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Lébényben szoboravatással ünnepelték a forradalmat
Lébényben ünnepelt idén a Gyõr-MosonSopron Megyei Önkormányzat. A testület a
megye legfiatalabb városában hajtott fejet az
1848-49 – es forradalom és szabadságharc
hõsei és áldozatainak emléke elõtt.
A rendezvényen ünnepi beszédet mondott
Német Zoltán, a megyei közgyûlés elnöke és
Nagy István államtitkár, de a megemlékezés
keretében felavatták a város legújabb köztéri alkotását, Lipovics János, a „Szabadság
angyala” nevet viselõ szobrát is, amit jelképesen Kovács Gábor polgármester vett át a
lébényiek nevében.
„A szobor olyan szimbolikus alkotás,
amely a ’48-49-es forradalom és szabadságharc, az aradi vértanúk és a lébényi nemzetõrök emlékét mûvészi eszközökkel, méltóképpen képes együttesen kifejezi. Mészkõ talapzatával együtt nem konkrét eseményeket,
vagy konkrét személyeket ábrázol, hanem a
szabadság, a szabadság vágya, az elbukott és
hosszú távon mégis gyõztes szabadságharc
ma is bennünk élõ szellemiségét hivatott
megidézni. A történelmi események, a felemelõ és tragikus magyar sors, nemzetünknek a szabadság utáni szüntelen vágya, egyetlen figurában, ebben az angyallá váló nõalak-

ban ölt testet, amelynek keze szárnyakká válik. A szobor szimbólum, amely a naturális
ábrázolás eszközeivel, a formáival, mozdulatával a konkrét történelmi, emberi eseményeket a szellem halhatatlan, égi magassá-

gába emeli. Emlékeztet, õrködik, védõn óv
és felemeli a lelkeket – szándékom szerint a
mi lelkünket is – mondta Kovács Gábor,
Lébény polgármestere a szoboravató ünnepségen.
Fotó: www.lebeny.hu

Segítõ kötelék – Hanságfutás

Futás, kerekezés és kirándulás a
Hanságon át – a régi vasfüggöny mentén. 186-an álltak rajthoz a 13 kilométeres emlékfutáshoz a Hanságfutáson,
a Segítõ Kötelék ’56-os emlékezõ programsorozat keretében. (5. oldal!)

Békés húsvéti ünnekepet! (Fotó: Balassa)

Tavaly decemberben két kötetben jelent meg
Kovács Sándorné A mosoni zsidóság emlékezete
címû megrázó dokumentumkötete. Elkészült a
harmadik kötet is, amely a napokban hagyja el a
nyomdát. A szerzõvel és a szerkesztõvel készült
beszélgetés a 3. oldalon olvasható!
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Kevesebb a bûncselekmény Mosonmagyaróváron
Elfogadta a mosonmagyaróvári képviselõ-testület a rendõrkapitányság tavaly végzett feladatairól szóló beszámolót
március végi testületi ülésén.

A kapitányság vezetõje elmondta, hogy bár a rendõrkapitányság mûködését számos objektív tényezõ határozza meg – közülük
az egyik legkiemelkedõbb az, hogy bár Mosonmagyaróvár az osztrák és a szlovák határtól egyaránt 15 kilométerre, a Bécs-Budapest
közötti autópálya és vasútvonal mellett helyezkedik el, az elmúlt
évben a rendõri állomány eredményesen végezte el feladatát. Barna Árpád alezredes végezetül hangsúlyozta, hogy a jó eredmények
eléréséhez nagymértékben hozzájárult az együttmûködõ társszervek, valamint az önkormányzat támogatása.
Az önkormányzati beszámolón részt vett Csizmadia Gábor dandártábornok, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõrfõkapitányság
vezetõje, aki elismerte a rendõrkapitányság eredményeit és válaszolt a képviselõk kérdéseire. A testület végezetül ellenvetés és tartózkodás nélkül fogadta el a kapitányságvezetõ beszámolóját. (Forrás: police.hu)

2016: Két gépkocsilopás, 26 lakásbetörés
Kevesebb a bûncselekmény Mosonmagyaróváron, mindemellett
pedig hatékonyabb is a rendõrség. A balesetek száma azonban a
városban és térségében nõtt 2015-höz képest, összegezte csütörtökön a Mosonmagyaróvár képviselõ-testülete elõtt Barna Árpád alezredes kapitányságvezetõ a városban elmúlt évben végzett rendõri munkát.

