Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Ádventi készületben
Ezekben a napokban hatalmas fényfüzérek ragyogják
be falvaink és városaink tereit, utcáit és kirakatainak
ablakait. De vajon tudjuk-e, minek szól a fénygyújtás?
Advent ugyanis több mint üzlet, több mint divat, több
mint hangulat. Legalábbis többnek kellene lennie! Túl
tudunk-e látni a fényfüzéreken a bölcső felett álló csillagig?
Advent elején még nehéz átéreznünk annak a csendes
éjnek a csodáját, ahová tartunk készületünk során.
Advent a remény időszaka! Az adventi fény a Megtestesült Reménynek szól!
Az igaz szívvel adventi készületben élők, olyan emberek, akik minden gazdasági válság, társadalmi irányzat
ellenére is ragaszkodnak hitükhöz! Sokszor nehézségekkel kell megküzdenünk. A küzdelem azonban egyre
közelebb vihet Isten felé.
Életünk minden napja félelem, elővigyázatosság, tapasztalat – és remény között zajlik. Hagyatkozzunk hát
az Úrra és az Ő kegyelmére. Amikor úgy érezzük, hogy
itt már Isten sem segíthet, forduljunk hozzá bizalommal, mert neki semmi sem lehetetlen és gondoljunk
arra, hogy szeretetből emberré lett értünk, s Őt sem
kerülte el a szenvedés, amelyben oly nagy bizalommal
tudott lenni az Atya iránt.

Hiszek benne, hogy majd, amikor életünk megmérettetik, akkor csak egy dolog fog számítani: az, ami szeretetből nőtt és reményből táplálkozott. Talán kicsi lesz
és jelentéktelen. Talán nem lesz látványos a sikere, de a
legmaradandóbb és legéletképesebb lesz.
Ha hiszek abban, hogy a gyűlöletet legyőzi a szeretet.
Advent akkor kezdődik el számomra, ha Krisztus fénye
földereng bennem is.
Ez megváltoztat engem. Sőt! Csak ez változtat meg engem! Sőt! Csak ez változtathatja meg a világot is!
Advent akkor kezdődik el számomra, ha fényhordozó
leszek! Legyen a mi életünk célja is, hogy szeretetünk
által vezérelt jótettekkel gyertyaként világítsunk napjainkban.
Sík Sándor költőnk megérezte ezt, amikor ezt írta:
„Küldetéssel jöttél a földre, hogy azt a kört, ahova itt
lenn állított az Isten, fényeddel tündököld be.”
Ha így gondolkodunk, akkor ebben az adventben nem
a lámpafüzérek és a kirakatlámpák lesznek a fontosak.
Hanem a reményből való feltankolás!
Gyújtsunk fényeket – magunkban, hogy imbolygó világánál igazi reménykedő önmagunkra találjunk!
Ezt kívánom mindenkinek: Miklós atya

Miklósi Hírvarázs

2

Megemlékezés
„…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.”
Bibó István (1956)

Október 23-án, pénteken délután tartotta meg önkormányzatunk Mosonszentmiklóson az 1956-os eseményekről szóló megemlékezését. A program a polgármesteri hivatal falán található emléktábla koszorúzásával
kezdődött, ahol röviden visszaemlékeztünk a falunkban
történt 56-os eseményekről és szereplőiről.
A megemlékezés az 56-osok terén folytatódott, ahol Vámosi Eszter köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően, Szente Vanessza az általános iskola tanulója szavalt
el egy verset, majd Bedő Csaba polgármester úr ünnepi
köszöntője hangzott el. Az ünnepség zárásaként magánszemélyek és szervezetek helyezték el az emlékezés koszorúit az emlékművön.
Köszönjük a mosonszentmiklósi fúvósoknak, hogy szép
játékukkal emelték az ünnep fényét!
Vámosi Eszter

Miklósi Hírvarázs

3

Tájékoztató a bölcsődei pályázatról
Lakossági tájékoztató a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013 sz. pályázatról
Mosonszentmiklós község Önkormányzata még 2019.
nyár elején adott be egy pályázatot egy 2 csoportos
bölcsőde építésére, melyben 24 gyermek elhelyezésére
nyílik lehetőség.
A pályázat címe: Új bölcsőde építése Mosonszentmiklóson
Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013
A bölcsődét egy az önkormányzat tulajdonában lévő telekre, a konyha mögötti részen kívánjuk felépíteni (a régi salakos pálya helyén). Még 2019. év végén kaptuk a hírt, hogy
nyert pályázatunk, az elnyert összeg: 199 800 000 Ft. A
támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, legfeljebb 199 800 000 Ft. A támogatási
szerződést 2019. decemberében írtuk alá, a támogatási
szerződés dokumentuma honlapunkon megtalálható.

5 céget hívtunk meg a közbeszerzésre, a beérkezett
ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot a lébényi TESZVESZ BAU 007 Kft. tette, ajánlati ára bruttó 161,73 millió Ft volt. A pályázatban az építkezésre 171 millió Ft-ot
nyertünk el, így az önkormányzatnak külön forrást az
építkezésre nem kell biztosítania.
A kivitelezővel a szerződést 2020. október 15-én írtuk
alá, a munkaterület átadására pedig október 20-án került sor. Az építkezés befejezése 2020. augusztusában
várható, ha a koronavírus ezt nem írja felül, ezt követi
majd a műszaki átadás-átvétel folyamata. Az építkezés
műszaki ellenőre Kettinger Attila építész, akinek szakmai felkészültsége révén biztosítva lesz, hogy rendben
menjen le az építkezés.
Pár fotót is mellékelek a cikkhez, amelyeken az alapozási, betonozási és falazási munkák láthatók.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése
- A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2019. év 12. hó 01. nap
- A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
2021. év 11. hó 30. nap
- A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:
2022 év 02. hó 28. nap
A támogató nyilatkozat aláírását követően ez év tavaszán kezdődött meg a bölcsőde kivitelezéséhez szükséges engedélyes és kiviteli tervek, valamint a közbeszerzés eljáráshoz szükséges árazatlan költségvetés és
a tervezői költségbecslés elkészítése.
A terveket a győri Talent-Plan Kft. tervezőiroda készítette el, munkadíja 7,239 millió Ft volt (ezt az összeget
is pályázati forrásból fizettük). A terveket 2020. július
13-án adták át nekünk, ezt követően kezdődhetett meg
a közbeszerzési eljárás, mely során a bölcsőde épületének a kivitelezőjét választottuk ki. A közbeszerzési
eljárást Horváthné Kercza Virág közbeszerzési szakértő
folytatta le.

