Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa
………”Urunk, feltámadva !”
Hamvazószerdával jött el, csendesülő szép nap,
A Húsvétot megelőző nagyböjti időszak.
Keresztényi életelvet valló közösségek
Tagjai most Krisztus felé fordulóbban élnek.
Elcsendesültebbek napok, a test nem tobzódik,
Hangosabb a lélek szava, a jóhoz vonzódik.
Vágyódik jól megérteni, mit a Húsvét hozhat,
Amit a hívő embernek, kereszténység adhat.
Tudjuk jól, - keresztény az, ki önmagát szereti,
Akkor is, ha teste, lelke, néha bűnbe viszi.
Nem szégyenkezik akkor sem, ha gyengének látják,
De soha nem túlozza el, saját fontosságát.
Ne feledjük ! - keresztény, ki szeret embertársat,
Kerül minden helyzetet, amellyel megalázhat,
Felebarátnak tekintve, támogat és szeret,
Minden Isten-képre formált társat, embereket.
Az irgalmas Szamaritánus számára példa,
Testi-, lelki gyógyítóként törekszik a célra:
Két jó szemmel, látó szívvel felfogni jeleket,
Átölelő szeretettel, építve lelkeket.
Hű gondolat, - a keresztény igent mond Istenre,
Mindennapjaiban számíthat segítségére,
Amit neki mindig megad, – szerető Atyaként, s
Ha elvesző báránnyá lesz, - rá lel, Jó Pásztorként.
„Ora et labora” jelmondatra int bennünket,
Imádság, kiváltság, - ha letehetjük terhünket,
Melyet ima s gyónás során levesz rólunk Atyánk,
Szerető fénye erejével nyit újabb határt.
Emberi létünknek, része kell legyen a munka,
Mit hivatásként végezni ír elő számunkra.
Megpihennünk vasárnap kell, ez az Urunk napja,
A templomban megélhetjük: Urunk, feltámadva!
Mosonszentmiklóson, 2021. február 28-án.
				
Dr.Benke Tamás
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Új asszisztens a háziorvosi szolgálatnál
Aki márciusban felkereste a Háziorvosi szolgálatot vagy
telefonon hívta őket, új arcot, új hangot fedezhetett fel
háziorvosunk dr. Benke Tamás mellett. Mivel Modrovitsné
Éva nyáron nyugdíjba vonul, helyette Csókáné Takács
Szilvia lesz az új asszisztens. Pár hónapig együtt fognak
dolgozni, ez az idő talán elég lesz a különféle információk, tapasztalatok átadására.
Szilvia Héderváron lakik, 3 felnőtt gyermeke van, akik a
szélrózsa minden irányában tanulnak vagy dolgoznak.
33 éve dolgozik nővérként, legutoljára a Karolina kórház
gasztroenterológiai ambulanciáján találkozhattunk vele.
Mellékállásban a hospice ellátásban is tevékenykedik.
Kedves Szilvia, Isten hozta Mosonszentmiklóson.
Bedő Csaba polgármester

Oltásra szóló felhívás
A koronavírus világméretű elterjedését követően december végén elindultak a vírus elleni védőoltások itthon is,
ami ingyenes és önkéntes, ezért mindenkinek jeleznie
kell, aki szeretné beoltatni magát. Ennek egyetlen módja
a regisztráció. A koronavírusvakcina-regisztrációra hónapok óta lehetőség van, eddig közel 2 millión éltek is
vele. A koronavírus vakcina jelentkezést a vakcinainfo.
gov.hu oldalon lehet megtenni.
A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet
természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható

vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a COVID
19 ellen. Az oltásnak semmi szövődménye nincs, és a
legjobb megoldás, hogy a védettséget egyéni, családi
és nemzeti szinten megszerezzék az emberek. Az oltás
okozhat reakciókat, de korántsem járhat olyan súlyos
betegséggel, mint amit a koronavírus okozhat.
Ha valakit beoltanak, onnantól kezdve szinte százszázalékos valószínűséggel el tudja kerülni a súlyos lefolyású
megbetegedést.
Háziorvosi szolgálat

Az önkormányzat is segít az idősek beoltásában
Még februárban elkezdődött Mosonszentmiklósion a 80
éven felüliek Covid elleni oltása. Az oltást van, aki helyben
kapta meg, de voltak, akiknek a győri oltópontra kellett
bejutniuk. Az idősek beszállítását Győrbe önkormányzatunk magára vállalta, kísérőjük pedig Modrovitsné Éva
volt. A 3 hét múlva esedékes második oltáskor (március
11-én) ismét segített önkormányzatunk.
Bedő Csaba polgármester
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Iskolai hírek
Floorball-készlet
Karácsonyra a Jézuska Floorball-készlettel lepett meg bennünket! Azóta is örömmel használjuk!
Mihály Gyöngyi

Európai iskolai sportnap
Ősszel az MDSZ által meghirdetett pályázaton osztályszinten vett részt iskolánk. Az európai iskolai sportnap
alkalmából -nagy örömünkre- labdacsomagot, kosárhálókat nyertünk.
Mihály Gyöngyi

Tisztelt Támogatónk!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával támogassa a mosonszentmiklósi iskola
Protektor Alapítványát!
Az alapítvány célja, oktatási eszközök vásárlása, az iskola udvarának, környezetének a gyermekek
mozgásigényének megfelelő korszerűsítése, javítása, valamint a sportolási lehetőségek bővítése.
Adószámunk: 19111593-1-08
Köszönjük!
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Iskolai hírek
Gyümölcs- és zöldségkóstolás
Egy tanéven belül többször is tartunk gyümölcs- és zöldségkóstolási napot. A cél ezzel az, hogy egészségesebben
táplálkozzunk, a jelenlegi járványhelyzetben a vitamintartalom sem mellékes. Osztálykeretben nagyon vidám hangulatban zajlanak Gyöngyi nénivel ezek a napok.
Riedl Bernadett, Raczenböck Balázs, Pintér Réka

Teqball
Február elején újabb sportöröm! Teqball-asztalt kaptak
a gyerekek. Ez a viszonylag új sport nagyon népszerű.
Büszkeség, hogy magyarok a kitalálói és megalkotói. A
Teqball-asztalon öt sportág játszható. Ezek a következők:
Teqball /foci/, Teqvolley /röplabda/, Teqtennis /tenisz/,
Teqpong /pingpong/ és Qatch /vagyis kézilabda/.
Kül- és beltéren egyaránt használható, nonkontakt sport,
vagyis épp jó vírushelyzetben. A sportolókat mentálisan
és fizikálisan is felkészíti. Játékosan fejleszti a testkontrollt, a gömbérzéket, az idegrendszert és a szociális kapcsolatokat is. Mindig az ügyesebb győz!
Mihály Gyöngyi
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Iskolai hírek
Olimpiai fal
Tavaly ötleteket gyűjtöttünk azzal kapcsolatban, hogyan
lehetne színesebbé tenni a tornaterem felé vezető folyosót. Idén pedig megszületett az eredmény.
Az iskolánkban megvalósuló művészeti képzés vezetője,
Lázárné Verebes Ilona csodálatos alkotással ajándékozta
meg intézményünket. A tanárnő megfestette az olimpiai
falat, mely nemcsak a szemünket gyönyörködteti, hanem ismereteket is terjeszt számunkra. Kiselőadásokat
készítenek tanulóink az olimpiákról.
Mihály Gyöngyi

Simonyi-verseny
Az idei tanévben rendkívüli módon rendezték meg a -már
nagy hagyományokkal rendelkező- Simonyi Zsigmond
helyesírási versenyt: a tanulóknak online felületen kellett
kitölteniük az évfolyamonként összeállított feladatsort. A
felső tagozatos tanulóink közül 11 diák vett részt a megmérettetésen. Nagy izgalommal várjuk az eredményeket,
a folytatást. A képen az ötödik osztályosok lelkes csapata
látható.
Frühwirth Ildikó

Operanagykövet járt nálunk
Február közepén Wendler Attila, Operanagykövet látogatott le az iskolánkba. Az 1., 2., 3. osztályosok Mozart
Varázsfuvola című operáját hallgathatták meg. A 4., 5. 6.
osztályosoknak Kodály Zoltán Háry János című daljátékát mutatta be, míg a 7. és 8. osztályosoknak a West side
storyról tartott előadást. Minden tanuló nagyon élvezte ezt
a különleges találkozást.
Riedl Bernadett és Raczenböck Balázs

Megemlékezés iskolánkban a magyar kultúra napján
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát Csekén. Az
emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti
rendezvényt tartottak az idei esztendőben is.
Január 22-én iskolánkban mi is megemlékeztünk legfontosabb közös kincsünkről, a magyar kultúráról. A hetedik
osztályosok egy rövid emlékműsort adtak elő az aulában,
majd felvételről valamennyi évfolyam megtekintette e kulturális összeállítást. Továbbá osztályonként közösen elszavaltuk nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Végül -e jeles
naphoz kapcsolódó- játékos interaktív feladatokat oldottak
meg a tanulók magyaróra keretében.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések, feladatok
alkalmat adtak számunkra arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének.
Frühwirth Ildikó
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On-line jelmezverseny
Önkormányzatunk on-line jelmezversenyt hirdetett,
hogy ha már másképp nem, legalább így tudjunk egy
kicsit mókázni, farsangolni. Felhívásunkra 7 jelmezes
fotót kaptunk, melyeket a Mosonszentmiklósi Művelődési Ház Facebook oldalán tettünk közzé.
Az Önkormányzat úgy döntött, hogy minden résztvevő megérdemli az elismerést, ezért ünnepélyes keretek
között Bedő Csaba polgármester úr adta át az dicsérő
okleveleket és ajándékokat a kis jelmezeseknek.
A rendezvény a ‚Helyi identitás és kohézió megerősítése” című TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú pályázat keretén belül valósult meg!
Vámosi Eszter

