örömünkre az előző
évekhez képest a beiratkozó gyermekek létszáma idei
évre tovább nőtt, mely tükrözi a fenntartó intézményünket támogató munkáját, és mutatja a falu fejlődését is.
Nagy öröm a pedagógushiányban szenvedő világunkban,
hogy arról számolhatok be, hogy nőtt a nevelőtestületünk létszáma is egy lelkes, elhivatott fiatal óvodapedagógus kollegával, Oláh Kincsővel. Nyugdíjas óvodapedagógusunk közül Ludikár Béláné, Ildikó segíti tovább
munkákánkat a fenntartó támogatásával, köszönjük. Kis

Új bölcsődéseink
Augusztusban 5 kisgyermektől búcsúztunk el, ők szeptemberben megkezdték óvodás éveiket. Helyükre 4 fiú és
1 kislány érkezett, így a szeptembert ismételten 7 gyermekkel kezdtük. A befogadási időszak 2 hétig tartott.
Szabóné Takács Renáta
kisgyermeknevelő

Béláné Erzsike, akitől még nem tudtunk elbúcsúzni a vírushelyzet miatt, idei évben már egészsége, és művészi
tevékenységét előtérbe helyezve nem tagja közösségünknek, de hálásan köszönjük az értünk tett munkáját.
Óvodánkba 120 fő gyermek vehető fel, bölcsődénkbe 7
fő (8 fő csak akkor, ha mindegyik kisgyermek betöltötte
2. életévét) Bölcsődébe tavasszal nem tudtunk minden jelentkezőt felvenni 4 szabad férőhelyre 12 fő jelentkezett,
felvételükről felvételi bizottság döntött jogosultságuk
alapján. Időközben őszre a változó élethelyzetek miatt,
gyermekáldás, munkahely megszűnés stb. jelenleg 1 fő
család került a bölcsődei várólistára. Mindkét intézményben folyamatos a beiratkozás várhatóak még gyermekek,
bölcsődei várólistások.
A 2020-21-es nevelési évet szeptember 1-én:
Négy csoportos óvodánkba: 104 fő kisgyermekkel
Bölcsődénket: 7 fő kisgyermekkel kezdhettük meg.
Gyurós Lilla intézményvezető
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Óvodai hírek
Nyári élmények
Bölcsődéseinknek a nyári hetek is aktívan teltek. Különböző tevékenységekkel tettük izgalmasabbá napjaikat:
almával nyomdáztunk, tésztából nyakláncot készítettünk, szivárványköveken lépegettünk…..
Szabóné Takács Renáta kisgyermeknevelő

Kedves Olvasó!
A 2020/21 nevelési évet szeptember 1-vel kezdtük
meg. A beszoktatás már augusztus végén elkezdődött.
Igyekeztünk minden kiscsoportos gyermek családjával
felvenni a kapcsolatot, természetesen a vírus helyzetre való tekintettel megfelelő óvintézkedések mellett.
Az első napokban 22 gyermek volt részese az óvodai
életnek, akiket sok türelemmel, kedvességgel, odafigyeléssel igyekeztünk átsegíteni az első „sírós” napokon.
Az elmúlt 2 hét alatt örömmel számolhatunk be arról,
hogy egyre könnyebb a szülőtől való elszakadás. Arra
törekszünk, hogy minél jobban megismerhessük az új
óvodás gyermekeket és számukra a legideálisabb nevelési módszereket tudjuk megtalálni. Ezek az „apróságok”
már egyre jobban élvezik az óvodai élet mindennapjait,
kevesebb sírással és több önfeledt játékkal töltik a beszoktatás időszakát az óvodában. Tisztelettel köszönjük
a szülők támogató együttműködését a nehéz időszakokban és kérjük, hogy a rendszeres óvodába járással segítség munkánkat.
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány
magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a
legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze
őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik
gyönyörű.” – Ismeretlen szerző
Oláh Kincső
óvodapedagógus