Bedő Csaba
polgármester
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Tájékoztató a bölcsődei pályázatról

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

MOSONSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE
MOSONSZENTMIKLÓSON
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013

199,8 MILLIÓ FORINT
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Magyar Falu Program pályázati információk
- augusztusban játszótér építésére nyertünk 4,99 millió
Ft-ot, melyből új játszótér fog felépülni a Csepete úton
található közterületen, a 8. telek után
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy előző cikkem megírása óta további sikereket értünk el a Magyar Falu Programban:
- Lébény városával közösen beadott pályázat szintén sikeres volt, az így elnyert több, mint 10 millió Ft-ból a két
település közti kerékpárút útburkolata fog megújulni
- nyert a győri tankerülettel közösen beadott mindkét
pályázatunk is. Az iskola tornaterem felújítására 10 millió Ft-ot nyertünk, melyből a tornaszoba burkolata és a
nyílászárói újulnak meg. A másik pályázaton pedig 3,2
millió Ft-ot nyertünk, ebből a táncterem ablakai lesznek
kicserélve és jut forrás festésre is
- egy pályázatunk eredménye még nem ismert, a Csepete
út közvilágításának a fejlesztésére pályázunk.
Faluújságunk előző számában már tájékoztattam Önöket
a Magyar Falu Programban elért eddigi sikerekről, mely
pályázatok elkészítését, elszámolását jómagam végeztem el:
- 2019. év végén nyertük el az első ilyen pályázatot, melyen 9,35 millió Ft-ot nyertünk 2 db nagyteljesítményű
fűnyíró vásárlására
- ez év elején nyertünk 2,39 millió Ft-ot óvodai rámpa és
babakocsitároló építésére, mely fejlesztés tavasszal el is
készült
- ez év tavaszán orvosi eszközök és informatikai eszközökre nyertünk 1,38 millió Ft-ot, mely összegből 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 aszfaltoztuk le
október végén a Táncsics utca folytatását, a Liliom utca
hiányzó szakaszát és a Kis utcát
- júliusban 1,9 millió Ft-ot nyertünk közösségi terek fejlesztésére. Ebből a forrásból a művelődési házunk elektromos rendszere fog megújulni jövőre és energiatakarékos LED lámpák kerülnek felszerelésre a nagyteremben
és az előtérben

Kis utca régen

Úgy gondolom, hogy a Magyar Falu Program kínálta pályázati lehetőséget eddig jól kihasználtuk, jövőre is szeretnénk hasonló sikerrel pályázni.
Bedő Csaba
polgármester

Aszfaltozás a Liliom utcában

Kis utca most
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Önkormányzatunk év végi szociális támogatásai
Már jó pár éve, hogy önkormányzatunk az év végi anyagi
helyzetének függvényében támogatja az időskorú lakosokat és a nagycsaládosokat.
Ezt a szép hagyományt idén is folytattuk, sőt ebben az
évben a tavalyi 10 ezer Ft/fő támogatással szemben 15
ezer Ft/fő támogatást tudtunk nyújtani. A törvényi előírásoknak megfelelően ez a támogatás nem jár alanyi
jogon, ezt idén is meg kellett igényelni. Idén a koronavírus helyzet is bonyolította az ügyintézést. Mivel pont a
legveszélyeztetetteb korosztálytól van szó, ezért a hivatal dolgozóival közösen a következőket találtuk ki:
-az érintettek mindegyikének kiküldtünk egy tájékoztató
levelet és magát az igénylőlapot is, így ezért nem kellett
befáradni a hivatalba
-a személyes kontaktusok és az esetleges megfertőződés elkerülése végett levélben vagy emailben is lehetett
kérni ezt a támogatást, sőt kihelyezünk egy postaládát a
hivatal bejáratához, abba is be lehetett dobni az igénylőlapot
-a kifizetés pedig banki átutalással történt, ezzel is elkerültük a személyes találkozásokat és a hivatali sorbaállásokat
Megmondom őszintén, először egy kicsit féltem ettől a
rendszertől, de így az igénylések és a kifizetések után
meg kell, hogy dicsérjem időseinket, úgy gondolom, jól
vizsgáztak az igénylések beadásakor.

A nagycsaládosok esetén is hasonló volt a helyzet, így
remélem, hogy minden jogos igényt ki tudtunk elégíteni
és így egy kicsit önkormányzatunk kis hozzá tudott járulni a karácsonyi kiadások mérsékléséhez.
A fenti támogatás mellett párhuzamosan zajlott a szociális szén pályázatunk is. Az arra rászorulók 6 mázsa
szenet igényelhettek december elejéig, melyet ingyen a
lakásukra szállíttatott az önkormányzat. Ezzel a támogatással 36 család kapott ingyen tüzelőt decemberben.
Bedő Csaba
polgármester

Influenza elleni védőoltás
Idén is a Háziorvosi szolgálat végezte el a lakosság
influenza elleni védőoltásának a beadását. A Covid járvány miatt idén ez az oltás ingyenessé vált és a hatóságok is javasolták ennek beadását, főleg az idősek
körében. Ebben az évben 151 db 3FLUART típusú oltóanyag fogyott el, ez jelentős emelkedés az eddigi
évekhez képest. Oltóanyag még most is van, háziorvosunk javasolja még most is ennek beadatását.
Bedő Csaba
polgármester

Köszönet
Az idei év a koronavírusról az ellene történő védekezésről szól. Ez önkormányzatunkra is feladatokat ró, továbbá be nem tervezett kiadásokat (fertőtlenítőszerek, védőfelszerelések vásárlása intézményeinkbe). Próbáltunk
a lakosság védekezésében is segíteni ingyenes maszkok
biztosításával. Ebben volt segítségünkre Horváth Elemérné és Kasznár Lászlóné, akik tavasszal és ősszel is felajánlották segítségüket és nagyon sok mosható maszkot
készítettek az önkormányzatnak, ahonnét aztán ingyen
elvihette a lakosság.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik önzetlen
segítségükért!
Bedő Csaba
polgármester
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Adj vért és ments meg három életet!
November 27. a Véradók Napja Magyarországon. A jeles napot a Magyar Vöröskereszt jóvoltából, 1988 óta
ünnepeljük hazánkban. Községünkben előtte héten,
november 17-én volt véradás a Művelődési házban (a vírushelyzet miatt az iskolába nem lehetett bemenni), így
elmondhatjuk, hogy véradással készültünk erre a napra.
105 véradó adott vért, nekik az önkormányzat most egy
kis csomaggal kedveskedett.
Köszönet minden résztvevőnek, köszönet a helyi vöröskereszt önkénteseinek, találkozzunk tavasszal.
Bedő Csaba polgármester