Miklósi Hírvarázs

7

Rajzpályázat gyerekeknek
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata és Lébény
Város Önkormányzata közösen rajzpályázatot írt ki a
mosonszentmiklósi, a lébényi és a mecséri általános iskoláknak.
A rajzpályázatot a ’JÖVŐ KEZDETE’ címmel hirdettük
meg január 11.-én. Az iskolai rajztanárok örömmel fogadták a lehetőséget és lelkesen buzdították a gyerekeket a rajzolásra, festésre. Ennek köszönhetően sok szép
mű készült, melyeket a Mosonszentmiklósi Művelődési Ház Facebook oldalán bárki megtekinthet. Az eredményhirdetést sajnos későbbre kellett halasztani, de
amint lehetséges átadjuk a díjakat a kis művészeknek.
A rendezvény a ‚Helyi identitás és kohézió megerősítése” című TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú pályázat keretén belül valósul meg!
Vámosi Eszter

Kézműves délután az Alkotó körrel
Az Alkotó kör tagjai idén már két alkalommal is összejöttek. A februári összejövetelre meghívták a Lébényi Fonó
tagjait is, akik nagy örömmel fogadták el a meghívást. Mivel ez a farsangi időszakban történt, természetesen
ehhez kapcsolódó volt a téma is. Különböző fánkokat készítettek, amelyek kinézetre vetekedtek az igazival. Nagyon jó hangulatban telt a délután, ahol természetesen frissen készült, finom farsangi fánk is került az asztalra
Horváthné Krisztina jóvoltából!
A rendezvény a ‚Helyi identitás és kohézió megerősítése” című TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú pályázat
keretén belül valósul meg!
Köszönet
2006-ban alakult az Alkotó Kör, és azóta készítgetünk különböző dolgokat saját örömünkre és mások
támogatására, segítésére.
Szeretnék köszönetet mondani Polgármester úrnak,
amiért engem javasolt az év „Megye önkéntese” díjra.
Számomra ez nagy meglepetés és öröm volt. Ez a díj
nem csak engem, hanem az egész csapatot megilleti,
hisz mindent együtt csináltunk. Nekik is köszönettel
és hálával tartozom, amiért mindenben támogatnak.
Köszönettel: Horváth Elemérné
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Díjazták a megye önkénteseit
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Család, Esélyteremtő és Önkéntes Háza (CSEÖH) és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat idén az Önkéntesek nemzetközi napja alkalmából adta át a 2020. év „Megye önkéntese
díjat”, hogy köszönetét fejezze ki mindazoknak, akik önkéntesként segítik egy-egy szervezet munkáját.
A szűk körű átadón dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés
alelnöke és Panker Mihály, a Máltai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője mondott köszöntőt és adta át a díjakat. Az esemény moderátora Bognár Erzsébet, a CSEÖH
irodavezetője volt.
Díjat kaptak:
Horváth Elemérné, Mosonszentmiklós, Alkotókör
Szabó Károlyné, Dunaszentpáli Véradók Közössége
Élő Imre, Farád önkéntes
Horváth Elemérné, Éva életvitele, kreativitása, az eddigi
önkéntes munkája példakép lehet minden helybéli embernek. Hosszú évtizedeken át színesítette Mosonszentmiklós kulturális életét az általa készített kézműves termékekkel, babákkal, karácsonyi díszekkel.
Emellett kiemelten foglakozott a település történetével,
a régmúlt emlékeinek a felkutatásával, megmentésével
és ezen tárgyak kiállításával. Kezdeményezésére nyílt
meg az Örökségünk Gyűjteménye elnevezésű helytörténeti kiállítás is, mely hozzájárul a múlt megőrzésére az
utókornak.

Állandó résztvevője a nyári gyermektáboroknak, ahol
igyekezik átadni tudását a jövő nemzedékének.
2006 óta az általa létrehozott Alkotókörben folyamatosan összejárnak a falu ügyeskezű asszonyai, és az itt
elkészített termékekből, díszekből évente jótékonysági
vásárt rendeznek falunk rászorultjai részére.
A koronavírus miatti veszélyhelyzetben pedig elsőként
jelentkezett, hogy maszkokat varrna ingyen a lakosságnak. Ezt az önkéntes tevékenységét az őszi második hullámban is folytatta.
Bedő Csaba
polgármester

Köszönet támogatóinknak!
A Varázsos Gyermekévek Egyesület köszönetet mond
az SZJA 1%-ának felajánlásáért. Örömmel láttuk, hogy
a Mosonszentmiklóson újonnan kialakított Ökocentrum
fő tevékenysége gyermekeknek szóló rendezvények
szervezésére irányul. E programok tárgyi feltételeinek
megteremtését kívántuk segíteni az 1%-os felajánlások
összegéből. 2019-ben evőeszközök, tányérok, kancsók,
majd pedig rajzeszközök beszerzését támogattuk. 2020ban a szabadban tartott foglalkozások körülményeinek

javítása érdekében napvitorla és napernyő beszerzésére
került sor. Az év végén a helyi óvoda ünnepi készülődéséhez szaloncukor vásárlásával járultunk hozzá.
Köszönjük a támogatást! Továbbra is szeretnénk segíteni
Mosonszentmiklós gyermekprogramjait, amelyhez várjuk adójuk 1 %-ának felajánlását 2021-ben is.
Adószámunk: 18980615 – 1 - 08
Köszönettel:
Boczorné Lakatos Zsuzsanna vezetőségi tag
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Szent Miklós-nap másképp
A tavalyi évben különleges évet éltünk. Ehhez alkalmazkodva az elmaradt Szent Miklós-napi ünnepség helyett
egy videó műsorral emlékeztünk meg falunk névadójának ünnepéről.
Az alábbi YouTube videón nézhetik és hallhatják Ötvösné Babi nénit, aki Szent Miklós történetét mondta el,
majd Szent Miklós püspök, vagyis Szalánczi Péter egy
szép történetet mesélt el nekünk. Végül, de nem utolsó sorban helyi fúvósaink adtak elő néhány karácsonyi
dalt.
Reméljük, hogy idén már mindez élőben fog megvalósulni, hiszen Advent, védőszentünk ünnepe és a Karácsony épp erről a meghitt, örömteli várakozásról,
együttlétről szól.
Fogadják sok szeretettel a műsort, amelyet az alábbi
linken tudnak megnézni!
https://www.youtube.com/watch?v=htA3jzGD3vU

A rendezvény a ‚Helyi identitás és kohézió megerősítése” című TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú pályázat keretén belül valósul meg!

Rozika néni 100 éves
1921. február 14-én született Mosonszentmiklóson Frank
Rozália, Rozika néni, aki nemrég ünnepelte 100. születésnapját. Ez alkalomból felköszöntötte őt önkormányzatunk
is, a köszöntésre elkísért Farkas Judit jegyző is.
Rozika néni egy házban él rokonával, Magda nénivel,
akik nagy szeretettel fogadtak minket. A köszöntés után
elbeszélgettünk velük. Tisztán emlékezik életére, mesélt
a szülői házáról, ahol két család is élt, a világháborúról,
az udvaron ásott bunkerről. Kitűnő az egészségi állapota, vérnyomása 120/80. 95 évesen még kerékpározott,
most már csak tolja a kerékpárt a boltba menet vagy a
temetőbe. TV-t nem néz, csak rádiót hallgat, minden nap
főz, rétest nyújt, kalácsot süt. Véleménye szerint a hosszú
élet titka a genetika, édesanyja is sokáig élt és a mozgás.
Most is kapál a kertben, idén is ültetni fog paradicsomot
és paprikát és maga vágja össze a tűzifát. Gondolkodik a
vírus elleni oltás beadásán, mivel még jó pár évre tervez.
Ehhez kívánok neki itt is jó egészséget és hosszú életet.
Isten éltesse Rozika néni!
Bedő Csaba
polgármester
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Közösségi együttélés szabályai
Kedves Mosonszentmiklósiak!
A közösségi együttélés szabályaival kapcsolatban témánkét teszem közzé azokat a szinte mindennap jelentkező
problémákat, melyek betartása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egy tiszta, rendezett, konfliktusoktól
mentes környezetben élhessünk.
I. ÉGETÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok egyenlőre nem
változnak. A korábbi szabályoknak megfelelően az alábbi
időpontokban lehet településünkön továbbra is kerti hulladékot, avart égetni:
• hétfőn
8 és 20 óra között,
• csütörtökön 8 és 20 óra között,
• pénteken
8 és 20 óra között.

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

A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz
kerti hulladék égethető!
Nem égethető kerti hulladék:
• szeles, ködös vagy erősen párás időben,
• ünnepnapokon,
• közterületen

A ház előtti közterületre, zöldterületre, valamint a kapubejáró elé, közlekedést korlátozó, akadályozó tárgyakat (kövek, raklap, tégla) kitenni SZIGORÚAN TILOS!
Műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát, vagy ezek
maradékait égetni TILOS!
Fokozott tűzveszély esetén a Megyei Katasztrófavédelemi
Hatóság visszavonásig tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Ekkor, az erdőterületeken, fásításokban és az ezektől mért
200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon tilos
az égetés. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a
parlag- és gazégetés is.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a https://tuzgyujtasitilalom.
nebih.gov.hu/ weboldalon lehet tájékozódni.
Az ügyben a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság-, illetve Katasztrófavédelmi Hatóság jár el. Aki az égetéssel kapcsolatos szabályokat nem tartja be, az a 1995.
évi LIII. tv 106. §-a, valamint a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet 34. § (1) bekezdése értelmében, illetve a 36. §-a
alapján környezetvédelmi bírsággal, továbbá a 259/2011.
(XII.7.) Korm. rendelet szerint pedig tűzvédelmi bírsággal
sújtható.