Köszönet bölcsődei SZM tagoknak…
Ezúton is szeretnénk megköszönni Limp Laurának és
Varga-Keresztély Kingának , hogy bölcsődénkben szülői munkaközösségi tagként aktív résztvevők voltak
az elmúlt években.
Boldog Óvodás éveket kívánunk!
Szabóné Takács Renáta kisgyermeknevelő
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Kedves Olvasó!
Oláh Kincső vagyok, 24 éves. Nyíregyháza mellől, Szakolyból, egy Mosonszentmiklóshoz hasonló településről érkeztem. Anyukám a helyi óvoda nagyszerű intézményvezetője, apukám a Magyar Állam Vasutak szuper
alkalmazottja, a testvérem pedig a helyi tűzoltóság alkalmazottja és kiváló focista. Sárospatakon az Eszterházy Károly Comenius Campus Egyetemen végeztem
a tanulmányaimat óvodapedagógus szakon. Sikeres államvizsgát követően a szülőfalumban, a helyi óvodában
kezdtem dolgozni, ahol 26 nagycsoportos gyermekkel
igyekeztem a legjobb tudásom szerint végezni e szép hivatást. Nem volt könnyű dolgom, de a gyermekek hamar
elfogadtak és befogadtak, bár mindez nem ment volna
a volt kollegáim nélkül. 2 év gyakornoki idő letelte után
minősítésen vettem részt, melynek sikere az önbizalmamat növelte. Sokat köszönhetek anyukámnak, aki megtanított gyermeki rácsodálkozással e szakma fortélyaira.
Ezen tudás birtokában bátran mertem elszakadni szülőfalumtól és párommal Mosonszentmiklósra költözni. A
párom már 1 éve miklósi lakos, - aki végzős egyetemista
villamos mérnöki szakon - így nekem sem volt ismeretlen a település, mivel többször is voltam hozzá látogatóban. Az eddigi itt tartózkodásom alatt sok kedves, figyelmes emberrel találkoztam. Szeretnék a legjobb tudásom
szerint a Kormos István Óvoda Mini bölcsőde és Konyha
intézményvezetőjével és a dolgozókkal minden kisgyermek felhőtlen, mosollyal teli mindennapjaiban részt venni. Az elmúlt 2 évben a régi munkahelyemen gyermek
néptáncot tanítottam, a „Csitt-csatt-bim-bum” ritmikus
fejlesztő csoportot vezettem, valamint Crassroots végzettséget szereztem, hogy a sport területén is segíthessem a gyermekeket. Ezeket az ismereteimet szeretném
továbbfejleszteni és ebben az óvodai közösségben kamatoztatni, melyhez kérem szíves támogatásukat. Tisztelettel köszönöm a település polgármesterének, az
óvoda vezetőjének a lehetőséget, hogy ilyen nagyszerű
emberekkel körülvéve kezdhettem meg önálló életemet.
Oláh Kincső
óvodapedagógus