Búcsú Varga Imrétől
Varga Imrétől, szeretett nagybátyámtól búcsúzom, édesapám nevében is, aki most nem lehet itt!
Kedves Imi, szeretett nagybátyám!
Tisztelt gyászoló család!
Gárdonyi Géza magyar író tette fel a kérdést egykor:
„Miben áll a boldogság? Az erszényben vagy a szívben? Ha
az erszényben volna, akkor az emberiség nem pénznek nevezné, hanem boldogságnak. Nem azt mondanátok: Tízkoronás, százkoronás, hanem tíz boldogság, száz boldogság,
ezer boldogság. De nem mondjátok így. Mert a boldogság
nem az erszényben van, hanem a szívben. Szívet pedig
egyformán osztott a mi Atyánk mindenkinek.”
Imi tudta ezt, és ő a Teremtőtől különösen nagy szívet kapott. Azt is tudta, hogy egyszerre gazdag lehet, ha kevéssel beéri.
Ha Imi nagybátyámra gondolok, két szó jut eszembe róla
először, ez a két szó pedig: a szeretet és a jószívűség.
Imi azt is tudta, hogy embertársainkkal úgy kell viselkednünk, mintha Krisztus parancsa így volna szívünkbe felírva: Szeresd felebarátodat jobban, mint magad.
Imi szeretett adni, jobban, mint kapni. Rokonai, barátai,
ismerősei mindig számíthattak rá, Imi mindig jó szívvel
adott. Annak örült, hogy adhat. Egy mosolyt, egy jó szót,
egy zsák krumplit, vagy egy üveg jó bort.
Akit szeretnek, az őt szeretők szeméből mindent kiolvas.
Az őszinte, szelíd ember jelleme félreismerhetetlenül megnyilvánul a tekintetében. Imi szeméből mindig azt olvastam
ki, hogy szeret engem, szeret minket, embereket. Akkor
is, amikor még gyermekként a nyarakat nagyszüleinknél
töltöttük, itt Mosonszentmiklósón és alig vártuk, hogy Imi
nagybátyánkkal és Kisimivel focizzunk, vagy, hogy Imi elvigyen minket a Balatonra pár napra nyaralni.
Azt is izgatottan vártuk – amikor Iminél és Jucinál aludtunk
kisgyerekként –, hogy amikor Imi este hazaér meséljen nekünk valamit. Soha nem mondta ilyenkor azt, hogy fáradt,
vagy más dolga van, hanem leült és mesélt, nekünk, gyerekeknek. A gyerekeket különösen szerette.
Nyaranként, a vakáció alatt gyakran kértük Imit arra is,
hogy vigyen el minket Győrbe, moziba. Ezt sem tagadta
meg, egyetlen alkalommal sem, örült, hogy nekünk, gyerekeknek ezzel is örömet okozhat.
Imi ugyanakkor egész életében sokat dolgozott, tudott és
szeretett is dolgozni.

A focipályán világéletében igazi csibész volt, gyakran
mondták, láttad, hogy a Szepi milyen szép gólt lőtt megint,
vagy hogy egy csellel hogyan „etette meg” az ellenfél védőjét.
Imi szeretett kártyázni is, de nyerni mindig a játékban és
nem a játszóktól akart. Ugyanakkor kemény volt és hajlíthatatlan, de a szíve lágy volt, ahogy igaz férfihoz illik. Igazi
családfő volt Szepi papa után, kormányozta az övéit, megszólalt, amikor meg kellett és hallgatott, amikor hallgatni
kellett.
Imi nagybátyám felnőttkorunkban is mindig nagy szeretettel fogadott minket. Láttam a szemén, hogy igazán és
őszintén, szívből örül annak, hogy találkozhatunk.
Imit mindig jókedvűnek láttam az ilyen találkozások alakalmával, ami ránk, rokonokra is átragadt. Édesapjától,
Szepi nagypapámtól örökölt humorával az egész társaságot felrázta. Mindig csodálkozva néztem Rá ilyenkor,
hogy lehet valaki mindig ilyen jókedvű és önfeledt? Ma
már tudom a választ erre a kérdésre is: Imi szerette az
embereket. Kicsit, nagyot, felnőttet és az öregeket egyaránt. Felismerte azt, hogy egymás kedvéért születtünk
és azt is tudta, hogy a mesterségünk ezen a földön, hogy
jó emberek legyünk!
Büszke vagyok Imi nagybátyámra és arra, hogy sok
mindent tanulhattam Tőle: erkölcsi tartást, szeretet és
emberséget egyaránt, valamint azt, hogy a jóindulat legyűrhetetlen és hogy az őszinteség mindig kifizetődő.
Ő mutatta meg azt is, hogy mennyire kellemes a nyílt, a
maga valójában kendőzetlenül megjelenő őszinte vélemény. Azt is tudta, hogy az életét sohase igazítsa mások
véleményéhez.
Imi most itt nyugszik: egy helyen szüleivel, az én nagyszüleimmel, valamint Laci testvérével, akivel úgy hasonlítottak egymásra, mint két tojás.
Hamarosan én is nagybácsi leszek, ha a sors is úgy akarja, szeretnék olyan nagybácsi lenni, mint amilyen ő volt.
Imi most biztosan boldog, mert szépen élte le az életét.
Boldognak azt lehet mondani, aki nem vágyakozik és
nem is retteg – az értelemnek köszönhetően.
Isten veled Drága Nagybátyám, nyugodj békében!
Mosonszentmiklós, 2020. október 16.
ifj. Bihari Mihály
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Polgármesteri gondolatok
Pár polgármesteri gondolat így év végén, veszélyhelyzet
közepette
Az ismert vírushelyzet által előidézett veszélyhelyzet és
annak a kezelése új helyzetet teremtett mind hazánk,
mind az önkormányzat, mind a lakosság körében. Este
8 után kihalt utcák, maszkot viselő emberek látványa fogad minket mindenfelé. Új gondolatok fészkelték be magukat a fejünkbe, mi lesz családtagjainkkal, ismerőseinkkel, a munkahelyünkkel, meddig fog tartani ez a járvány,
mikor lesz védőoltás és mikor fogunk megint normális
életet élni. Sajnos ezen kérdések zömére most még csak sejtjük a választ.
Ez az új helyzet mindenkit érint. Főleg azt, aki elvesztette munkáját vagy
most odahaza várja, hogy munkahelye
ismét elinduljon, vagy aki naponta jár
be, vállalva a rizikót, betegeket gyógyítani a kórházba, rendelőintézetbe.
De írhatnám azt a sok-sok embert, aki
napról napra felveszi a munkáját és pl.
buszt vezet, kenyeret süt, kamionnal
árut szállít vagy kiszolgál a boltban
a pult másik oldalán. Igen, mindenkit
érint ez a fránya vírus, mindenki életét
megváltoztatta ez a helyzet.
Ezek a kérdések, de más formában az
önkormányzat életében is előjöttek, és
elő is fognak jönni az elkövetkező hónapokban. Polgármesteri pályafutásom alatt még sosem vásároltam maszkokat,
gumikesztyűt vagy alkoholos fertőtlenítőszert az önkormányzati dolgozóknak. Nem kellett az órámat figyelni,
hogy 9 óra előtt érjek be a boltba vagy a gyógyszertárba,
mivel utána a korom miatt be sem engednek. Nem hirdettem még a Facebookon, hogy ingyen vihetők el a hivatalból
házilag varrt maszkok (innét is köszönöm a készítőknek
ezt a nemes felajánlást), de sohasem volt még példa arra,
hogy elmaradjanak a veszélyhelyzet alatti testületi ülések
és a halaszthatatlan ügyekben egy személyben döntsek a
testület helyett. Így volt ez tavasszal és így van most is.
Nem volt példa arra sem, hogy 2-3 hetente megbeszélést
tartsak az intézményvezetőkkel és a jegyzővel a hogyantovábbról. Arról, hogy kinek milyen védőfelszerelésre van
szüksége, van-e koronavírussal fertőzött vagy karanténba
zárt dolgozónk vagy gyermek az óvodában, és ez hogyan
befolyásolja az intézmény működését. Intézkedtem fizetős
koronavírus tesztről is, hogy 100 %-ban meggyőződjünk
arról, hogy a visszatérő dolgozónk nem fertőz-e még tovább, védve az ottlévők egészségét. Úgy gondolom, hogy
13 éves polgármesteri pályafutásom egyik legnehezebb
időszaka ez a mostani év.