Az ingatlanon belül lévő növényzetet úgy kell telepíteni,
hogy azok a szomszéd felőli épület közvetlen tövében nem
húzódhatnak. A növényzet ritkításáról, karbantartásáról,
esetleges kivágásáról gondoskodni kell, hogy az ne rongálja a szomszéd épületek állagát!
III. GAZDÁLKODÓK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE!
Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy amennyiben a
mezőgazdasági járművel az önkormányzati útra sárfelhordás történik, a mezőgazdasági gép tulajdonosa köteles a
közterületről eltakarítani azt!
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet 63. § (2) * Földútról szilárd burkolatú
útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely
a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.
Folyamatos figyelmet fordítunk az önkormányzati utak

Miklósi Hírvarázs

11

Közösségi együttélés szabályai
V. EBTARTÁS SZABÁLYAI
2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi előírások.
Az állattartó köteles:
• a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről
gondoskodni,
• gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres,
de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
• az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
• biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb
módon korlátozott állat számára is a zavartalan pihenés és
a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

karbantartására. Önkormányzatunk minden évben útfelújítást végez, mely nem kis anyagi beruházással jár. Ahhoz,
hogy a településünk útjainak állagát megóvhassunk szükséges az, hogy a fentebb leírtak maradéktalanul betartásra
kerüljenek!
IV. ÁLLATI ÜRÜLÉK ELTAKARÍTÁSA

Tilos az állatot:
• emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani,
• a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani,
elhelyezni,
• kínozni,
• elűzni,
• elhagyni,
• kitenni

Felhívom az állattartó tulajdonosok figyelmét, hogy aki a
felügyelete alatt lévő állat által közterületen okozott szen�nyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, az a 2012.
évi II. törvény (Továbbiakban: Tv.) 196. § (1) bekezdése
értelmében szabálysértést követ el.

A 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (6) bekezdése értelmében a
kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani!
A 2012. évi II. tv. 11. § (1) bekezdése értelmében „A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb
összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is
büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint.
Itt is elmondható ugyan az, mint a III-as témakörben, hogy
az utak állagának megóvása csak úgy lehet hosszú távú, ha
a fentebb leírtak betartásra kerülnek!

Azon állattartó, aki tevékenységével, vagy mulasztásával
az állatvédelmi előírásokat megsérti állatvédelmi bírsággal
sújtható.
Az állatvédelmi bírság alapösszege Az 1998. évi XXVIII.
törvény 43. § (1) b) értelmében hetvenötezer forint. Az
alapösszeg a jogszabálysértés súlyosságától függően hatványozódik.
A fizetendő bírságok és szankciók tekintetében az alábbi,
településünkön gyakran előforduló esetekre hívom fel a figyelmet:
(1) Kóbor kutya A 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 5. § (1)
bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles
az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
4. melléklet h) pontja értelmében kóbor kutya esetében kiszabható állatvédelmi bírság összege 450.000- Ft/eb!
(2) Kutya folyamatosan láncon történő tartása Az Ávt. 43.§
(1) bekezdése, valamint a 244/1998. (XII.12.) Korm. rendelet
4. mell. l) pontja értelmében állatvédelmi bírságot köteles
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fizetni, az, aki az állatot annak kíméletét nem biztosító módon mozgatta. A bírság összege ez esetben 375.000,- Ft!
(3) Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos
vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való
tartásától az Ávt. 43. § (9) bekezdése értelmében a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltható!
(4) Chip és oltás nélküli kutya, továbbá a hatósági
ebösszeírás elmulasztása Amennyiben a kutya nem rendelkezik chip-pel, valamint az adott évre vonatkozó aktuális
oltással, továbbá a tulajdonos az ebösszeírási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 1998. évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban: Ávt.) 43.§ (1) bekezdése, valamint a
244/1998. (XII.12.) Korm. rendelet 3. mell. d) pontja értelmében állatvédelmi bírságot köteles fizetni, melynek ös�szege ez esetben 150.000,- Ft.
Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az állattartót
a hiányosságok kijavítására, pótlására fogom felszólítani!
Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével csak az vegyen
magához állatot, aki megfelelően tud gondoskodni róla továbbá nagy figyelmet fordítva arra, hogy az állat elszökni,
közterületre menni ne tudjon!

A bejelentés hivatalunk felé díj- és illetékmentes!
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti témákban továbbra is csak hivatalos forrásból tájékozódjanak!
A nyomtatvány megtalálható honlapunkon, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban is kérhető. Kérdéseiket
feltehetik elektronikusan a hivatal@mosonszentmiklos.hu,
valamint az igazgatas@mosonszentmiklos.hu e-mailek valamelyikén, vagy hivatali időben a 06-96-360-023-as, vagy
a 06-20-500-69-68-as telefonszámokon!
JÁRMŰVEK KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ TÁROLÁSÁNAK
SZABÁLYAI:
Gépjárművek közterületen lévő javítása, szerelése – kivéve
az azonnali hibaelhárítást – és mosása TILOS!
Rendszám nélküli gépjárművet közterületen, ingatlan előtti
bejárón tárolni TILOS! Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva üzemképtelen jármű
(különösen a sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) közterületen és az ingatlan kapubejárójában NEM TÁROLHATÓ!

VI. KUTAK BEJELENTÉSE
2023. december 31-ig kell minden olyan ásott, vert, vagy
fúrt régi kutat be kell jelenteni a település jegyzőjénél, amelyek korábban engedély nélkül létesültek.

Gépjárművekkel történő parkolás úgy történjen a kapubeállóban, hogy a gyalogos és a gépjármű forgalmat ne akadályozza!

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.
Új kutat létesíteni már csak ezen engedély birtokában lehet!
A fúrt kút esetében a szakember felkérése mind a kút fennmaradása, mind az új kutak létesítése esetében az igénylő
lakos feladata, továbbá az ezzel járó költségek viselése is
az érintett kérelmezőt terhelik. Ásott és vert kutak esetében nem szükséges szakembert bevonni!

Felhívom a figyelmet, hogy a fent leírt szabályokba ütköző
magatartás miatt eljárás hivatalból, továbbá bármely lakos
bejelentése alapján indítható!
A jogkövető magatartással elkerülhető a felszólítás, valamint a jogügylethez kapcsolódóan kiszabható pénzbírság!
Felhívom a figyelmet, hogy a bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
Kérek minden községünkben élő lakost, hogy tisztelve és
ápolva a jószomszédi viszonyt, tartsuk be a fentebbi szabályokat, mely hosszú távon mindannyiunk közös érdeke
kell, hogy legyen!
Farkas Judit
jegyző
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Tájékoztató településünk 2021. évi költségvetéséről
A koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt az idei évben
rendhagyó módon került elfogadásra a falu költségvetése. Mivel testületi ülés nem tartható, ezért a képviselőknek e-mailben küldtük meg az anyagot, majd egy egyeztetést követően került az elfogadásra.
Az idei költségvetés 462,69 millió Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Ebben az összegben benne van
a bölcsődére kapott 164,57 millió Ft pályázati összeg is.

szempont volt a költségvetés tervezésekor, hogy az induláshoz szükséges, a pályázatban nem szereplő egyéb kiadásokat is tudjuk finanszírozni, arra tegyünk félre forrást.

A bevételi oldal az alábbi fő tételekből áll össze:
működési célú állami támogatás		
működési bevételek			
telkek értékesítése			
állami támogatás megelőlegezés
TOP bölcsődei pályázat			
adóbevétel				

214,81 mFt
26,46 mFt
10,45 mFt
19,64 mFt
164,57 mFt
27,2 mFt

Idei várható fejlesztéseink:
Festő u. folytatásában utak, közművek kiépítése 22 mFt
játszótér építése a Csepete utcában
5,0 mFt
útfelújítás
5,99 mFt
parkosítás a buszfordulóban és a kistócsánál
0,5 mFt
kerítés építése az új bölcsődében és a temetőben 2,0 mFt

Főbb kiadási tételek:
civil szervezetek támogatása 			
kistérségi és Leader hozzájárulás, tagdíj
társulási tagdíjak				
Bursa felsőoktatási támogatás			
háziorvosi és fogorvosi ellátás 		
védőnői szolgálat és iskolai eü.			
közfoglalkoztatás
			
közvilágítás				
közművelődés, műv. ház, rendezvények
temető				
községüzemeltetés			
zöldterület kezelés, falugondnokok
út és járdaépítés, kátyúzás			
könyvtár üzemeltetése, állományfejlesztés
szociális ellátások				
önk. igazgatási tevékenység		
biztosítások, ÁFA befizetések, szolg. díjak
gyermek és szociális étkeztetés (konyha)
óvoda üzemeltetése			
mini bölcsőde				
Polgármesteri hivatal			

6,41 mFt
4,53 mFt
1,25 mFt
0,56 mFt
2,19 mFt
8,68 mFt
1,16 mFt
7,16 mFt
11,40 mFt
0,75 mFt
8,53 mFt
13,59 mFt
5,99 mFt
1,47 mFt
3,50 mFt
14,06 mFt
52,55 mFt
53,67 mFt
90,52 mFt
14,46 mFt
48,60 mFt

