Független polgári lap • II. évfolyam 8. sz. • 2017. július 28. • mosonvarmegye@gmail.com

1956-os emlékpont Feketeerdõn

Az idén nyár elejére készült el Feketeerdõn az az alkotás, amely 1956-ra emlékezteti az arra járókat.
A településen egyébként 1956. október
26-án, a magyaróvári sortûz hatására
tünetést szerveztek, s másnap Szabó Dáni-

el tanító lakásán megalakult a nemzeti tanács, amelynek elnökéül ifj. Dobos Istvánt
választották meg. A tanács tagja: Cér Imre,
Szabó Dániel, Galambos Jenõ, Pausits István és Bazsó Ignácz voltak. (Forrás:
Dokumnetumok • Mosonmagyaróvár 1956)

A tartalomból

Átszállással Budapestre? – Három órányi távolságra kerül a fõváros
A Máv-Start ZRt. tervezete szerint a 2017. decemberében életbe lépõ, új menetrendtõl a
RailJet vonatok belföldi utazásra nem vehetõek majd igénybe. A tervezet Mosonmagyaróvárt érzékenyen érintheti. (Vonatkozik ez Gyõrre, Tatabányára és Hegyeshalomra is.)
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„A Városközpont arra való, hogy beépítsék”

Veszélyben Moson utolsó szabad pályája

Mosonmagyaróvár fokozatosan veszíti el szellõs építésû, zöld környezeti jellegét a jelenlegi fideszes városvezetésnek köszönhetõen.
A jó gazdasági környezet miatt sokan települnek a városba, amely a
lakásigényekben is megjelenik. A hatalomban lévõk erre akképpen
reagálnak, hogy igyekeznek minden belsõ szabad területet beépíteni. Ennek ékes példái a Wittmann parknál megjelenõ társasházak, a
Városközpontban a Flesch mögötti zöldterület, kutyafuttató beépítése, vagy a Kiserdõnél az ökológiai folyosó eltörlése mellett építendõ társasházak.

Ennek köszönhetõen egyre zsúfoltabb a város, korábban soha nem
látott dugók alakulnak ki, a zöldterületek szép lassan visszaszorulnak. Az általam tévesnek tartott irány által okozott problémákra
pökhendien csak úgy válaszolt a polgármester egy képviselõ-testületi ülésen, hogy a Városközpont arra való, hogy teljesen beépítsék.
Szerintem ezt nem kell kommentálni.
Ezen folyamat következõ pontja a Kühne edzõpálya tervezett társasházi beépítése. Ez Moson utolsó szabad sportpályája, amelyre a
mai napig is kijárnak a fiatalok. Idõsebbeket és fiatalokat is szép
emlékek kötnek a pályához, amelynek léte most veszélybe került.
Eredetileg 2004-ben kötöttek (akkor még MSZP-s a városvezetés) errõl szerzõdést, és ennek végelegesítését szavazta meg nem
régen a fideszes többség. Annyi felmentésük van, hogy nem õk találták ki, viszont tenni sem kívánnak ellene semmit sem (mellesleg ezt
az MSZP-s képviselõ is megszavazta a bizottságban). Mindezt úgy,
hogy a város évente 100 millió forint felett költ versenysportra. Azon

Plakátháború – Ki nevet a végén?

A sokak által kommunikációs hibának tartott Soros plakátoknak július 15-ére el kellett
volna tûnnie az utcákról, köszönhetõen az izraeli miniszter-
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elnök látogatásának. A városban
és környékén azonban még napokig virított ez az „átrajzolt”
plakát, eljátszadozva az ismert
társasjáték címével ...