Nehezítette az önkormányzat helyzetét még az is, hogy
az állam a védekezés költségeinek a biztosítása miatt
végleg elvonta a z önkormányzatoktól a helyben maradó
gépjárműadót, magyarán a súlyadót. Eddig a befizetett
súlyadó 40 %-a maradt meg nekünk, ezt vonták el most.
Ez nekünk kb. 8 millió Ft bevételkiesést fog jelenteni a
következő években. Így jövőre már nem lehet hivatkozási alap, hogy befizetem a súlyadót, mégsem aszfaltos az
utca előttem.
Ezen okból és a lakosság egészségének a védelme és
természetesen a kormány által hozott
rendeletek alapján, mely szerint tilos
közterületen zenés és táncos rendezvényeket tartani a fertőzés tovább
terjedésének megakadályozása miatt,
döntöttünk úgy, hogy lemondjuk az
önkormányzat összes rendezvényeit.
Így nem tartottuk meg a tavaszi bor és
pálinkaversenyt, a majálist, az anyák
napi rajzversenyt, a gyermeknapot, a
falunapot és az augusztusi koncertet
sem. Egyedül még az őszi járvány erősödése előtt a Szent Mihály napi tűzgyújtást tudtuk megszervezni, aztán
október végétől az újabb szigorítások
miatt le kellett mondanunk a Mikulásnapi rendezvényünkről a Zichy-téren,
és a karácsonyi koncertről is a Művelődési házban. Sajnos fájó, senkinek sem jó döntések ezek, de meglépése
talán biztosítja azt, hogy mérsékeljük a vírus terjedését,
ezáltal óvjuk lakosaink egészségét. A sok negatívum
mellet azonban örömre is van ok, hogy idén is tudtuk
anyagilag segíteni időseinket és a nagycsaládosainkat.
További öröm az is, hogy intézményeink a megszorítások mellet is folyamatosan működnek, dolgozóink pedig
minden megtesznek, hogy ez így is maradjon. Ezúton is
szeretném megköszönni minden önkormányzati dolgozó kitartó, áldozatos munkáját.
Hát ennyit szerettem volna elmondani nektek/önöknek.
Közelednek az ünnepek, a cikk írásakor, december elején
még nem ismert, hogy össze tudnak-e gyűlni a családtagok, rokonok a fa köré, vagy csak gondolatban leszünk
együtt szeretteinkkel és mobiltelefonon fogunk beszélni
velük. Kívánom, hogy az első verzió teljesüljön.
Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra. Jó lenne
ezt az évet minél előbb átlépni és elfelejteni.
Bedő Csaba
polgármester
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ADVENTI GONDOLATOK
Vakító, fehér hópelyhek nagy-nagy sokasága,
Puha takaróként lepve borulva a tájra,
Megérkezett a tél-angyal alig halló lépttel,
Ajándékozva az embert természet-szépséggel.
Lelki békét nyújt a látvány, örömérzést keltve,
Fehér csillámló kristályok, színpompával telve,
Édes teherként szépítik bogas fák ágait,
Varázslatos hatást nyújtván szíveket jóra int.
Figyelmezteti az embert, a szépség mily érték,
De egyben feladatot is ad e csodaszép kép.
Felébreszti tudatunkban, sok a tennivaló,
Óvó cselekedetre kell sarkalljon a jó hó.
Etetésre vár odúban az énekes madár,
Juhokat akolba terel a jó juhász ma már,
Jószágait fedél alatt látja el a gazda,
Gyermekét meleg ruhába rejti Édesanyja.