Búcsúzás SZM-tagoktól
Augusztus 17-én nagycsoportos óvodás gyermekek szülei által 3 évvel ezelőtt megválasztott 3 fő SZM-tagtól
Jenei Zsuzsannától, Gősi Rékától, Kalmárné Mérnyei Esztertől az óvodában búcsúztunk el az intézményvezetővel közösen.
A szülők gyermekeik óvodás évei alatt nagyon sokat segítették a Szülői Szervezet munkáját, az intézménnyel való
jó kapcsolat kialakításában aktívan részt vettek. Mindig
szívvel-lélekkel voltak velünk. Ezt meghálálva egy közös
kis beszélgetésre hívtuk őket, ahol emléklappal, jó szóval és apró ajándékokkal búcsúztunk tőlük.
Kedves Zsuzsi, Réka és Eszti! Hálás vagyok nektek és hiányozni fogtok.
Vér Marianna Szülői Szervezet elnöke
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Bővült intézményünk képtára
Szabó Margit saját alkotásaiból adományozott képeket intézményünknek. A gyermekek nagy örömmel fogadták.
Bölcsiseknek is nagy boldogságot okozott a tűzoltót ábrázoló alkotás, sokáig nézegették, még versike is eszükbe
jutott róla.
A többi csoport is szívesen fogadta az őzikés, cicás, őszi
szüretet, lovacskás tájképet. Köszönjük intézményünk
gyermekei, és dolgozói nevében is ezt a szép élményt,
amit a képek közvetítenek felénk.
Köszönjük!
Gyurós Lilla intézményvezető
Tanévnyitó az iskolában
Az iskolai tanévnyitón minden kis elsős felállhatott a színpadra. Nagyon jó érzés volt végig nézni az ünneplőbe öltözött, kicsit megszeppent, csillogó szemű gyermekeken.
Az óvónénik segítségével mondták el a gyerekek az óvoda búcsúztató-iskola váró verseket. Ezeket idén a szülők
tanították meg, hiszen sokan tavasz óta nem voltak óvodában. Köszönjük a szülők segítségét!
Az igazgatónő, Héczné Tóth Mária, a hagyományok szerint, minden elsőst kézfogással és egy emléklap átadásával fogadott az iskola tanulói közé.
Eredményes, sikeres, boldog, iskolás éveket kívánunk az
óvoda minden dolgozója nevében!
Takács Attiláné óvodavezető helyettes
Papírgyűjtés az óvodában
A tavaszra tervezett papírgyűjtésünket nyárra kellett halasztanunk. Mivel sok kisgyerek maradt otthon a nyár folyamán, voltak kétségeink, hogy sikerrel zárjuk e a gyűjtésünket. Nagyon örültünk mikor láttuk, hogy megtelt
a faházikó a konyha udvarán. A szorgos gyermekek a
már megszokott hajtogatott méhecskét kaptak és névre
szóló emléklapot. Segítségünkre volt két apuka, Németh
Péter és Udvardi Gergő, akik a saját autójukkal szállították el a rengeteg papírt a koroncói telepre. Nélkülük nem
sikerült volna.
Köszönjük Ertl Réka szülőnek is a Zeiler Hungaria Kft-nél,
Takács Zoltánnak a Transdanubiánál való közbenjárását,
a cégek felesleges nagyobb mennyiségű papírjának az
óvoda részére történő felajánlását.
Feller Katalin pedagógiai asszisztens

Utolsó közös játék a nagycsoportosokkal
Július 30. - án , egy meleg nyári napon egy utolsó közös
játékra hívtuk a nagycsoportos gyerekeket. Először a játszótéren töltöttünk el egy órát. Érdekes versenyjátékokat
játszottunk. Majd a nagy meleg miatt a füves udvar öreg
fái alatt elfogyasztottuk a finom jégkrémet, és nagy örömmel vették birtokukba a megszépített füves udvart! Felejthetetlen délelőttöt töltöttünk együtt!
Buga Lászlóné óvodapedagógus
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Évzárás, búcsú a nagycsoportos iskolába készülő
gyermekeinktől
Hej, óvoda, óvoda! Ég veled, te kacsalábon forgó, ékes palota!
Az idei nevelési év nem rendhagyó módon telt el. A koronavírus járvány váratlanul, március közepétől elszakított
minket a családoktól. Teljesen más élethelyzetbe kerültünk mindannyian, mindenki egészsége veszélybe került.
Fenntartónk azonnal intézményünk és mindannyiunk segítségére sietett. Folyamatos kapcsolatban volt velünk,
ellátott minket megfelelő védekezési eszközökkel, maszkokkal, fertőtlenítő szerekkel is.
Gyermekeinkkel, szülőkkel való kapcsolattartásra hirtelen csak online lehetőség maradt, mely egy új kihívás elé
állított pedagógust, szülőt egyaránt. Gyermekeink megszokott módú iskolára való felkészítése ezzel megszakadt. Egészségmegőrzés mellett további félelmek is felmerültek: hogy állják meg majd helyüket, nagycsoportos
tanköteles korú gyermekeink az iskolában.