A rendõrség beszámolójából kiolvasható, hogy a lopások száma
jelentõsen lecsökkent a város területén, 2016-ban 314 esetrõl volt
tudomásuk. Ez 38 százalékos csökkenés 2015-höz képest. A lakásbetörések száma is csökkent öttel, míg a város területén gét gépkocsit loptal el tavaly.
A rendõrség nyomozási eredményessége 60,2 %, ez jelentõs javulás 2015-höz képest.

Mi a valós helyzet a nyugdíjasokkal és a nyugdíjakkal napjainkban?
A Fidesz-KDNP kormány folyamatosan azt szajkózza a médiában, hogy
legalább reálértéken tarja, sõt, az éves inflációhoz képest, kismértékben
emeli a nyugdíjakat hazánkban. Ezzel szemben a nyugdíjasok helyzete egyre rosszabbodik. Zöme nyomorog, egyáltalán nem, vagy csak alig tud megélni a (kis)nyugdíjából. Gyûlnek a kifizetetlen közüzemi számlák, mivel vagy
gyógyszert vásárolnak, vagy a rezsijüket fizetik, vagy a rendkívül drága élelmiszereket vásárolják meg. Fõleg akkor nagy a baj, ha a nyugdíjas család
egyik tagja meghal, és a gyermekek nem tudják anyagilag segíteni az egyedül maradt idõs nyugdíjast. Ilyenkor teljes a kilátástalanság, az apátia, mivel a kormány által alulfinanszírozott szociális háló nem tudja a kiesõ nyugdíjat pótolni, vagy megfelelõ szociális ellátásban részesíteni a - sok esetben
- beteg személyeket.
A KSH közzétette a nyugdíjak alakulására és a nyugdíjasok jogosultság
szerinti összetételére vonatkozó múlt évi adatokat. 2016. január elsején 2
660 ezer fõ részesült nyugdíjban, vagy egyéb ellátásban, 2,5%-kal kevesebb,
mint egy évvel korábban. Ezen belül öregségi nyugdíjban 2 015 ezer fõ részesült, ez 0,4%-kal kevesebb, mint a megelõzõ év elsõ napján. A nyugdíjrendszer 2012-ben történt változtatásának következményeként jelentõsen csökkent az ellátásban részesülõk száma, és számottevõen mérséklõdtek a
nyugdíjkiadások. A nyugdíjkorhatár fokozatos emelkedésével, melynek értelmében 2022-ig 65 év lesz a korhatár, folyamatosan csökken a nyugdíjba
lépõk száma. Ezzel ellentétesen hat a nõk 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lehetõsége: a múlt év elején 140 ezren kaptak nyugdíjat
ezen a jogcímen, 14,2%-kal többen, mint egy évvel azelõtt.
A lényegesebb változás a korábbi rokkantsági nyugdíjaknál következett
be. Az ilyen ellátásban részesülõk száma 2012 óta 68 ezer fõvel csökkent.
Egy részük betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, ezért öregségi nyugdíjat kap, ugyanakkor 40 ezer fõt az új jogszabályi keretek között kizártak az
ellátásból; többségük 50 év feletti, így egészségi állapotukat is figyelembe véve
szinte reménytelen az elhelyezkedésük a munkaerõpiacon. A múlt év elején
376 ezer fõ részesült a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, 7,1%-kal
kevesebb, mint a megelõzõ év elsõ napján.
A nyugdíjakra és egyéb ellátásokra fordított összeg hazánkban 2015-ben
3 502 milliárd forint volt, a bruttó hazai termék 10,4%-a. A csökkenés lát-
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ványos volt, az elõzõ évben még a GDP 10,9%-át érték el a nyugdíjkiadások. A megtakarítás egy része a korhatár alatti nyugdíjba vonulás lehetõségének megszüntetésébõl adódott, amely egyedülálló az Európai Unióban. A
nyugdíjkassza csökkenõ kiadásainak másik elõidézõje az volt, hogy 2012ben megváltozott a nyugdíjak évenkénti emelésének módja: a korábbi svájci indexálás helyett kizárólag a fogyasztói árszínvonal alapján valorizálják
az ellátások összegét, azaz már nem veszik figyelembe a nettó átlagkereset
növekedését. Ezzel tulajdonképpen megszûnt az a társadalmi szolidaritás
az idõsekkel, amely szerint õk is részesedtek az aktív keresõk többletjövedelmébõl
adódó járulékbefizetésbõl.
A nyugdíjak és ellátások átlagos összege a múlt év januárjában 109 300
forint volt, 2,7%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Ezen belül az öregségi nyugdíjak átlaga 121 ezer forintot tett ki, 2,2%-kal többet, mint 2015
januárban. A magyar nyugdíjak vásárlóértéke az Európai Unió országainak
alsó harmadába tartozik, csak néhány környezõ tagállamét, valamint a balti
országokét haladja meg. A megváltozott munkaképességûek ellátásának
átlagos összege a múlt év elején 69 400 forint volt, 2,4%-kal több a megelõzõ évinél. Az öregségi nyugdíjak jóval több mint egyharmadának, 37,4%ának összege nem érte el a 100 ezer forintot, sõt 55 ezren 50 ezer forint
alatti nyugdíjban részesültek. A nyugdíjminimum összege hosszú ideje 28
500 forint; az érintettek számából is látható, hogy a legkisebb nyugdíj legalább 60-80 ezer forintra történõ emelése nem csupán méltányos és rendkívül sürgetõ, de a költségvetés terheit is alig emelné meg. Az öregségi
nyugdíjasok négy tizede, 40,2%-a 100 ezer és 149 ezer forint közötti összeget vehetett fel havonta, míg csaknem egyhetedük, 15%-uk ezt meghaladó,
de 200 ezret el nem érõt. Ennél magasabb járandósága az érintettek 7,4%ának volt.
Jól látható tehát, ha így halad tovább a nyugdíjkassza és az öregségi,
valamint a rokkantsági nyugdíjak reálértékének csökkenése, akkor az elkövetkezendõ években a magyar nyugdíjasok megélhetési lehetõségei számottevõen tovább romlanak, nehezednek.
Leegyszerûsítve: a Fidesz-KDNP kormány egyáltalán nem törõdik a
magyar nyugdíjasokkal, azok – lassan alapvetõ - megélhetési lehetõségeivel.
Dr. Kovács Tamás önkormányzati képviselõ MSZP
(Lapunk továbbra is helyt ad pártok, szervezetek képviselõk írásainak
véleményének, függetlenül attól, hogy azzal egyetért vagy nem ért egyet.)
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Örökké emlékezni fogok