Mosonszentmiklós község Önkormányzata nevében
Áldott, Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet Kívánok Mosonszentmiklós
valamennyi lakosának!
Vigyázzanak magukra és szeretteikre,
óvják egészségüket!
Bedő Csaba
polgármester

Jó Pásztorunk bennünket is így óv minden bajtól,
Visszahoz, ha bármelyikünk messze elcsatangol.
Megőriz — ép lélekkel nézhessünk majd Urunkra,
Ezért várunk mind örömmel születő Jézusra!
2010			

dr. Benke Tamás

Születések:

Halálesetek:

Finta Milán				2020.09.07.
Vezsenyi Flóra				2020.09.20.
Németh Zétény Zente			
2020.10.02.
Akaró Anett 				2020.10.28.
Kovácsics Gerda 			
2020.10.31.
Németh Noel				2020.11.13.
Nagy Luca 				2020.11.18.
Szalai Dániel Ádám			
2020.11.19.

Varga Lászlóné				2020.09.25.
Varga Imre József			
2020.10.12.
Szücs Lajos 				2020.10.29.
Laki Pálné 				2020.11.06.
Kalmár Ferenc				
2020.11.11.
Farkas Sándor				2020.11.17.
Gazsó István				2020.11.19.

Házasságkötés:
Molnár Zsuzsanna - Horváth Károly
Kovács Petra - Resch Márk 		

2020.09.18.
2020.10.10.
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Tovább szépült a plébánia épülete
Az idei év a folytonos változás és alkalmazkodás jegyében telt. A vírus miatti helyzet és az, hogy szeptemberben
Mészáros Miklós atya személyében új plébánost kapott
Mosonszentmiklós, sok dologban kívánt rugalmasságot
mindenki részéről.
Ennek ellenére, vagy ezzel együtt az ősz folyamán befejeződött a plébánia épületének részleges felújítása. A Magyar Falu Programnak köszönhetően új nyílászárók kerültek beépítésre, az épület szinte teljes felülete új burkolatot
kapott, valamint ki lett festve belülről. Az utcafronton a
homlokzat is megszépült, ez részben az egyházközség
által lett finanszírozva. A műszaki átadáson Miklós atya
biztosított bennünket, hogy örömmel támogatja a további
terveinket is az épülettel kapcsolatban.
A pályázati pénzen konyhabútort, asztalokat, székeket
és tároló szekrényeket is tudtunk vásárolni. Ezek összeszerelésében Havassy László, Tilai Ferenc és Hancz István
segített. Kettinger Attila képviselő úr felajánlásával új bojlert is tudtunk vásárolni. Köszönet érte! Az épület teljes
befejezése még várat magára, de minden erőnkkel azon
vagyunk, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.

A legfontosabb feladat az épület fűtésének megoldása,
melyre igyekszünk újabb pályázati forrásokat felkutatni.
Szívesen vesszük a lakosság ötleteit és segítségét is ez
ügyben. A másik, ami még kimaradt a mostani felújítási
munkákból forráshiány miatt, az a fürdőszoba kialakítása lenne, valamint az épület belső udvari homlokzatának
vakolása, festése. Ezt szintén pályázati úton szeretnénk
megoldani.
Ezúton szeretnénk megköszönni a sok segítséget, amit az
egész év folyamán kaptunk az önkormányzattól, a képviselőktől, a falu lakosaitól és másoktól is. Hálás köszönet
mindazoknak, akik közreműködésükkel segítették a pályázat sikerét. Köszönet a lelkes segítőknek, akik sok-sok
munkával hozzájárultak az épület és a kert szebbé tételéhez, a programok megvalósulásához.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk
minden Mosonszentmiklósinak!
Szeretettel
Havassy László
és Vámosi Eszter

A Nyugdíjas Egyesület hírei
„Mesék szárnya”- címmel hirdette meg a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség
a Mesemondók Országos Találkozóját. A járványhelyzet
miatt ezt a találkozót Budapesten nem lehetett személyes részvétellel megrendezni, ezért a program online
térbe költözött. Arra kérték a mesemondókat, hogy otthon rögzítsék a választott mesét és küldjék el, hogy legalább így láthassuk, hallhassuk egymást! Egyesületnél
3 DVD felvétel készült, Horváth Lászlóné, Nátz Irén és
Ötvös Dánielné mondott el egy-egy mesét. A meseműsor az országos szövetség honlapján tekinthető meg itt:
www.eletetazeveknek.hu - hírek - mesék szárnyán, Horváth Lászlóné: A szeretet fája, Nátz Irén: Sose volt király
bánata,
Ötvös Dánielné: Egy asszony két vétkecskéje. Nézzék és
hallgassák meg a meséket!

Az országos szövetség szintén online módon szervezte
meg a Richter Gedeon Nyrt-vel közösen a „Híd a generációk
között” vetélkedőt. A versenyre 2 fős csapatok jelentkezhettek, egy klubtag és egy aktív 18-60 év közötti családtag.
A nyugdíjasoknak egészségügyi, családtagjának környezetvédelmi kérdésekre kellett válaszolni. Egyesületünktől
öt csapat indult: Börzsei Nándorné, Fintáné Elek Éva, Fütty
Rudolfné, Gősi Lászlóné és Nátz Irén. A versenyre való felkészülés hozzájárult az egészségügyi és a környezetvédelmi ismereteink bővítéséhez.
Sok programot nem tudtunk megtartani, így elmaradt az
őszi kártyaverseny, az Idősek Napja, a Márton nap, a mosonmagyaróvári szavalóverseny, a balatonfüredi művészeti fesztiválon való részvétel. Most olyan időszak van, hogy
maradjunk otthon és vigyázzunk magunkra és egymásra.
Fülöp Anna

Miklósi Hírvarázs

Kirándulás Fehértóra
A Szent Miklós Ökocentrum szervezésében, a Magyar falu
program által kerékpáros kirándulást tettünk Fehértóra,
ahol Fülöp Tiborral, a Fertő Hansági Nemzeti Park munkatársával lehetőségünk volt madárgyűrűzésre és a téli madárvédelemről tudhatunk meg fontos információkat. Mindenki, legfőképpen a gyerekek, nagyon élvezték Fülöp
Tibor bemutatóját majd az ezt követő madárgyűrűzést,
ami után minden gyereknek lehetősége volt a kismadarak
röptetésére.
A programot szalonnasütés zárta. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a szuper napot!
Vámosi Eszter