Sajnos az idei költségvetésre rányomta a bélyegét az,
hogy az állam ez évtől kezdve az önkormányzatoktól elvette a gépjárműadó eddig helyben maradó részét is, ez
kb. 9 millió Ft-al csökkentette a bevételeinket. Továbbá az
iparűzési adót is megfelezte, így jelen pillanatban a 2%-os
iparűzési adó felét, azaz 1%-át tartalmazza a költségvetésünk. Szó van róla, hogy a kistelepülések kompenzációt
fognak kapni nyár végén, de ezt az összeget (kb. 18 millió Ft-ot) nem tartalmazza a költségvetés. Mivel az ez évi
bevételeink alatta maradtak a kiadásainknak, ezért idén
sajnos hozzá kellett nyúlni a tartalékhoz is, hogy egyensúlyban legyen a két oldal.
A fenti okok miatt takarékosabb, szigorúbb büdzsét kellett összeállítanunk, melynek kárvallottja lett az útfelújítás, falunk kulturális élete és a civil szervezetek nyújtott
támogatás, ugyanis kevesebbet tudunk ezekre fordítani 2021-ben. Mivel már épül az új bölcsőde, elsődleges

A képviselő-testület ebben az évben fontolóra veszi még
az óvoda előtt parkoló építését is.
Pályázati lehetőségek
A tavalyi év sikeres pályázatait követően ebben az évben
ismét tervezzük pályázatokon történő indulást. A Magyar
Falu Programban várhatóak további pályázati kiírások,
melyek tavasszal jelennek meg. Szeretnénk pályázni itt
az önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítására,
továbbá útépítésre, játszótér bővítésére és orvosi eszközök beszerzésére..
Más pályázati lehetőség keretén belül a Zrínyi utca óvoda
felőli oldalának a felújítására kívánunk pályázni.
Civil szervezeteink támogatása 2020-ban:
Polgárőr egyesület 		
Alkotókör 			
Fúvósbarátok Egyesülete
Nyugdíjas egyesület 		
Sport egyesület 			
Mosonszentmiklósi Plébánia
Néptánc egyesület 		
Tűzoltó egyesület 		
Protektor alapítvány 		
M-ért egyesület 			
Varázsos Gyermekévek Egyesület

240 ezer Ft
70 ezer Ft
800 ezer Ft
300 ezer Ft
3 mFt
450 ezer Ft
300 ezer Ft
550 ezer Ft
250 ezer Ft
150 ezer Ft
300 ezer Ft

Önkormányzatunk idén is biztosít forrást 2 ingyenes
egészségügyi szűrővizsgálatra, melyet a háziorvosi szolgálat bonyolít majd le a vírushelyzet függvényében, továbbá vendégül látjuk véradóinkat a véradást követően
(március 10-én lesz az első a Művelődési házban).
Sajnos a koronavírus még most is befolyásolja életünket,
önkormányzatunk továbbra is szorosan együttműködik
ez ügyben a hatóságokkal, a háziorvosi szolgálattal. Részt
veszünk a falubusszal az idősek oltópontra történő elszállításában is.
Bedő Csaba polgármester

Miklósi Hírvarázs

14

Adózással kapcsolatos tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
2021. január 1-től életbe lépett és módosított, a lakosságot is érintő adó jogszabályváltozásokkal kapcsolatban
az alábbi tájékoztatást adjuk:
GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK
2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el
(NAV). Az autó tulajdonosok és fenntartók a NAV-tól kapják az üggyel kapcsolatos értesítőket és határozatokat. Az
ehhez kapcsolódó esetleges tartozások behajtása is ettől
az évtől a NAV hatáskörébe kerülnek át.
Viszont a 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még Mosonszentmiklós község Önkormányzata adóhatósága jár el.
Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:
Mosonszentmiklós község Önkormányzata- Gépjárműadó
számla: 11737076-15369811-08970000
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell majd befizetni.
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ (HIPA) VÁLTOZÁS
2021. január 1-től az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem az állami adóhatósághoz kötelesek
benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat, ideértve az
adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést is.
A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján ÁNYK formátumban megtalálhatók!
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és a helyi iparűzési adó
és adóelőleg fizetési kötelezettséget az önkormányzat
számlájára kell változatlanul megfizetni.
A kisadózó vállalkozó a tételes adóalap-megállapítás
(KATA) választását az önkormányzati adóhatóság által

rendszeresített- bejelentkezési, bejelentési, bevallási
nyomtatványon, az adózó adójának hatálya alá tartozás
kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február
15-ig jelenti be az adóhatóság számára.
Ha a bejelentéssel, változás bejelentéssel összefüggésben
adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e
bejelentés megtételére az adózót az önkormányzati adóhatóság külön felhívja. Ezen bejelentések az Elektronikus
Önkormányzati Portálról lehet megtenni.
KOMMUNÁLIS ADÓ BEJELENTÉSI- ÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
A kommunális adóval kapcsolatban változás nem történt,
az adó alanya továbbra is az a magánszemély, aki a naptári év első napján az adóköteles ingatlan:
• a tulajdonosa vagy, ha vagyoni értékű jog áll fenn az
ingatlanon
• a vagyoni értékű jog jogosítja;
• nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező
A 2020-ban vásárolt és épített ingatlanok esetében a bejelenés határideje 2021. január 15. Ezen bejelentéseket
az Elektronikus Önkormányzati Portálról, vagy a honlapról letölthető (http://www.mosonszentmiklos.hu/hun/
docs/13/) adatbejelentő lapon lehet megtenni.
A helyi adók március 16-ig, illetve szeptember 15-ig fizethetők meg késedelmi pótlék mentesen.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fizetési határidő elmulasztása esetén az esedékesség napját követő naptól a megállapított adó összege után késedelmi pótlékot is köteles
fizetni.
Ügyfélkapuval rendelkező adózók befizetésüket az önkormányzatok elektronikus ügyintézési felületén, https://
ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok bankkártyával is teljesíthetik.
Farkas Judit
jegyző

Tisztelt Mosonszentmiklósi adózók!
Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesületet.
Adószámunk: 18972216-1-08
Egyesületünk célja a helyi zenei élet erősítése,
fúvószene hagyományainak ápolása,
fiatalok beépítése községünk zenekarába.
Köszönjük felajánlásukat.
Bertalan Tihamér
egyesületi elnök
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Amit a Tankatalógusról tudni kell
„Helyi identitás és kohézió megerősítése” című TOP-5.3.116-GM1-2017-00009 számú pályázatunkhoz kapcsolódva kérjük, ha tehetik töltsék ki az újság középső oldalán
található kérdőívet, melyből egy kiadványt fogunk szerkeszteni annak elősegítésére, hogy a helyi lakosság még
jobban összekovácsolódjon és egy igazi közösségben élhessen! A kérdőíveket kitöltés után a polgármesteri hivatal postaládájába dobják bele. A kérdőívek kitöltésére a
Mosonszentmiklósi Művelődési Ház Facebook oldalán is
lehetőség!
A Tankatalógus jelentése:
A tankatalógus egy név és címjegyzék, amelyben a helyi emberi erőforrások – tapasztalat, tehetségek, tudás és
érdeklődés – tárulnak fel s jelennek meg önállóan, tankatalógusként, vagy más helyi orgánum – kalendárium,
falukönyv, évkönyv, hírlevél, programfüzet, hirdetőtábla
stb. – részeként. A tankatalógus lehetővé teszi a helyi tudás közvetlen megfogalmazását, kinyilvánítását, valamint
átadását: elősegítheti például a meghirdetett témák körüli
találkozásokat, beszélgetéseket, konzultációkat, de alapja
lehet tanulókörök alakulásának is.
A tevékenység célja:
• Egyszerűen feltárni, rendszerbe foglalni és nyilvánosságra hozni korábban rejtett kulturális értékeket, a helyi
tudást, hozzáértést, tapasztalatot és közösségi segítési
lehetőségeket, s ezzel önszervező, informális tanulási folyamatokat beindítani a helyi közösségben;
• a helyi nyilvánosságban megjelenő helyi tudás, hozzáértés, tapasztalat váljon helyi fejlesztési tényezővé;
• növekedjen egymás ismertsége, az egyéni és közösségi
önbizalom, szélesedjen a közösségi kapcsolatrendszer.
Eredmények, várható kimenet:
• A helyben élő emberek helyeződnek a közgondolkodás
középpontjába;
• rejtett értékek kerülnek felszínre, a nyilvánosságba;
• fejlődnek a közösségi kapcsolatok;
• növekszik az önbizalom mind közösségi, mind egyéni
szinten.