Decemberben jelent meg két
kötetben a Mosonvármegye
Könyvkiadó gondozában Kovács
Sándorné Back Irén A mosoni
zsidóság emlékezet címû könyve.
Áprilisban hagyja el a nyomdát

a harmadik, amelyben a korábbi könyvekbõl kiamaradt, s az
azóta érkezett emlékezések kaptak helyet. A könyv végén fotók,
iratok, korabeli cikkek másolatai találhatóak. A könyv a város
történek eddig föl nem tárt, szörnyû fejezetét tárja elénk. A három kötet kapcsán kerestük föl
a szerzõt és a szerkesztõt, hogy

érzéseikrõl faggassuk õket.
– Örökké emlékezni fogok – szól
az utolsó mondat a könyvben.
Most, hogy három kötetben megjelent több évtizedes munkája,
érez-e egyféle megkönnyebbülést?
– Szomorúságot érzek –
mondja Kovács Sándorné, Irénke – Gyógyíthatatlan sebként él
bennem az egész, Végül én kerestem a túlélõket és vállaltam
az egész járást az eredeti tervtõl
eltérõen, mert nem találtam az
én hozzátartozóimat. Aztán azt
tapasztaltam, hogy elmaradt a
szembenézés, falvak sem emlékeznek. Rajkáról 167 embert
pusztítottak el, nincs emléktábla, nincs emlékezés.
Nem tudok aludni. Ha igen,
velük álmodom. Élõ képek vannak bennem. Átélt élõ képek. Ez
nem olyan, hogy olvastam valamilyen könyvben. A székesfehérvári udvar, ahol utoljára apukámmal meg a bátyámmal találkoztam, és láttam azt a kisgyereket aki rohant az anyja után.
Kezében stanicli kockacukor,
ami szétszóródott aztán az ud-