Környezettudatos hulladékkezelési nap az iskolában
A Szent Miklós Ökocentrum szervezésében, a Magyar
Falu Program keretében valósult meg október hónapban
az iskolában a környezettudatos hulladékkezelésről egy
egész napos rendezvény. A gyerekeket a Fertő-Hanság
Nemzeti Park munkatársai szemléletes és ötletes eszközökkel tanították a környezettudatos életre, ezen belül
pedig a hulladék kezelésének módjára. 3 osztálytól minden tanórában egy-egy osztályt láttak vendégül a tornateremben a szakemberek. Nagyon sok hasznos információt
tudhattunk meg a témában, mindezt játékos formában.
A gyerekeknek is nagyon tetszett a program. Talán, ha
korán megismertetjük velük a lehetőségeket, könnyebben
válnak környezettudatos, a bolygóért felelősséget vállaló
felnőttekké.
Vámosi Eszter
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Szomorú ősz a tekecsapat életében
Sajnálatos módon nem úgy alakult az idei őszi szezon,
ahogy azt terveztük. Két sajnálatos tragédia is beárnyékolta az idei évet.
A csapat 4 idegenbeli mérkőzésen szoros vereségeket
szenvedett. Hazai pályán csak kétszer léptünk pályára,
amit itthon 100%-os teljesítménnyel tudtunk behúzni. Sajnos a vírus ismét közbeszólt és a bajnokságot felfüggesztették december végéig. Az ifi kategóriában Horváth Ákos
a területi döntőn elért szép 2. helyével a nyugati döntőbe
jutott, de hogy mikor és hogyan lesz folytatás, egyelőre
nem tudni.
Két MESE legenda távozott közülünk.

Frank György, aki szintén alapító tagja volt a teke szakosztálynak, a zöld gyepen nem alkotott olyan hatalmasat,
a tekepályán viszont annál nagyobbat. A kezdetektől a
csapat meghatározó játékosa volt. A MESE aranykorát is
aktív játékosként élte meg. Az 55 év feletti senior kategóriában 3 éve az országos döntőig menetelt. NB3-as majd
az NB2-es bajnoki címet is bezsebelte. Szlogen lett, hogy
„ezt már senki nem veheti el tőlünk!” Hát én a bajnoki
arany érmemet a melledre tettem: kérlek vigyázz rá, tudom jó helyen van!
Nyugodjatok békében, a MESE csapata örökre megőrzi
emléketeket.
Tesómnak írt kis verset szeretném még megosztani
veletek.

Varga Imre /Szepi/ a labdarúgó pályák zsonglőre volt, engem még ért az a felejthetetlen élmény, hogy a 80-as évek
második felében fiatal tinikénk pár évet egy csapatban
játszhattam vele. Az a mentalitás, amit szívvel-lélekkel tett,
sokat jelentett nekem további pályafutásom során. Büszke
vagyok rá, hogy együtt futottunk ki a zöld gyepre.
Talán kevesekben maradt meg, hogy a 90-es évek közepén a MESE teke csapatának egyik alapító tagja volt. Mindig a sport volt az élete a család mellett. Sajnos a tekepályán nem volt alkalmunk együtt szerepelni.

Tested feladta a kemény harcot,
többé nem láthatjuk mosolygó arcod.
Nem törlöd meg örökös bajszod,
magadat többé nem űzöd, hajtod.
Küzdöttél amíg a tested bírta,
Pedig vártunk haza, néha sírva.
Nagy űrt hagytál a családba,
nem volt szükségünk e magányra.
MESE szíved nem dobog már többé,
nem teszed majd a meccseket szebbé.
Égi pályán játszod szeretett sportod,
Ott is tedd majd rendesen a dolgod.
„Gyuri hetest” tanítsd ám meg nekik,
Azt a dobás majd mosolyogva lesik.
Drága Tesóm így búcsúzom tőled.
Tudod: Igazi bajnok lett belőled!
			Frank László
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Bölcsődei hírek
A bölcsődések napjai változatosan és izgalmasan telnek. Várjuk a Télapót és készülünk az ünnepekre.
Ezúton kívánunk Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
Boldog Új évet mindenkinek!
Szabóné Takács Renáta kisgyermeknevelő

Köszönet
Köszönjük a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha gyermekeinek és dolgozóinak nevében a mosonszentmiklósi Németh Gábor,
Rábca u.16 alatt lakó tűzoltónak, hogy közeledve a
szeretet ünnepe alkalmából, 30.000 Ft-ot ajánlott fel
gyermekeink karácsonyának megszépítéséhez. Köszönjük neki, és mindannyiunk nevében kívánunk
Áldott, Békés ünnepet.
Gyurós Lilla intézményvezető
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Óvodai hírek
Téli évszak nyitó kiállítás
Az idei téli kiállítás témája a fonó volt. Településünkön
hagyománya volt a régi időkben a fonónak és sok tárgyat őriz erről a Mosonszentmiklósi Hagyományok Háza.
Megkeresésünkre Horváth Elemérné Éva nénivel az akkori
időből származó használati eszközöket és tárgyakat bocsátott rendelkezésünkre a múzeumból, illetve Horváth
Mária segítségével pedig teljessé tehettük a kiállításunkat.

Horváth Éva óvodapedagógus szervezte és alakította ki a
bemutató képét, nagyon érdekes beszámolókat hallhattunk tőle a megnyitón ezekről az időkről és a fonó béli
életről. A műsort a nagy-középső Mókus csoport adta elő.
Jellemzően a fonóban nem csak munka volt, hanem bizony a már eladósorban lévő lányok és házasulni vágyó
legények találkozásának és párválasztásának helyszíne
is. A szorgoskodás mellett sok játék, mese, csúfolódó,
ének, és ballada is született. Műsorunkban ebből jelenítettünk meg egy rövidebb játékszövést. A gyermekek nagy
örömmel vettek részt a csúfolódóban, majd a kiéneklős
és körjátékos párosítóban. Tapasztalat gyűjtés gyanánt
a műsorunk után kipróbálhatták a kézzel való kukorica
morzsolást is.
Kiemelten köszönetet szeretnénk mondani Horváth Elemérné és Horváth Mária segítségéért, hogy a téli kiállításunk ilyen szépen megvalósulhatott.
Palkovits Zsófia
óvodapedagógus
Évszakzáró koncert
A citera egy magyar, népi húros hangszer, melyet pengetéssel szólaltatunk meg.
Az idei évben nem a megszokott módon hallhattuk a citerás növendékektől az előadásukat. Egy régebbi videofelvételről élvezhettük csoportonként műsorukat a tornaszobában kivetítőn keresztül. Zsófi óvó néni egy ismert dalt
játszott el a gyerekeknek, amit együtt énekeltünk el. Két citerát meg is nézhettek a gyerekek, a nagyobbak ki is
próbálhatták, ezzel kedvet csinálva, hogy talán később ők is szívesen megtanuljanak citerázni.
Feller Katalin
pedagógiai asszisztens
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Óvodai hírek
Szüret
Október 9-én pénteken került megrendezésre a szüreti
mulatság óvodánkban. A szüretnek évszázados hagyománya van községünkben is. A szüretet követően vacsorával és esti mulatsággal zárták le a munkát. Ilyenkor összegyűltek a családok, barátok, rokonok, hogy
megünnepeljék a termést. A hagyomány szerint a nők
szedték a szőlőt, a férfiak pedig a puttonyba gyűjtötték
a termést és közben vidáman énekeltek. Készült a finom ebéd és a friss mustból sem volt hiány. Reggeltől a
késő estig tartó munka után kezdődhetett a bál, melyen