„A legszebb konyhakertek”
program
Örömmel értesítjük a kertbarátokat, hogy önkormányzatunk csatlakozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség
díjas országos programhoz. Ennek keretén belül lehetőségünk van megmutatni kertjeinket helyi, de akár országos szinten is.
A kiírás részleteit a mellékelt plakáton olvashatják. A jelentkezési lapokat innét, az Önkormányzat honlapjáról
vagy a Mosonszentmiklósi Művelődési Ház Facebook
oldaláról tölthetik le. Reméljük, hogy minél többen
részt vesznek ebben a programban, hiszen a miklósi
kertek nagyon szépek és gondozottak. Szóval van mivel büszkélkednünk! Kérdéseikkel forduljanak hozzám
bizalommal!
Vámosi Eszter, a program koordinátora

Számtalan mosonszentmiklósi lakos ért olyanhoz, ami
iránt egy másik lakos érdeklődik. Ezért nagyon fontos,
hogy a helyben megfogalmazott igények és az ahhoz
szükséges helyi tudás egymásra találhasson, hisz a létrejövő eredmény a település összetartását erősíti.
Kiadványunk ezt az egymásra találást segíti. Célunk, hogy
a helyi közösség még inkább együttműködő, a jó cél érdekében közösen munkálkodó legyen.
A Tankatalógus elkészítéséhez keressük az együttműködni
szándékozó lakosokat és bevonjuk a község civil szervezeteit is. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazon
lakótársainknak, akik részt vesznek az adatszolgáltatásban, a felmérésben és a Tankatalógus összeállításában. Az
érdeklődők keressék Vámosi Eszter kulturális referenst.
A projekt előrehaladása során az olyan apró sikerek elérése is a célunk, hogy néhány fiatal megtanulja az idősebbektől az ételek elkészítését, a kukoricacsuhéval való
munkát, a pödrést, vagy a lakosaink kertészeti problémákra találjanak megoldást helyi szakembertől, esetleg
közösen készítsenek díszeket az egyes ünnepekre, vagy
közösen túrázzanak, evezzenek, táncoljanak.
Meggyőződésünk, hogy a közösen eltöltött idő és alkalom (főként, ha annak az eredménye kézzel fogható) hozzájárul ahhoz, hogy lakosaink együtt érzik jól magukat,
tesznek közös céljaikért, élvezik annak eredményét. Nem
titkolt célunk, hogy ezzel is Mosonszentmiklós még inkább élhető településsé váljon.
Vámosi Eszter
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TANKATALÓGUS KÉRDŐÍV
‚Helyi identitás és kohézió megerősítése” című
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú pályázathoz

Célunk: feltárni, rendszerbe foglalni és nyilvánosságra hozni korábban rejtett kulturális értékeket, a helyi tudást,
hozzáértést, tapasztalatot és közösségi segítési lehetőségeket.

Leadási határidő: 2021.05.31.
Leadás helye: 9154 Mosonszentmiklós, Fő u 3., Polgármesteri hivatal postaládája
1. Az Ön neve:

2. Az Ön címe:

3. Az Ön telefonszáma:

4. Az Ön e-mail címe:

7. Mi az, amit Ön szívesen tanítana másoknak? (több dolog is lehet)

18. Mi az, amit Ön szívesen megtanulna másoktól? (több dolog is lehet)

Köszönjük, hogy kitöltötte!
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Használt sütőolajat gyűjtő konténer került
kihelyezésre községünkben
Február 5-én, pénteken kihelyezésre került a Festő utca
- Rábca utca sarkán található hulladékszigetre egy használt sütőolajgyűjtő konténer. A konténer használatával
lehetőségünk nyílik a háztartási zsiradékok környezetkímélő elhelyezésére, ezzel is védve környezetünket. A
gyűjtő használatával kapcsolatos tudnivalók:
1. A használt sütőolajat egy használt és csavarzáras PET
palackba kell tölteni, a kupakot pedig jól le kell zárni!
- Nem szabad üvegpalackba és dunsztosüvegbe tölteni
az olajat, mert az üveg összetörik bedobáskor, az olaj
pedig kifolyik a gyűjtőben!
- Nem szabad étolajos flakonba gyűjteni az olajat, mert
annak kupakja nem zár biztonságosan, az olaj pedig
kifolyhat a gyűjtőben!
2. A konténerbe az alábbiakat lehet bedobni (lezárt PET
palackban):
- vaj
- zsír
- margarin
- romlott és lejárt étolajok
- használt sütőolaj és sütőzsír
- pácolásból visszamaradt étolajok
3. Tilos a konténerben elhelyezni:
- majonéz
- szószok
- dresszingek
- egyéb háztartási hulladék
- motorolaj, gépzsír
- ásványi olaj, kenőolaj
- egyéb folyadékok, festékek és kemikáliák

Ha megtelt a konténer, kérjük, hogy ezt önkormányzatunk
felé jelezzék, tel: 06 96 360 023.
Kérünk mindenkit, hogy a konténert a fenti szabályok
betartásával használják, ez közös érdek. A gyűjtőt és
környezetét polgárőreink és a Rábca utcában található
térfigyelő kamera is felügyeli.
Bedő Csaba
polgármester
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Anyakönyvi események
Születések:

Halálesetek:

Kőszegi Regina				
Molnár Hunor Vendel			
Sasvári Nolen				
Virág Emília				
Kiss Dániel				
Lakat Luna Blanka			
Tóth Szedrik Ákos			
Szabó Sarolta				
Horváth Hanna				
Lichthammer Emília			
Ráncsik Panna				
Biró Szimonetta 			

2020.11.21.
2020.11.27.
2020.12.11.
2020.12.23.
2020.12.28.
2021.01.02.
2021.01.20.
2021.01.21.
2021.01.30.
2021.02.07.
2021.02.17.
2021.02.26.

Dr. Laki Jánosné 			
Finz Leopold 				
Hegedüs József				
Mihalovits László			
Frank József 				
Rácz Gyula 				

2020.12.10.
2020.12.12.
2020.12.28.
2021.01.08.
2021.02.12.
2021.02.22.

Házasságkötés:
Födémesi Zoltán – Győrig Katalin
Molnár Csaba – Ludikár Ildikó		

2021.01.15.
2021.02.20.

Eseménynaptár 2021.
ápr 8.
Költészet Napja
ápr 1-6.
tavaszi szünet
ápr 9.		
szavalóverseny
ápr 15-16.
1. osztályosok beiratása
ápr 15.
óvoda, bölcsőde nyitogató délután
ápr 21. nevelésnélküli munkanap -Bölcsődék napja
ápr 19-23.
Föld hete - autómentes hét
ápr 22.
Föld napja
ápr 23.		
Kerékpáros nap
ápr 24.		
Magyar népviselet napja
ápr 27- 28. beiratkozás az óvodába, bölcsődébe
ápr 29.
Anyák napi rajzpályázat - díjátadás
ápr 30
Nagy Andor - néptánc nyílt napja
ápr 30.
Anyák Napja és Retró Május 1.
máj 1. Majális: falu májusfájának felállítsa, körtánc, majális (légvár, gyermekjátékok),
kolbásztöltő verseny
máj 1.
zenés ébresztő
máj 3.
Anyák napja köszöntők
máj 7.
sport-egészségnap
máj 7.
Anyák napja ünnepség
máj 8.
Madarak és fák napja-kirándulás
máj 11-14.
óvodai évzárók
máj 14.
bölcsőde-családi nap
máj 19.
nagyok búcsúja gyerekektől, óvodától
máj 19.
idegen nyelvi mérés
máj 20.
kártyaverseny
máj 25.
nevelés nélklüli mukanap,
pedagógusnapi kirándulás
máj 26.
országos kompetencia mérés
máj 28. gyermeknap az óvodában, bölcsődében
máj 29.
májusfa kitáncolása,gyermeknap
máj 30.
Hősök napja
jún 1-4.
Határtalanul kirándulás 7. o.
jún 14.
DÖK nap
jún 15.
utolsó tanítási nap, tanítás nélküli
munkanap
jún 18.
ballagás 17 óra
jún 24.
Szent Iván nap

jún 21-25.
focitábor
jún 25.
évzáró
jún 26.
tűzoltó 7-próba
jún 28. megyei nyugdíjas klubvezetők értekezlete
júl 3.
falunap
júl 5-9.
ökotábor
júl 10.
Troll-foci kispályás labdarúgás
júl 21.
véradás
júl 26-aug 6.
bölcsőde nyári zárva tartása
júl 26 - aug 13.
óvoda nyári zárva tartása
július 31.
sport és egészségnap, nyári koncert ???
aug 2-5.
mozgásfejlesztő gyermektábor
aug 2-6.
ökotábor
aug 7-8.
a búcsú időpontja
aug 17-20.
V. Varga Rudolf emléktorna
aug 19.
nevelés nélküli munkanap -értekezlet
aug. 20.
Szent Isván király ünnepe és
kenyérmegáldás
aug 21.
Tanya-nap
aug 26.
10 éves jubileumi ünnepség
szept 4.
Polgárőr-nap
szept 11.
szüreti nap és termelői vásár
szept 16.
kártyaverseny
szept 18.
Szent Mihály napi tűzgyújtás
okt 1.
Idősek napja 16 óra
okt 2.
Idősek napja
okt 16.
Röppenj Pulyka 6. Mosonszentmiklósi Táncalkalom
okt 23.
Október 23-i ünnepség
okt 23.
kirándulás
okt 28.
Kormos István emléknap
nov 11.
Márton napi liba-buli
nov 13.
Márton napi újbor kóstoló
nov 16.
véradás
dec 4.
Mikulás ünnepség
dec 5. Mikulás nap, jótékonysági vásár, tüzijáték
dec 18.
karácsonyváró
dec 27-31.
„Gyuri 7-es” szilveszter kupa