varon. És az anyját kizavarták,
mert az apjával volt deportálva.
Hogy lehet ezt elfelejteni?
– A könyv megjelenése jelentett
valamit?
– Nekem ez megnyugvás kissé, és nem gyõzöm hangsúlyozni a hálámat. Ha dr. Nagy István nem vállalja, ha Böröndi
Lajos nem áll melléje, nem lett
volna könyv. Itt Mosonmagyaró-

váron nem volt olyan ember, aki
ezt a kényes témát merte volna
vállalni. Ha õk nem vállalták volna minden elmerül a feledésbe.
– Következnie kell valaminek
ebbõl a könyvbõl. A városnak
szembe kell nézni a múlttal. Ha
nem teszi, az ország térképérõl törli magát.
– Nagyon sokan megállítanak,
hogy olvassák a könyvet, azt
mondják, hogy õk nem is tudták,
hogy ilyen létezett. Mindegyikük
hallotta, mert mesélte a nagymama meg a szomszéd. De igazából nem gondolkodott róla.
De az emlékezés, a megemlékezés elmaradt. Ezekben a
könyvekben, amit végül Lajos
összeszerkeszetett, volt hozzá
bátorsága, ott van Mosonmagyaróvár másik arca. S ez az arc néz
rám éjjelente.
Fotók: Feigelstock Lipótné.
sz. Weisz Zseni (Auschwitzban
pusztították el.) Feigelstock Erika, 1944 júniusában (Auschwitzban gázosították el.)

Az embertelenség dokumentumkötetei

Tudtam majd másfél évtizede
a kéziratról, s gondoltam akkor
már, hogy lesz hozzá közöm. De,
hogy ilyen nehéz lesz, nem sejtettem – mondja Böröndi Lajos,
a könyv szerkesztõje, a kézirat
gondozója.
– Nem a kiadás, hanem a szerkesztés volt nehéz. Fél év munkája van benne, fél év keserûségé. Nyolcszáz oldalon a sok szörnyûség, az embertelenség. Vass
Márta sorsa, Knapp Pauláé, s a
rengeteg gyermeké, akit azonnal
a gázba vittek, miután Mengele
elé kerültek.
De megrázóak a korabeli iratok is, az embertelenség dokumentumai. Még el sem indul a
vonat, de a polgármester már
intézkedik egy iroda berendezésérõl az elkobzott zsidó vagyonból. Négy évesen beidézik a
rendõrségre a kisgyermeket,
mert nem tudja igazolni, hogy
evangélikusként keresztelték,
gyorsan feljelentik és megbüntetik Back Antalt, mert kimegy
az ötven méternél is közelebb
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lévõ közkútra zsidó csillag nélkül vizért.
– Három vaskos könyv, nyolcszáz oldal. Van visszhangja?
– Sokan megvásárolták és olvassák. Sokan zavarban vannak.
Jönnek a telefonok. Egy-két vidéki önkormányzat nagyobb
mennyiséget rendelt, s a helyi
hitközség és a MAZSIHISZ is.
Hogy mi következhet ezután?
Emléktáblát kell állítani Vass

Mártának a polgári iskola falára, s az onnét elhurcolt és megölt gyermekek nevét is meg kellene örökíteni. Ugyanígy a piarista iskoláéra és a többiére is,
nem is szólva a Haller-iskoláról
ahol szülés után megmotozták
Knapp Paulát, hátha elrejtett
valamit. Õ az Auschwitz felé tartó vonatban vérzett el, csecsemõje éhenhalt, s kidobták a vonatból.
Nem vádirat ez a könyv, én
sem vádolok senkit. Magamban
a sírás könyvének nevezem.
Szerkesztés közben gyakran felugrottam, hogy nem bírom tovább. Erre a feleségem a tanú.
A három kötet elkészült.
Megkerülhetetlen kiadvány lett
belõle. Vádirat egyben, de azon
kevesek története is, akik mentettek, akik emberek maradtak.
Hogy miért kellett vállani?
Mert a múlt õszinte, teljes föltárása nélkül semmi a jelen,
haszontalan a jövõ.
Egy város ugyanis nem szépen rendbe hozott házakból áll
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csupán, téglából és mészbõl hanem lelkekbõl.
De az igazi válasz kegyetlenebb: hogy ne történhessen
ezen túl hasonló. Ebbõl a
szempontból nem vagyok igazán bizakodó.
Fotók: Stadler Péter kerékpáron.
Steiner Imre a sámlin ül. Megsemmisítették õket is. Braun Jutka és
Gyurika, akik 1944-ben kettõ és öt
évesek voltak. Õket is megölték.