Őszi sport és egészségnap 2020
Ebben az évben a megszokottól eltérően rendeztük a
sport és egészségnapunkat. Nem tettük függővé az időjárástól a rendezési helyet és mindenképp a szabad levegőre terveztük a mozgásos perceket Oláh Kincső óvó
nénivel. Bár zord idő jutott erre a napra esővel és hideggel, de a gyermekek lelkesedése és aktivitása ezt mind
felül írta! Az óvoda fedett részein tudtunk kialakítani
egyszerűbb akadály-pályákat és korosztálynak megfelelően a gyerekek teljesítették is azokat. A gyümölcs és
egészség perceket Feller Katalin óvó néni és Muzsek Erika védőnő interaktív játékokkal töltötte meg, melyek az
évszaknak megfelelő öltözködés témát kapta. A konyha biztosított számunkra gyümölcsöt. Nagyon jó hangulatú és vidám napot tölthettünk el a gyerekekkel az
egészség hangsúlyozása mellett!
Palkovits Zsófia
óvodapedagógus

sok játék színesítette a nap végét. Óvodánkban igyekeztünk e szép régi hagyományt feleleveníteni. A hét
során a gyerekek tapasztalatot gyűjthettek a szüretről
és annak hagyományairól. Pénteken Nagy Andor tanár
bácsit fogadtuk, aki elkápráztatott bennünket tánctudásával és bevonva a gyerekeket, táncházba invitált.
Sajnos a koronavírus miatt csak egyedül jöhetett tanár
bácsi. Tisztelettel köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A gyermekek és a pedagógusok egy szuper
délelőttöt töltöttek el.
Oláh Kincső
óvodapedagógus
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Magyar népviseletek kiállítás
A magyar népviselet a magyarság hagyományos öltözködési módja. Fő táji típusai a dunántúli, a felföldi,
az alföldi és az erdélyi. A magyar népviselet a mai kor
emberében a néptánccal fonódik össze, hiszen környékünkön a mindennapokban már régóta nem hordanak
viseletet, csak színpadon látunk magyar népviseletet.
Szerencsések vagyunk, mert óvodánkban évek óta folyik néptánc oktatás Nagy Andor vezetésével. A jeles
napok ünnepi alkalmain, a közös táncos mulatságok
megnyitásakor, az iskolában néptáncot tanuló, viseletbe öltözött gyerekek nyitótáncot adnak elő. Ilyenkor
nemcsak táncukat, de gyönyörű ruháikat is megcsodálhatjuk.

A kiállításon látható darabok némelyike eredeti, kézzel varrott, még a mindennapokban is viselték. Vannak
olyanok a ruhák között, amiket az eredeti alapján varrónő varrta meg, és néptáncos alkalmakkor viselik. A kiállítást a Mackó nagycsoportos gyerekek nyitották meg
őszi hangulatú játékfűzéssel és tánccal. A kiállított darabokat rendelkezésünkre bocsátotta: Mosonszentmiklósi Néptáncosokért Egyesület, Fehérvári Ádám, Takács
Enikő, Takács Noémi. Köszönet érte!
Külön köszönet Varga Erzsébetnek, aki önzetlen munkájával segítette a kiállítás megvalósítását!
Takács Attiláné
óvodavezető helyettes

Gyümölcsfa csemetékkel bővölt óvodánk udvara
„TreeDependent – Fákkal felelősen” programban való
részvételre intézményünk is sikeresen pályázott. A faosztás 2020 tavaszán vette volna kezdetét, de a koronavírus helyzet miatt TreeDependent Intézet ügyvezető igazgatójának, Vadovics Kristófnak a tájékoztatása
szerint ez októberre tolódott. Ekkor az intézet email levélben tájékoztatott bennünket arról, hogy 2020 őszén
kb. 2000 db fát fognak kiosztani. A fák, a pórszombati
Tündérkertből származó őshonos gyümölcsfák voltak.
A fákat különböző rendezvények karbon-lábnyomának
kompenzálása, valamint szervezetek egyéb tevékenységei kapcsán tudták ingyen biztosítani a pályázóknak,
köztük nekünk is.

Szervezetek és magánszemélyek voltak a faültetés támogatói: ING Bank, K&H Bank, Zólyomi Ágnes és Simon
Milton. A gyümölcsfaigényléseket 2020. szeptember
24-ig lehetett leadni egy internetes felületen, így gazdagodtunk naspolya, berkenye, alma, körte, mogyoró
csemetékkel.