A programok lebonyolítása a koronavírus miatti esetleges megszorító intézkedések függvénye!
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Rendezési tervünk módosítása,
új telkek kialakítása községünkben
Képviselő-testületi ülésen már többször is szóba jött,
hogy a jelenlegi építkezési hullám, továbbá fiataljaink
megtartása miatt további építési telkeket kell kialakítanunk, mivel a Csepete utcában már elfogyott az összes
telek. Emiatt építési telkeket alakítottunk ki és fogunk kialakítani Mosonszentmiklós több részén.
Mosonújhelyen a Vörösmarty utcában 5 db telek kialakítása történt meg a régi iskola helyén, ebből már 3 telket
eladtunk. Szintén Mosonújhelyen a Híd utca végén is eladásra kínáltunk több telket is, melyből már jó pár el is
kelt. Gyártelepen a Nikisch Artúr utca elején most kezdődött el a telekmegosztás, itt 3 db telek kialakítására lesz
lehetőség.
Rendezési tervünk módosítására volt szükség, hogy a
volt kispálya déli részén, a Festő utca meghosszabbítása
révén tudjunk 8 db építési telket kialakítani. A rendezési
tervünk módosítására a Talent Plan Tervezőirodát kértük

fel. A terv módosításához ki kellett kérni több szakhatóság véleményét, továbbá lakossági fórumot is kellett
tartanunk. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt sajnos ezt a lakossági fórumot nem lehetett „élőben”
megtartani, helyette elektronikus formában lehetett véleményezni a tervet. A szükséges dokumentumok, rajzok
az önkormányzat honlapján voltak elérhetőek több héten
át, a véleményeket pedig emailban lehetett elküldeni. A
rendezési terv módosítása ez év elején ért véget, így 8
db 600 nm-es telket tudunk itt kimérni és értékesíteni 5
millió Ft-os eladási áron. A cikk írásakor, március 10-én
mindegyik telekre van már jelentkező.
Távlati célként a Csepete úttal párhuzamosan Lébény irányába újabb telkek kialakítását tervezzük.
Bedő Csaba
polgármester

Tájékoztatás ebösszeírásról
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése 2012. január 1-től a
települési önkormányzat kötelezettségeként írja elő, hogy
három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezzen.
Településünkön, a soron következő ebösszeírás határideje 2021. december 31-e lesz.
Az önkormányzat az ebtartók által szolgáltatott adatokból elektronikus nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás
független a transzponder chippel megjelölt kutyák adatait
tartalmazó országos adatbázistól.
Felhívjuk az ebtartók fegyelmét, hogy az erre rendszeresített nyomtatvány (kitöltési útmutatóval együtt) megtalálható a www.mosonszentmiklos.hu honlapon, illetve a
Polgármesteri Hivatalban is kérhető.
A nyomtatványt ebenként kell kitölteni, melyet az oltási kiskönyv másolatával együtt kérjük, hogy hivatalunkhoz visszajuttatni szíveskedjenek legkésőbb 2021. december 31-ig.

A kitöltött nyomtatvány és az oltási könyv másolata a
fenti határidőig folyamatosan leadható a Polgármesteri Hivatalban a 9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3. szám
alatt, vagy elektronikus úton is beküldhető az igazgatas@
mosonszentmiklos.hu e-mail címre.
Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a kutya nem rendelkezik chip-pel valamint az adott évre vonatkozó aktuális oltással, továbbá a tulajdonos az ebösszeírási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 43.§ (1) bekezdése, valamint a 244/1998.
(XII.12.) Korm. rendelet 3. mell. d) pontja értelmében állatvédelmi bírságot köteles fizetni, melynek összege ez
esetben 150.000,- Ft.

Tisztelt szülők, táncosok és néptáncot kedvelők!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Önöknek, akik 2020-ban gondoltak néptáncosainkra a jövedelemadó bevalláskor, adójuk 1%-ával.
43 felajánlásból 194748 Ft-ot kaptunk, amit néptáncosaink fellépéseihez, műsoraihoz szükséges kellékek vásárlására fordítunk.
Bízunk benne, hogy az élet csak egy időre állt meg, és csoportjaink hamarosan folytatni tudják munkájukat.
Néptáncosaink idén is számítanak támogató segítségükre!
Támogatásukat előre is köszönjük!
Mosonszentmiklósi Néptáncosokért Egyesület
Adószám:18945779-1-08
Varga Erzsébet alelnök

Farkas Judit
jegyző
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Egyházközségi események
Megalakult az új tanácsadó testület
Január 17-én, a vasárnapi szentmisén tett esküt a Mosonszentmiklósi Egyházközség új tanácsadó testülete.
Mészáros Miklós plébános atya a szentmisét követően
átadta számukra a püspöki megbízólevelet.

Köszönet a két évtizedes szolgálatért
Március 7-én a vasárnapi szentmise végén Mészáros
Miklós atya az egyházközség nevében köszönte meg
Havassy Lászlónak, eddigi képviselőtestületi alelnöknek
a több évtizedes szolgálatát. Dr. Veres András megyéspüspök úr levélben köszöntötte, és méltatta a plébániai
tanácsadó testületben végzett áldozatos munkáját. A ministránsok nevében Ott Krisztina búcsúzott Laci bácsitól.
Kedves Laci!
Sokakat meglepett a hír, hogy befejezed az egyházközségben végzett aktív munkádat. Többször említetted
már, hogy abbahagyod, de mindig bíztunk a folytatásban. Március 7-én sekrestyésként utoljára harangoztál
templomunkban. Huszonegy tevékeny év után „letetted
a lantot”. 1999 óta mint képviselő, majd világi elnök, később még a sekrestyési feladatokat is ellátva szolgáltad
egyházközségünket. Te szó szerint szolgáltál. Mindenkire és mindenre figyeltél. Segítettél felnőttet, gyereket
egyaránt. Önzetlenül, fáradhatatlanul, alázatos lélekkel
végezted a rád bízott munkát, sőt még többet is. Gondos
gazdája voltál a templomnak és a plébániának. Igyekszünk az előttünk álló feladatokat továbbra is maradéktalanul végezni, erősíteni egyházközségünket. Alkalomadtán számítunk segítségedre, tanácsaidra. Nemcsak
egyházközségünk, hanem falunk közösségi életének
is egyik meghatározó személye vagy. Jó pihenést és jó
egészséget kívánunk az elkövetkező évekre! A Jóisten áldása kísérje további életedet!
A Mosonszentmikósi Plébániai Tanácsadó Testület Tagjai
és az Egyházközség
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A plébánia és a Szent Miklós Ökocentrum hírei
A faluújság utolsó számában már közzé tettük, hogy
Kettinger Attila jóvoltából lett bojler a plébánián, amit
azóta már be is kötöttek és tudjuk használni. Ezen kívül az ebből megmaradt pénzből vásároltunk 10 db
lámpabúrát, amiket a folyosóra szerelt fel nekünk
Modrovits Ádám. A nagyterembe szintén lettek lámpák
egy helybéli adományából, amit nagyon szépen köszönünk. Az ablakokra hamarosan függöny is fog kerülni,
ami szintén felajánlásból lesz.

Lassan elkezdődik a kerti munka is. Reméljük, hogy a járványhelyzet javulásával hamarosan közös programokat
is tarthatunk megint. Nyárra újabb táborok megrendezését tervezzük helyi gyerekeknek. Ennek részleteit és a
jelentkezési lehetőséget nemsokára ismertetjük.
Az idei Magyar Falu Programban pályázat beadását tervezzük a plébánia fűtésének megoldására, valamint egy
fürdőszoba kialakítására és az udvari homlokzat befejezésére. Reméljük, hogy sikeres lesz ez a pályázatunk is.
Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki valamivel hozzájárult az eddigi munkálatokhoz!
Köszönet az önkormányzatnak is, hogy az Ökocentrumot
az idei költségvetésből 300 000 Ft-tal támogatta. Ebből
a pénzből az udvaron lévő színpadot szeretnénk befejezni, valamint programok és a táborok lebonyolítását
tervezzük belőle.
Szeretettel: Vámosi Eszter
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Beszámoló a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas
Egyesület 2020. évi munkájáról
2020-ban megváltozott az életünk. Alig kezdődtek el
programok, március közepétől már jött a tiltás, a járványhelyzet miatt elmaradtak a rendezvények. Június
végén kezdtük el újra szervezkedni, de szeptember
végétől ismét korlátozások léptek életbe. 2020-ban
csak nagyon kevés programot tudtunk szervezni. Újdonság volt az online vetélkedők megtartása, az interneten való tájékoztatás és kapcsolattartás. Munkánkról a következők szerint számolunk be.
Januárban a Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk.
Először Ötvös Dánielné és Mészáros Gábor előadásában elhangzott a HIMNUSZ, majd egyesületünk amatőr
kórusa népdalcsokrot énekelt. Az irodalmi délutánon
vendégünk volt Hessling Hegyi Erika győri író, aki a
„MESEFA”- című könyvét mutatta be.
Februárban Mosonmagyaróváron voltunk, ahol a
Cselley házban a Munkácsy kiállítás festményeit tekintettük meg. Február 11-én tartottuk éves közgyűlésünket, ahol beszámoltunk a 2019. évi munkánkról
és költségvetésünkről, majd elfogadtuk a 2020 évi
terveket. Február 13-án kártyapartira hívtuk az abdai
nyugdíjasokat. Február 17-én Győrben voltunk a megyei kártyaversenyen. Húshagyó kedden farsangi bált
tartottunk a Teke-bárban, ahol felidéztük a farsangi
népszokásokat, majd bemutatkoztak a maskarások.

Júniusban megtartottuk a Szent Iván napot, ahol
lébényi és abdai vendégeink is voltak. A nyárköszöntő programon először meghallgattuk Horváth Ferenc
győri művelődésszervező előadását a júniusi jeles
napokról, majd Molnár Ágnes és Mohácsi Attila győri
színművészek zenés-énekes műsora következett. Ez a
program a „10 évesek lettünk” pályázat első rendezvénye volt, a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.
Augusztusban bakonyi túrán voltunk a megyei klubtanács szervezésében. Fürdőnapot is szerveztünk a
Móvári Flexum Termálba. Balatoni kiránduláson is voltunk, Keszthelyre látogattuk el. Kistérségi találkozó
volt a mosoni Dunaparton, ahol babgulyást főztünk.
Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „Szomszédolás kétkeréken címmel”. Pályázatunk érvényes volt, de a rendelkezésre
álló forrás korlátossága miatt tartaléklistára került.