Hírkerék
Kitüntetések

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóján
Adlovits Erzsébet kórusvezetõ, a mosonmagyaróvári Móra
Ferenc Általános Iskola nyugalmazott tanára, a magyar népmûvészet és kórusmuzsika népszerûsítése iránt kivételesen elhivatott, több évtizedes pedagógusi és kórusvezetõi munkája
elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.
Õ a darnózseli Õszirózsa NyugdíjasklubEgyesület Énekkarának kórusvezetõje is
A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részsült Palenik
József, a Lajta Néptánc Együttes mûvészeti vezetõje a magyar
népi hagyományok megõrzése iránt elkötelezett több évtizedes
néptáncgyûjtõi és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Költészet napja a Cselley-házban

Megérkeztek a gólyák a Hanságba és a Szigetközbe. (Talpas Balázs felvétele.)

Kitakarítják Szigetközt

A költészet útján címmel a RizikóFaktor együttes koncertjére kerül
sor április 10-én 18 órakor a Cselley-házban (Fõ u. 19.), ahol
Radnóti Miklós, József Attila, a Kispál és a Borz és Tom Waits
versei csendülnek fel RizikóFaktoros feldolgozásban.
A belépõdíj 500 Ft Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak!
Fotó: Jtv

A Tengri Mosonmagyaróvári Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület
idén is, mint már évek óta tavaszi nagytakarítást végez az Öreg-Duna
Kiliti, Doborgaz és Cikolasziget közötti szakaszán április 15-én. Mivel a mosonmagyaróvári régió szerves része ez a páratlan természeti
kincs, felkérünk mindenkit, csatlakozzon az akcióhoz. Különösen
szükséges az összefogás azért is, mert tapasztalatunk szerint évrõlévre növekszik a vízi szemetelés. A fenti napon 9 órakor lesz a találkozó a dunakiliti duzzasztómûnél található Vadvíz Kempingben.
Kérjük, hogy mindenki megfelelõ öltözékben jelenjen meg. Védõkesztyûket és zsákokat biztosítunk. A gyûjtés kb. 15 óráig tart.
Jelentkezés, információ: Bognár Árpád elnök (www.tengri.hu,
tengri@kabelnet.hu, 06 30/411-4038)

Lezárások a Wittmann Antal Parkban
A május 1-jei ünnepség és városi rendezvény miatt a Gazdász
utcát lezárják a Várallyai utca felõl, ezért az Önkormányzati Rendészet kéri az ott lakókat, jelezzék idõben behajtási szándékukat,
mivel a lezárást követõen csak az elõzetesen leadott rendszámú
gépjármûveket engedik be. A rendészet munkaidõben a 96/283430-as telefonszámon fogadja a bejelentéseket.

Balassa Tamás felvétele.

Egy mondatban • Egy mondatban• Egy mondatban
Május másodikáig látogatható a mosonmagyaróvári
kulturális központban a KOMP kiállítása • Mosonmagyaróvár bölcsõdéibe a 2017/2018. nevelési évre történõ
bölcsõdei beíratásokra 2017. április 24-én 8 órától 16 óráig,
valamint 2017. április 25-én 8 órától 16 óráig van lehetõség
• A tavaszi szünet április 13-ától 19-éig tart az általános- és
középiskolákban • Hamarosan elkezdõdik Dunakilitin az

Egészségház bõvítése és felújítása, s az új szárnyba költözik
majd a Védõnõi Szolgálat • Lébény is képviseltette magát
április elsején a budapesti Camino Fesztiválon, ezzel is
hangsúlyozva a város szerepét a zarándokúton • A május 7én rendezendõ Szigetköz félmaratonra április 29-ig lehet
nevezni a struccfutoklub@gmail.com címen • Lapunk
legközelebb április 28-án jelenik meg•