Mivel Gödöllőről való elszállítás számunkra nehézségbe
ütközött volna, így az intézet felajánlotta segítségét és
a fákat 2020. október 11-én óvodánkban szállította. A
gyümölcsfa csemetéket Takács Attiláné vezető helyettesem vette át gyermekeink és mindannyiunk nagy örömére.
Örültünk a nemes célt szolgáló pályázatnak és hogy sikeresen részt vehettünk benne. Nagyon tetszett, hogy
őshonos gyümölcsfákról szakmai anyagot is küldtek a
pályázat kiíró: ismertették benne a fák történetét, szakszerű leírást adtak a faültetésről. (Aki kíváncsi erre, olvashat majd róla az óvodánk facebook oldalán,” Gondolatok a régi magyar gyümölcsfajtákról Kovács Gyula/
Tündérkert, Pórszombat” címmel). A pályázatban vállaltuk, hogy az elültetett csemetéket gondozzuk, nevelgetjük gyermekeinkkel. A kis fák elültetése, közös
gondozása során gyermekeink megismerkedhetnek a
faültetéssel járó kerti munkával, és a természet szeretetére, a fák gondozásának hasznosságára is megtanítja őket.
A facsemetéket, kis csemetéink, óvónőink és az önkormányzat dolgozóinak segítségével ültettük el. Bízunk
benne, hogy idővel gyümölcsöző fákká cseperednek és
árnyat adva díszítik az óvoda udvarát.
Gyurós Lilla
intézményvezető

Miklósi Hírvarázs

Óvodai hírek
Kormos István születésnap
1923. október 28-án, Mosonszentmiklóson született
Kormos Istvánra, óvodánk névadójára emlékeztünk születésnapja alkalmából. A gyermekeknek hagyományunk
szerint csoportról csoportra járva Horváth Éva óvodapedagógus szerevezésével és részvételével Feller Katalin,
Kolnhofer-Palkovits Zsófia óvodapedagógusok idén Kormos István: Egy fazék méz című verses meséjét bábozták el. Gyermekek örömmel hallgatták meg az előadást,
majd boldogan vették kezükbe a mese végén a bábokat.
Minden csoportban Kormos István képmása mellett születésnapja alkalmából gyertyát is gyújtottunk, a nagyok
felkeresték a költő emléktábláját és koszorút helyeztek
el emlékül.
Horváth Éva
Óvodapedagógus
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Online Hangraforgó koncert az óvodában
A koronavírus helyzet miatt nem rendhagyó módon
„koncerteztünk” a Hangraforgó együttessel.
Előzetes egyeztetés után kaptunk tőlük elérhető videókat,
hogy csoport szinten megtekinthessük ezt a gyerekekkel.
A tornaszobában kialakított nézőtéren az önkormányzattól
kölcsönöztünk kivetítőt, melyen keresztül nézhették meg
óvodásaink a zenészek egy rögzített, szoba-koncertjét.
Arra is törekedtünk, hogy minden csoport külön-külön
tekinthesse meg az előadást, így időbeosztás alapján váltották egymást a csoportok. Az online módon megtekinthető koncert jó hangulatú és a Hangraforgó együttestől
megszokott, magas színvonalú volt. Bár az élő koncert
hatását, az interaktív kommunikációt nem pótolhatta, de
gyermekeinket a zenei felvételük még így is „közös” éneklésre ösztönözte, vidám hangulatot teremtve.
Palkovits Zsófia óvodapedagógus

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, énekelnek. A csoportok megajándékozzák egymást. A nagyobbak ajándékba maguk készítette liba bábot adnak a kicsiknek. Ők pedig valami finomságot készítenek: idén
illatos fahéjas sült almát kínáltak.
Takács Attiláné
óvodavezető helyettes
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Mihály napi vásár

Idén szeptember 29-én, kedden került megrendezésre
óvodánkban, a Mihály-napi vásár.
Szent Mihály nap, jeles nap:
„A Szent György napján kihajtott állatokat Szent Mihály
napján terelték vissza védett helyükre. A pásztorok e
napon számoltak el gazdáikkal, s kapták meg bérüket.
Ha jól helyt álltak, újra megkötötték velük a következő
egy évre a szerződést. A cselédséget is ekkor fogadták
fel. Az új munka reménye mindenkinek öröm volt, gazdagnak, s szegénynek, gazdának, szolgának egyaránt.
E fontos eseményt vigalommal, mulatsággal ünnepelték
meg, s a megrendezett vásáron pedig mindenki beszerezhette hiányzó felszerelését.”
A nagycsoportos korú óvodások első nagy feladata a
Mihály napi vásár megrendezése.

A gyerekek az óvó nénikkel a vásárt megelőző héten
készítették a vásárfiákat, portékákat. Ezeket természetesen nem pénzért, hanem különféle faladatok (éneklés,
tapsolás, forgás, mosolygás…) elvégzéséért vásárolhattak meg óvodások, és az óvodában dolgozó felnőttek.
A nagycsoportos korú gyerekek „Gyere velem a vásárba, fussunk oda hamarjába. Vehetsz majd ott minden
szépet, ha nincs pénzed majd csak nézed.” mondókával
csalogatták a kisebbeket a vásárba. A vásár végét ez a
mondóka jelezte: „A miklósi vásárban, kolbászt sütnek
sátorban. Sül, sül, sül, bejön egy nagy forgószél, a lakoma véget ér.”
Takács Attiláné
óvodavezető helyettes

Karácsonyfák a Zichy-téren,
részben elmaradt Mikulás-nap
Idén is felajánlásból sikerült karácsonyfákat kapnunk a
Zichy-térre, a karácsonyi díszkivilágyításhoz.
Takács Sándorné és Békefi Gyula ajánlott fel egy-egy
fenyőfát az udvarukról, melyet a Zsé-Té Bt. szállított a
helyszínre. Köszönet a segítségért.
Sajnos a veszélyhelyzet miatt idén nem tudtuk megtartani Mikulás-napi ünnepségünket december 6-án a
Zichy-téren, így elmaradt a szokásos szabadtéri fúvóskoncert, a forralt borozgatás és a tűzijáték is. Azért
egy életrevaló ötlet alapján „házhoz vittük” a Mikulást a
gyerekeknek a polgárőrök segítségével. Megkértük egy
felhívásban őket, hogy december 5-én szombaton 17
órára pucolják ki a cipőjüket, csizmájukat és tegyék ki a

házuk elé a kapuba vagy az ajtóhoz. Hogy könnyebben
megtalálja a Mikulás a kihelyezett cipőket, megkértük
a szülőket, hogy tegyenek mellé egy mécsest, egy világító zseblámpát vagy kapcsolják fel az udvari villanyt.
Szombaton aztán a sötétedéskor a polgárőr autó vitte
körbe a Mikulást, aki ajándékot helyezett el a cipőkbe,
csizmákba. Még ennyi kiscipőt nem láttunk kivilágítva
az utcán, szép, örömteli látvány volt. Reméljük mindenhova eljutott, ahová esetleg nem, attól elnézés kér
és ígéri, hogy jövőre bepótolja. Hát idén így járt körbe
a Mikulás Mosonszentmiklóson.
Bedő Csaba
polgármester