Mi termett a kiskertemben
Szeptemberben nyárbúcsúztatót tartottunk a polgárőr
irodában, ahol lecsót főztünk és bemutattuk a kiskertek
terményeit. Az elnökség 4 tagja továbbképzésen vett
részt Sopronban, ahol országos művészeti fesztivál
volt. Szeptember 11-én Budapesten voltunk kirándulni
Látogatást tettünk az Országházban (NEA pályázatból)
és megnéztük a Tropikáriumot (önkormányzati támogatásból).

Egyesületi közgyűlés 2020-ban
Márciusban Ki-mit-tud volt Mosonmagyaróváron, ahol
Ötvös Dánielné és Horváth Lászlóné szerepelt. Mindketten ezüst minősítést kaptak. Március 3-án a Magyar Falu
Program keretében a Mosonszentmiklósi Római Katolikus Plébánia szervezésében Dr. Balázs Tamás, a győri
Szent Imre Templom plébánosa előadását hallgattuk
meg, „Generációk közötti kapcsolatteremtés, érzékenyítés” címmel. Március 4-én a győri Triangulum Galériájában a „Herend ölelésében” – című kiállítást néztük
meg. Nőnapi ünnepséget rendeztünk, ahol vendégeink
voltak Nagy Nati és Takács Roland művészek, akik énekes műsorukkal szórakoztatták a hölgyeket.

Országházban
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Beszámoló a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas
Egyesület 2020. évi munkájáról

Budapesti kirándulásunk
További programjaink a járványhelyzet miatt elmaradtak, így a kunszigeti mesemondó, a fertőszentmiklósi
szavalóverseny, az Idősek Napja, a Szent Márton nap,
a mosonmagyaróvári szavalóverseny, a nyúli keresztrejtvényfejtő verseny, a karácsonyi ünnepváró.
Országos szövetségünk által meghirdetett „Mesék
szárnyán” találkozó már online került megrendezésre.
A felvételek itthon készültek, elküldés után kerültek
fel az „Életet az éveknek” Országos Szövetség honlapjára. Tőlünk Ötvös Dánielné, Nátz Irén és Horváth
Lászlóné mesélt.

Az országos szövetség szintén online 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, családtagjaiknak környezetvédelmi kérdésekre kellett válaszolni. Egyesületünktől 5 csapat indult: Börzsei Nándorné
(II.hely), Fintáné Elek Éva, Fütty Rudolfné, Gősi Lászlóné és Nátz Irén. A versenyre való felkészülés hozzájárult az egészségügyi és a környezetvédelmi ismereteink bővítéséhez.
2020. évi költségvetés
BEVÉTELEK: 3 654 744 Ft
KIADÁSOK:
754 760 Ft
MARADVÁNY: 1 899 984 Ft
A járványhelyzet miatt a maradvány 2021.szeptember 30ig (NEA pályázat) és 2021.decembr 31-ig (Szja 1 %) használható fel. Taglétszámunk az elmúlt évben 83 fő volt.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki az elmúlt évben segítette munkánkat.
Fülöp Anna egyesületi elnök

Mesék szárnyán online felvétele 2020-ban
Tisztelt Adózó!

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületet.
Adószámunk: 18203473-1-08
Egyesületünk célja a nyugdíjasok összefogása, általános érdekvédelme, egészségügyi, kulturális programok
szervezése. Támogatásával Szülei, Nagyszülei öregkori életét boldogabbá teheti.
2020-ban egyesületünk 314344 Ft felajánlást kapott, amit az egyesület működésére, szakmai programok
megvalósítására fordítunk.
Köszönjük felajánlását: Fülöp Anna, az egyesület elnöke
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Megújul a polgárőr iroda
A Magyar Falu Program keretén belül a civil szervezetek
is pályázhattak különféle az egyesület működését elősegítő tárgyi eszközök beszerzésére, programokra és
ingatlanfelújításokra a múlt évben.

A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület a Civilek Házában
található polgárőriroda nyílászáróinak a cseréjére pályázott, a pályázatot Bedő Csaba polgármester, polgárőr egyesületünk tagja készítette el és adta be. Az egyesület 2020.
november 19-i keltezéssel kapott egy levelet a Bethlen
Gábor Alapkezelő Nonprofit Kft-től, hogy pályázatunk sikeres volt és az FCA-KP-1-2020/1-000461 azonosítószámon
nyilvántartásba vett pályázatuk 2.323.108 Ft támogatást
kapott. Ezt követően árajánlatokat kértünk be a munkák
elvégzésére. A beérkezett árajánlatok közül az egyesület
vezetősége a győri MIP Nyílászáró Kft ajánlatát fogadta el.
A munkaterület átadására 2021. január 29-én került sor, a
munka befejezése pedig 2021. február 4-én volt.
A Kft. dolgozói kicserélték az iroda összes ablakait és a
bejárati ajtót és elvégezték a bontáskor keletkezett hibák
kijavítását is. A nyílászárók cserje után az irodák festésére
is sor kerül, ebben a polgárőrség saját forrása mellett az
önkormányzat is segítséget fog nyújtani.

Polgárőreink lekaparják a régi festéket a falról, majd
glettelés és festés következik. Az alsó iroda állmennyezetet kap a nagy belmagasság miatt, továbbá energiatakarékos LED lámpák kerülnek fel a régi neoncsövek helyett.
Tengölits Lajosné elnök

Tisztelt Adózó!
Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesületet.
Adószámunk: 18981104-1-08
Egyesületünk célja a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való
részvétel érdekében járőrszolgálat, figyelőszolgálat működtetése.
Ingatlanaink, értékeink megőrzése, áldozatvédelmi, közbiztonsági és környezetvédelmi tevékenység támogatása.
A település rendezvényeinek a helyszíni biztosítása.
A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése, a bűn és baleset megelőzési,
áldozatvédelmi, közbiztonsági és környezetvédelmi tevékenység támogatása.
Köszönjük felajánlásukat!
Tengölits Lajosné
egyesületi elnök
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Óvodai hírek
Bővültek intézményünk személyi, tárgyi feltételei

Tárgyi feltételek:

Személyi változások:
• Tavaly Buga Lászlóné óvodapedagógusunk nyugdíjazása vette kezdetét, jelenleg felmentési idejét tölti, május végén búcsúztatjuk el, és köszönjük meg ünnepélyes keretek közt 40 éves lelkiismeretes-szeretetteljes
magas színvonalon végzett munkáját.
• Két fő óvodapedagógus kollegánk jelenleg anyai örömöknek örvend, GYES-n van
• Egy fő nyugdíjas óvodapedagógus továbbra is segíti
munkánkat
• Konyhánk 1fő konyhai kisegítővel, óvodánk 2fő, egy
főállású és egy részmunkaidős pedagógiai asszisztenssel lett gazdagabb.
• Közfoglalkoztatott dolgozó is segítette munkánkat
• Egy fő dolgozónk, aki jelenleg utolsó éves óvodapedagógus főiskolai hallgatónk és egy fő önkormányzat
által támogatott, ösztöndíjas főiskolai hallgató nyáron
fejezik be tanulmányaikat, és kezdhetik meg majd nagy
örömünkre munkájukat 2021 szeptemberében.

A vírus helyzet okozta nehéz helyzetben a helyi önkormányzat nem feledkezett meg gyermekeinkről, intézményünkről. Lehetőségeihez mérten ebben a nehéz
időszakban tárgyi feltételeinket tovább bővítette. Egy
csoportszobánk egész garnitúra óvodai asztalokkal és
székekkel gazdagodott. Minden csoportban a törölközök cseréje is megtörtént. Karácsony alkalmával önkormányzat ismét támogatta bölcsődénk, óvodánk, sok
szép játék, könyv kerülhetett a gyermekeink „fája” alá.
Adományokat is kaptunk. Homokozó készletünk is bővült esztétikus, minőségi eszközökkel. Konyhánk számítástechnikai eszköze is korszerűsítve lett, valamint
a felszerelése is bővült. Gyermekeink és mindannyiunk egészségvédelme érdekében fertőtlenítő-tisztító
szerekkel, védekezési eszközökkel is ellátott minket a
fenntartónk.
Köszönjük!
Gyurós Lilla
intézményvezető

Bemutatkozás
Kozma Alexandra vagyok, 28 éves Mosonszentmiklósi lakos. Ebben a csodálatos faluban
cseperedtem fel a helyi
óvodába és iskolába jártam, ezért nagyon megtisztelő számomra, hogy
újra
visszatérhettem
szerető óvodámba, mint
pedagógiai asszisztens.
Nagy örömömre szolgál, hogy részt vehetek
az óvodában cseperedő
gyermekek életében.
Csecsemő- és gyermek nevelő gondozó végzettséget Győrben a Szent Györgyi Albert Középiskolában szereztem meg
2013-ban. Pályafutásomat 2016-ban kezdtem a Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézményében (MEBI) kisgyermeknevelőként.
Az élet úgy alakult, hogy elköltöztem szülőfalumból Zala
megyébe, viszont most úgy fordult életem kockája, hogy
újra itthon élek szeretett falumban. Zala megyében töltött
idő alatt elvégeztem a Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzést, mellyel egy Zalaegerszegi általános iskolában
el is helyezkedtem. Mielőtt haza költöztem volna Zalaszentgrótról, a helyi bölcsődében dolgoztam kisgyermeknevelőként.
A távol töltött idő alatt férjhez mentem, párom egy kábeltévé szolgáltató cég nagyszerű alkalmazottja.
Nagyon szépen köszönöm a bizalmat a polgármester Úrnak és az intézmény vezető Asszonynak, bízom benne,
hogy a megszerzett tapasztalatommal és a gyermekszeretetemmel kellő képen hozzájárulok a helyi gyermekek mosolygós mindennapjaihoz.
Kozma Alexandra pedagógiai asszisztens