Impresszum: Hír14 Mosonvármegye • Kiadja a Mosonvármegye Kft. • Szerkesztõ: Böröndi Lajos • Hirdetésfelvétel,

terjesztés: Balassa Tamás (06-30-739-11-44) • Szerkesztõség: 9211 Feketeerdõ Erdõalja u. 11. • Terjesztik
Mosonmagyaróváron és környékén• Elérhetõség: mosonvarmegye@gmail.com • ISSN 2498-7131 • Tel.: 06-30-86978-97 • 00-36-20-223-38-94 • Letölthetõ: www.mosonvarmegye.eoldal.hu • facebook.com/hír14Mosonvármegye •
Nyomás: Palatia Kft. Gyõr, Viza u. 4.
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Alsóbodokon táboroztak a bezenyei
negyedikesek

A Csemadok Szenci Területi Választmánya meghívására február
végén hét bezenyei negyedik osztályos tanuló vehetett rész a szokásos tavaszi olvasótáborban, együtt a szlovákiai magyar iskolásokkal.

A szervezõk ismét színes programokkal várták a táborba érkezõket. A megérkezés estéjén az Arcok énekegyüttes szórakoztatta a
gyerekeket. Az együttes ismert dalokkal remek hangulatot varázsolt
a jó zenét és éneklést szeretõ társaságnak.
Hétfõ délelõtt játszóházas foglalkozáson vettek részt, színes anyagokból tavaszváró virágokat, tojásokat készítettek. Délután nyitrai
kirándulás következett, megismerkedtek a várral és környékével.
Kedden délelõtt Kovács László és Görföl Jenõ vetítettképes elõadást tartott a Csallóköz kialakulásáról, természeti szépségérõl.
A rock múzeum igazi csemege volt az okos-telefonon szocializált
gyerekek számára. A közel 50 éves szalagos magnók, írógépek, erõsítõk ámulatba ejtették a fiatalokat. Az annak idején tiltott P. Mobil
zenekar relikviái elõtt sokat idõztek a táborozók.
A gazdag kulturális élményt az Apponyi-könyvtár látogatása, majd
szerdán Jakubecz Márta írónõvel való találkozás tette teljessé.
A búcsúzás napján nem volt kegyes az idõjárás. Esett. De a közös
éneklés, tánc oldotta a szomorú hangulatot, így a táborozók élmények sokaságával térhettek haza.

Hír 14-RÉGIÓ

Uszodaavató Jánossomorján
A nemzeti színû szalagot a
kisváros vezetõi, a kivitelezõk s
a megyei közgyûlés elnöke, Németh Zoltán vágta át. Németh
Zoltán köszöntõ szavaiban elmondta, nagyon fontos, hogy
minden gyermek számára elérhetõ közelségbe kerüljön az
úszás elsajátításának lehetõsége. Jánossomorja korábban ezt
nélkülözte, és a megye számára
ezért is örömteli, hogy az állam
30 millió forinttal támogathatta
a felújítást. Megköszönte dr.
Nagy István országgyûlési képviselõ, államtitkár segítségét, aki
mindent megtett, hogy a korábban életveszélyessé vált uszodában újra meginduljon az élet.
(Dr. Nagy István halaszthatatlan
ügye miatt nem tudott megjelenni a rendezvényen.)
Ezt követõen Lõrincz György

polgármester vázolta a hányattatott sorsú uszoda múltját, s elmondta, reményeik szerint ápri-

lis elejéig megteremti az önkormányzat a délutáni úszás lehetõségét is. A polgármester kiemelte, a város számára nagyon
fontos a tanuszoda, egyáltalán az
úszás elérhetõvé válása. Ezzel az
elmúlt két év egyik nagy problémája oldódott meg. Bella Zsolt
iskolaigazgató-alpolgármester
örömmel üdvözölte, hogy az
uszoda visszatért az oktatás
rendszerébe.

Hanságfutás

Futás, kerekezés és kirándulás a Hanságon át – a régi vasfüggöny mentén. 186-an álltak rajthoz a 13 kilométeres emlékfutáshoz a Hanságfutáson, a Segítõ Kötelék ’56-os emlékezõ programsorozat keretében.
A frissen átadott városi uszoda mellõl indult a 13 kilométeres
futóverseny a Hanságon keresztül, a menekülõk útján. A Villanytelepig tartó távval az erre menekülõk elõtt tisztelegtek a futók.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eltiprása után ugyanis a
Hanságon keresztül több ezren hagyták el Magyarországot. A programot a Segítõ Kötelék fõszervezõi találták ki, céljuk az volt, hogy
közös mozgással a jánossomorjaiak és a környék vagy akár az ország sportolói is megismerkedjenek a táj történetével, átérezhessék a menekülõk megpróbáltatásait és nem utolsó sorban megismerhessék a szép Hanságot. Az idõjárás a sportolók mellett állt,
napsütésben, szélcsendes idõben futottak a részben aszfaltos, nagyrészt azonban mezõgazdasági utakon.
Forrás: Jtv

•

www.facebook.com/hír14Mosonvármegye
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Megjöttünk – A Karolina Kórház újszülöttjei (Milkovits Tibor rovata)

Demjén Dávid, Mosonmagyaróvár,
2017. 03. 04.