Az oktatási hivatal módszertani útmutatóval látta el az
óvodákat is, és szorgalmazta a nevelési anyagok digitális megosztását. Azonban intézményünknek nehézséget
okozott ez a váratlan helyzet, mivel digitális feltételrendszerünk fejlesztés alatt áll, még nem teljes, valamint nem
voltunk erre felkészülve. Elhívatott pedagógusaink előtt
viszont nem volt akadály, közösen átgondolva, online
ajánlásokkal segítettük a gyerekeket, szülőket. Ezzel az új
módszerrel, nem csak pedagógusaink, de velünk együtt a
szülők is egy új szerepkörbe kerültek, hirtelen nagy felelősséggel.

Rendhagyó módon nem tudtuk az évet zárni, évzárók
minden csoportban elmaradtak a „legnagyobb kincsünk”
mindannyiunk egészsége érdekében. Köszönjük a megértést!

Fenntartóval közösen „Győzzük le a vírust, vegyük el a
koronát” pályázattal próbáltuk ösztönözni a gyermekeket,
szülőket, hogy együtt közösen megállíthatjuk a vírus terjedését egészségünket védve azzal, hogy otthon kellett
maradni, maszkot viselni, és közben ezzel kapcsolatban
alkotásokban kifejezni ezt a nehéz időszakot, melyből kiállítást szerveztünk. A pályázat tartalma sikeresen meg
is valósult, hisz ismét kinyithattuk az intézmény kapuját
május 25-vel, a mosonszentmiklósi óvodás, bölcsődés
gyermekek, szülők, a vírus első hullámát sikeresen legyőzték. Bízunk benne továbbra is így marad.
A nagyok búcsúztatója, szülők támogató együttműködésével valósulhatott meg, pedagógusaink kérésére fi-

gyelve, versek megtanításában való közreműködéssel,
gyermekek felkészítésében való aktív szülői részvétellel.
Szeretném, megköszöni pedagógusainknak, valamint velünk együttműködő minden szülő munkáját. Verseiket,
dalaikat öröm volt hallgatni. A búcsúzó nagyok, óvó nénikkel, dajka nénikkel tarisznyájukat a vállukra vetve „útnak indultak”, körbe - körbe járva a csoportszobákat. Útjuk
során bölcsődések, óvodás társaik is elköszöntek tőlük.
Az utolsó állomás az óvoda udvara volt, ahol visszaemlékezve rájuk, óvodás éveikre, egy névre szóló emléklappal
búcsúztunk el tőlük, melyet büszkén és fegyelmezetten,
iskolaérett kisgyermekként vettek át. Virággal köszöntek
el óvó nénijüktől, dajka néniktől, konyhás néniktől.
Köszönjük kedves szülők, az elmúlt óvodás évek alatti
együttműködéseteket, valamint ennek a nehéz, de közösen, sikeresen átvészelt időszaknak a lezárásaként,
felénk forduló búcsúzó kedves szavaitokat. Köszönjük a
sok szép virágot, időt igénylő közös munkátokat tükröző
„kincset érő” személyre szóló ajándékaitokat.
Megragadva az alkalmat intézményünk dolgozói nevében
meg egyszer is sok sikert, kitartást kívánok az iskolakezdéshez, Török Sándor szavaival búcsúzom:
„Itt minden volt, itt minden múlt,
itt minden visszavár.
Itt régi nap nem alkonyult,
és nem lett ősz a nyár.
A pillanat itt megmarad,
hát adjatok kezet,
a kis sziget mindig szabad,
csak emlékezzetek.”
Gyurós Lilla intézményvezető

Miklósi Hírvarázs

20

Az egész ország láthatta a mosonszentmiklósi
szentmisét
Nagy megtiszteltetés érte községünket és a Mosonszentmiklósi Római Katolikus Plébániát, ugyanis 2020. augusztus 9-én a Duna TV a mosonszentmiklósi templomból
közvetítette a vasárnapi szentmisét. A szentmise 10 órakor kezdődött, a Duna TV-n pedig 1 órával elcsúsztatva
11 órakor láthatták a nézők, az internet nyújtotta lehetőség révén pedig a világban bárki követhette.
Pár kulisszafotót készítettem a szentmise alatt a közvetítésről, ilyent ritkán láthatunk.
Bedő Csaba
polgármester