Köteles Sándorné Tóka Gabriella a nevem. Mosonszentmiklóson élünk a családommal már 18 éve.3 gyermeket
nevelünk a férjemmel. Aktív résztvevői vagyunk a falu
életének.
Hobbijaim: a kertészkedés, sport és a kézimunka, azon
belül a különböző figurák (amigurumi) horgolása a nagy
kedvencem
Gyermekeink is a helyi óvodában jártak és jelenleg a Mosonszentmiklósi Általános Iskola tanulói.
Nagyon boldog vagyok, hogy a Mosonszentmiklósi Óvoda
dolgozója lehetek. Pedagógiai asszisztensként azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy egy SMA-s kerekesszékes
kisfiú Balázs Bence „nevelője-gondozója” lehetek.
Ezúton is köszönöm szépen a Tisztelt Vezetőségnek a
megtiszteltetést, hogy engem választott ehhez a nemes
feladathoz. Gyermek szeretettemmel, pozitív életszemléletemmel, sok mosolygással, remélem, sok örömet szerzek az itt dolgozóknak és az ide járó gyermekeknek.
Köteles Sándorné Tóka Gabriella pedagógiai asszisztens
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Adventi mese az Óvodában
Ez a már régi hagyománynak örvendő esemény minden évben úgy zajlik, hogy az Adventi időszakban a helyi nyugdíjasok bemennek az oviba és meséket olvasnak a gyerekeknek csoportonként. Ez idén úgy változott a járványügyi
helyzet miatt, hogy a meséket felvettük videóra és a gyerekek kivetítőn nézhették ill. hallgathatták meg.
Östörné Babi, Nátz Irénke, Müller Ibolya, Ludikárné Márti, Takácsné Ibolya, Füttyné Marika és Horváthné Krisztina
voltak személy szerint, akik elvállalták ezt az on-line mesélést. A személyes találkozót nem helyettesíthetik a gépek,
de ennek ellenére nagyon örült mindenki, hogy mégsem marad el ez a szép hagyomány. Köszönet a Nyugdíjas Klub
tagjainak a lelkes közreműködésért!
A rendezvény a ‚Helyi identitás és kohézió megerősítése” című TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú pályázat keretén belül valósul meg!
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Szülői Szervezet összefogott advent idején
Tavaly az adventi kézműves teadélutánunkat nem tudtuk megtartani a vírushelyzet miatt. Ennek ellenére a
Szülői Szervezet mindenkép szerette volna a gyermekeket támogatni. Kis csapatunk összefogott és néhány
apróságot készített. Intézményvezető támogatásával az
otthon elkészíttet ajándékok, adománygyűjtő asztalokon, az óvoda lenti és fenti épületének bejáratánál lettek
elhelyezve.
Az ajándékok közül adomány fejében mindenki választhatott egyet.
Összegyűlt adomány összege: 58600Ft lett, melynek felhasználásról intézménnyel közösen döntünk.
Vér Marianna, SzSz elnök
Csodás adventi mesék összefogással
Adventi időszak kezdetével, hagyományainkhoz hűen ismét minden csoportban előkerültek az adventi koszorúk. A
gyertyagyújtás eddig mindig a helyi Nyugdíjas Egyesület tagjainak gyönyörű meséivel történt. Tavaly szomorúsággal telt el a szívünk, hogy a vírushelyzet miatt nyugdíjas kis mesélőinket nem tudtuk fogadni.
De ebben a kis faluban sok jóakaró, gyermekeinkért tenni akaró ember él. Vámosi Eszter sietett a segítségünkre
és a Nyugdíjas Egyesülettel karöltve szomorúságunkat derűre változtatták. Az Adventi meséket videó formájában
küldték el részünkre a nyugdíjasok. A meséket az óvoda tornatermében vetítettük le az óvodás gyermekeknek az
önkormányzattól kölcsön kapott projektor segítségével, csoportonként figyelve a védekezési szabályok betartására.
A nyugdíjasok a bölcsődés, óvodás gyermekeink részére ajándékot és szaloncukrot is küldtek, melyek a karácsonyfánkat díszíthették.
Köszönjük a helyi nyugdíjas egyesület tagjainak a segítéségét, támogatását, Vámosi Eszternek pedig a közreműködését.
Gyurós Lilla
intézményvezető
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Lucázás az óvodában
Programunkban a népi hagyományok őrzése kiemelt jelentőséget kap, ezért 2020 decemberében a Luca napi
kívánságokkal a Mókus középső- nagycsoport készült. A
gyermekek nagy lelkesedéssel, és a hagyomány megismerésével készültek a napra. A vírus helyzet miatt és a
rossz idő ellenére óvodai körben az udvaron tartottuk a
műsorunkat. Ellátogattunk az önkormányzatra, és „meglucáztuk” a konyhai dolgozókat is. Jó kívánságainkat szívesen vették, és köszönetként, jelképes ajándékot adtak,
hogy; „a Luca el ne vigye a szerencséjüket!”
Palkovits Zsófia Katalin
óvodapedagógus

Bölcsődei pillanatképek
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Óvodai hírek
Az óvodás gyermekek karácsonyi ünnepsége
December 18-án az óvodás gyerekeket a feldíszített
karácsonyfa várta. Ám nem a nagyteremben, hanem a
tornaszobában. A vírushelyzet miatt, nem a megszokott
módon ünnepeltünk. Nem találkozhattunk a közös karácsonyfa alatt, gyerekek, dolgozók.
A csoda így sem maradt el: csoportonként ünnepeltünk.
Az ünneplőbe öltözött gyerekek és felnőttek izgatottan
várták, hogy megpillanthassák a csodaszép, díszbe öltöztetett fenyőt. A gyerekek elmondták az ünnepre tanult verseket, mondókákat, elénekelték a dalokat a fa
alatt. Ez után a csoportban dolgozó felnőttek (óvónéni,
pedagógiai asszisztens, dajka néni) meglepték a gyerekeket egy általuk előadott dallal, verssel. Aztán már nem
maradt más hátra, mint az ajándékokat a csoportszobába vinni, kicsomagolni, és kipróbálni a sok új játékot.
Az ebédet egy nagy közös, ünnepi terítővel megterített
asztalnál fogyasztottuk el.
Takács Attiláné óvodavezető helyettes

Téli évszakzáró koncert a templomban
2021. január 21.-én megrendezésre került a téli évszak
záró koncert. Köszönjük szépen Havassy Lászlónak a
segítséget, hogy kinyitotta a templom ajtaját. Ezúton
szeretnénk megköszönni Mészáros Miklós plébános
úrnak, hogy a védekezési szabályokat betartva megengedte, hogy a gyermekekkel ellátogassunk a templomba
és meghallgassuk Szitter Gyuláné Marika néni gyönyörű
orgonajátékát. A gyermekek felejthetetlen dallamokkal
térhettek haza.
Oláh Kincső
Óvodapedagógus
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„Ovis labdaprogram”
Magyarország Kormánya „Ovis labdaprogramot” indított, melynek célja,
hogy valamennyi óvodában, illetve
óvodai feladat-ellátási helyen hozzáférhetővé váljanak a gyermekek számára olyan sporteszközök, melyek
használatával emelkedik a sportoló
gyermekek száma, amellyel kialakul
az igényük a rendszeres testmozgásra, a mozgás-gazdag életmódra.
Farsang
Vízkeresztkor (január 6-án) kezdődik el a farsang időszaka, amely egészen hamvazó szerdáig tart. Ezt az időszakot
a vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemzik. A farsang
csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén a
„farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig
tartó utolsó három nap, amely egyben télbúcsúztató is.
Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat. Magyarországon pedig ekkor kerül megrendezésre a
farsang legnevezetesebb eseménye, a mohácsi busójárás.
Óvodánkban január 28-án került megrendezésre a farsang. A kialakult vírushelyzet miatt minden csoport a saját termében töltötte a napot. A tízórai után a gyermekek
felvették jelmezeiket, kezdetét vette a farsangi mulatság.
Az óvónénik játékokkal, zenével, tánccal tették színesebbé a délelőttöt. A csoportpénzből vásárolt édességeket,
üdítőket szívesen fogyasztották el a gyerekek. Gyurós
Lilla intézményvezető asszony bohóc jelmezt öltve kedveskedett a gyermekeknek. A napot a farsangi fánk elfogyasztásával zártuk.
A hiányzások miatt pótfarsang került megrendezésre,
hogy azok a gyermekek is megmutathassák jelmezeiket,
mulathassanak, akik nem tudtak részt venni az előzőleg
megrendezett farsangon.
Simon Vivien óvodapedagógus

A Program hozzá kíván járulni az óvodás
korú gyermekek mozgáskoordinációjának játékos fejlesztéséhez.
A kormány döntése alapján óvodánk is
bekerült a támogatott intézmények közé
és nagy örömünkre sporteszközöket (
pl.:focilabda, bójakészlet, edzőlabda,
önfelálló kapu, lábtenisz szett labdával,
edző szett, edzőállomás, megkülönböztető mez) fogunk kapni, előreláthatólag
március folyamán.
Gyurós Lilla intézményvezető