Nagy Luca, Mosonmagyaróvár, 2017.
03.04.

Zsemberei Martin, Mosonmagyaróvár,
2017.03.04.

Bodrogi Hanna, Farád 2017. 03. 05.

Apróhirdetés

Mosonmagyaróvár, a Gabona rakparton található 110 m2-es
tetõteres ingatlan eladó. Átalakítással 3 szoba és egy külön bejáratú garzon kialakítható. Irányár: 19,8 MFt. Érdeklõdni a 30/
3567648-as telefonszámon lehet!

Örökítse meg családi eseményét, s küldje el nekünk!
A Hír14 Mosonvármegye szívesen helyt ad családi eseményeiknek, esküvõk, névnapok, születésnapok, keresztelõk köszöntések közlésének. Érdeklõdjön a lap inpresszumában található e-mail címen!
Ifjú Szófia Leila, Jánossomorja, 2017. Tóth Zsófia, Mosonmagyaróvár, 2017.
03. 06.
03. 06.
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Ismét kikapott a Mosonmagyaróvár

Sikeres duplázás Dortmundban

Csupán szépíteni tudott Mosonmagyaróvár a labdarúgó NB II
27. fordulójában. A csapat Balmazújváros ellen kapott ki 3-1-re.
Öt ország részvételével rangos serdülõ válogatott viadalt rendezAz élcsoport: 1. Puskás Akadémia 55 pont, 2. Soroksár 53 pont, tek múlt hétvégén Dortmundban. Zsuppán Balázs - a Mosonma3. Balmazújváros 50 pont. (MTI – április 3.)
gyaróvári Atlétikai Club versenyzõje- a magyar színeket képviselve, kiváló 2:05,53 perces idõvel fölényesen nyerte a 800 métert,ezzel
hozzájárult a magyar csapat végsõ gyõzelméhez.

www.mosonvarmegye.eoldal.hu

Másnap hasonló korú német atlétákkal versenyezhettek atlétáink, ahol Balázs az elõzõ napi sikerét megismételve, ismét az elõ
helyen ért célba.
(A képen Zsuppán Balázs és edzõje, Szitás László.)

Te szemetelsz és mi szedjük össze? – Olvasói levelek
Tisztelt Szerkesztõség,
Nemrég a Szigetközben kerékpároztam, s láttam, hogy láthatósági mellényben felnõttek és gyerekek szedik a szemetet. Jólesõ érzés
töltött el az elsõ pillanatban, hisz az, aki ma szemetet gyûjt, bizonyára nem szemetel majd. Aztán olvasom a felhívásokat, hogy évrõl évre több az elhajított, erdõszélen kitett szemeteszsák, s a jó
érzés elillant. Míg mi szemetet szedünk, buta, primitív embertársaink az éj leple alatt fotelt, mindenféle háztartási hulladékot pakolnak utánfutókra, s irány az erdõ. Összefognak, hisz a fotón látható
hûtõszekrény nem saját lábon vánszorgott el a Feketeerdei út végére. Legalább két markos legény kellett hozzá, s egy utánfutó. Szervezés, logisztika.

meg lehetne fogni egy-egy szemetes lelkû „honfitársunkat”, fölírni
a rendszámot, átböngészni a szemetet azonosítás céljából. Erre persze nincsen erõ és kapacitás, ebbõl nem jön be annyi pénz, mint az
autósokra kirótt büntetésekbõl.
Az elfogott szemetelõt aztán pellengérre kellene állítani, fotóját
közölni, megszégyeníteni.
Tudom persze, hogy neki személyiségi jogai vannak. De míg õ
szemetelhet büntetlenül, mi pedig összeszedjük piszkát, mocskát,
addig nem változik itt semmi.
Vajon Önökben van annyi bátorság, hogy ha lesben állunk, és
elkapunk valakit, akkor közlik az autó rendszámát legalább? Mert
ha igen, érdemes esténként egy-két órát erre a vadászatra szánni.
(Név és cím a szerkesztõségben)

Tisztelt Szerkesztõség,

Elfogadom, hogy környezettudatos magatartásra (is) nevel a szemétszedés, de nem csak arra. Hisz, ha minden évben összeszedik
néhányszor a mások által eldobott szemeteszsákot, akkor lehet így
is. Büntetésrõl még nem hallottam. Igaz, láttam már rendõrt állni
az elpiszkított erdõsávban, de õ nem szemetesekre vadászott. Pedig
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A múlt lapszámban a TAO-val kapcsolatban szeretnék néhány
mondatot megosztani Önökkel.
Én jónak tartom, hogy helyi célokra föl lehet ajánlani a cégeknek
az adóból, így látható az is, hogy mire megy el a pénz, míg a nagy
kalapba befolyt összegek sorsát csak általánosságban ismerjük.
Legalább lett végre sportcsarnokunk, mert azért két milliárdot
saját erõbõl nem igazán tudott volna mai állapotában sem erre költeni a város. Persze a pénzzel el is kell számolni, s remélhetõleg ez
is rendben van.
Viszont arról nem hallani, hogy mi van ma a Sportcsarnokban.
Arrafelé járva nem nagy esténként a forgalom, mintha nem is lenne élet benne. Jó lenne arról is olvasni, hogyan veszik igénybe az
iskolások, az egyesületek, jól érzik-e magukat benne. Egyáltalán
mit jelent nekik ez a gyönyörû épület.
A sok szalagátvágás, porcelán mosoly helyett róluk is szólhatna
ez a történet. (K. M. Mosonmagyaróvár)
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Kapcsoljuk ki

Egyre többször találkozok az Üzletben a vásárlók által elõadott rejtélyes hibákkal, amik egy újraindítás után, megszûnnek.
Ezek a rendellenességek akár számítógépen, de tableteken, okos
telefonokon, de routereken is elõfordulnak. Az egyik fõ hiba a
készülék lassulása, de szerepel a listán a hálózat elérhetetlensége
és olyan szoftver zavarok, amik korábban ismeretlenek voltak a
felhasználó elõtt.
Akik régebb óta használják a Windows operációs rendszereket
azok emlékezhetnek rá, hogy volt
egy csoda, ami majdnem mindent
megoldott ez pedig az újraindítás. A
mai modernebb szoftverek és eszközök ezt a megoldást már nem igénylik. Azonban folyamatos használat
közben, ami akár több hónap vagy
év is lehet, annyi ideiglenes fájl, memória szemét keletkezik, hogy a készülék egyszerûen megzavarodik.
Ilyenkor egy kikapcsolás és indítás
csodákat tud tenni. A készülék újra
szárnyal egy darabig, majd újra produkálja a tüneteket. Ezért javaslom mindenkinek, hogy este kapcsolja le a készüléket, és csak reggel indítsa el. Ha valami miatt
szükséges a gépet bekapcsolva hagyni, akkor legalább idõnként indítsuk újra az eszközt. Az éjszakára vagy napközben nem használt
berendezések lekapcsolása energia megtakarítással jár, és hosszabb
élettartamot biztosít eszközeinknek.
Szabó Zoltán, PC Centrum

Mosonmagyaróváron az alábbi
pontokon lehet hozzájutni ingyenesen lapunkhoz: Ciklámen
Tourist, Family-Friss, Fotósarok, A
Móra Ferenc utca sarkánál található hírlapbolt, Líra Könyvesbolt,
Nemzeti Dohánybolt (A mosoni
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piac mellett), Rajkai Takarékszövetkezet, a Tündérfátyol utcai lottózó, Winkler Tüzép, a Magyar
utca és a Malomszer üzletei. Postaláda útján: Manninger lakótelep, Móra lakótelep, Széchenyi
lakótelep, Mosonyi Mihály utca,
Magyar utca, Kötélgyártó utca.
Vidéken: Jánossomorja, Hegyeshalom (könyvtár), Rajka,
Darnózseli (Polgármesteri hivatal), Feketeerdõ (minden háztartás).