is érdemes lenne elgondolkodni, hogy kik voltak azok, akik a vállalat privatizálásával együtt privatizálták a közhasználatú sportpályát
is egyben.
A remény még megvan a pálya megmaradására. Ha 13 évig senkit
nem zavart a pálya megléte, akkor erõs társadalmi nyomással ezt
továbbra is el tudnánk érni. Létezik olyan, hogy társadalmi felelõsségvállalás a vállalatoknál, de az önkormányzatnak is meglennének
a beavatkozási lehetõségei.
Goda Bálint, Mosonmagyaróvár LMP-s önkormányzati képviselõje
Fotó: Balassa Tamás
Sportcélú hasznosítási jogviszony felülvizsgálata címmel szerepelt egy
elõterjesztés a testület június 22-i ülésén. Ennek határozata javaslata így
szól: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselõ-testülete mellõzi a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és jelen határozatban rögzített
sportlétesítmény hasznosítása körében a versenyeztetést.
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2017.
július 1. napjától kezdõdõ 2022. június 30. napjáig terjedõ 5 év határozott
idõtartamra ingyenesen, közfeladat ellátása céljából a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minõsülõ MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Családsor 4., képviseli: Winkler Péter elnök, nyilvántartási szám: Gyõri Törvényszék 08-02-0061897) mûködtetésébe adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Mosonmagyaróvár belterület 3590/20 hrsz. alatt felvett, 17.782 m² alapterületû, kivett
sporttelep megnevezésû sportcélú létesítményt (9200 Mosonmagyaróvár,
Családsor 2.), az alábbi feltételekkel:
A megállapodásban rögzíteni szükséges, hogy az ingatlant hasznosító
szervezet a hasznosításra vonatkozó szerzõdésben elõírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti. Az átengedett nemzeti vagyont a szerzõdési elõírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelõen használja. A hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek
vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
A képviselõ-testület elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a
határozat melléklete szerinti megállapodásban vállalt költségvetési támogatás mindenkori költségvetési rendeletben történõ tervezésérõl 2018.
január 1. napjától kezdõdõen a szerzõdéses jogviszony idõtartama alatt.
Mosonmagyaróvár hivatalos honlapján lapzártakor az alábbi (legalább
egy évtizedes, rég elavult) információ olvasható a város sportlétesítményirõl: „Mosonmagyaróvár rendelkezik sportlétesítményekkel, de bizonyos területen azért hiány mutatkozik. A város minden óvodájában és
iskolájában van sportolásra alkalmas tornaterem, tornaszoba, de ezek
sajnos méretük miatt nem alkalmasak magasabb szintû sportolásra valamint minden iskolához tartozik salakos vagy bitumenes szabadtéri pályája. Az egyetlen atlétikai pálya a Gimnázium ifjúsági sporttelepe.
A MOGAAC tornacsarnok az Agrártudományi Egyetem tulajdonában van, de a küzdõtér nem alkalmas nemzetközi sportrendezvényekre.
A város tulajdonában van a Wittman parkban található sporttelep (labdarúgó), a Gimnázium sport pályája, valamint Mosonban a Kühne pálya,
amely a Kühne gyár tulajdona. Csónakházak, teniszpályák, 4db 2 pályás
tekepálya, squash-pálya, uszoda (egy 33 és egy 50 méteres medence) és
egy tanmedence szolgálja a város verseny-, diák- és szabadidõsportját.
Már elkészültek a tervek egy nemzetközi elõírásoknak megfelelõ sportés rendezvénycsarnok létesítésére. A város sportszeretõ közönségének
legnagyobb óhaja teljesül azzal, hogy a több éven át húzódó álom a közeli
jövõben megvalósuljon, és a legmagasabb igényeket is kielégítõ multifunkcionális rendezvénycsarnok készüljön el. Ez az objektum a MosoniDuna partján (Lajta-spicc) területén épül fel.” (A csarnok azóta felépült,
nem a Mosoni-Duna partján!)
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Átszállással Budapestre? – Három órányi távolságra kerül a fõváros
A Máv-Start ZRt. tervezete szerint a 2017. decemberében életbe
lépõ, új menetrendtõl a RailJet vonatok belföldi utazásra nem vehetõek majd igénybe. Ez Mosonmagyaróvárt igen érzékenyen érintheti, (vonatkozik Gyõrre, Tatabányára és Hegyeshalomra is) azonban elgondolkodtató, hogy 2017-ben ilyet meg lehet tenni. A választ tudjuk ott, ahol az eszme a józan ész elé megy.
Egyelõre tervezetrõl van szó, a részletek majd késõbb látnak
napvilágot, érdemes lesz felkészülni, hogy egy budapesti utazás 3
órát fog tartani, mint a 70-es években. Arról, hogy a vonatok ezek
után megállnak-e majd városunkban még nincs információ.
Forrás: iho.hu
Újabb mérget forral az utasok számára a MÁV-Start boszorkánykonyhája: jelentõsen átalakulhat a nemzetközi vonatok rendszere.
Egyre hangosabbak azok a pletykák, miszerint a MÁV-Start vezetése, élén Csépke Andrással, rendszerszintû variálásba kezd a
nemzetközi vonatok terén. Jellemzõ azonban a magyar közállapotokra, hogy amikor egy, a következõ évi menetrend alapjait érintõ
hírrõl próbál meg a sajtó szakmai berkekben érdeklõdni, gyakorlatilag semmit nem sikerül megtudni. A MÁV-Start vezetése saját
munkavállalói, de tulajdonos-megrendelõje, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) elõl is titkolja azt, amit a partnervasutakkal
viszont már kénytelen volt megtárgyalni.
Az egyik ilyen tervezet, hogy decembertõl az 1-es vonalon közlekedõ railjeteket kizárólag nemzetközi forgalomban lehetne igénybe venni. Ezzel a húzással azok az utasok, akik például Budapest
és Tatabánya, Tatabánya és Gyõr, vagy Budapest és Gyõr között
használják az ÖBB Magyarországon is elérhetõ prémiumszolgáltatását, három-négykocsis soproni és szombathelyi intercitykre, vagy

Jókai Anna elment

Jókai Anna édesanyámra emlékeztet, szókimondása, néha csípõs megjegyzései máig megmaradtak bennem. Egyenes tartású,
kemény asszony volt õ, akinek
halála szíven ütött, hiszen az érték, az erkölcs egy tartóoszlopa
dõlt vele földre.
Mondhatnám mûveiben él tovább, s mi, akik még tudunk olvasni, s szeretjük a vastag könyveket, s zajos világunkban a
könyvvel kettes magányban valljuk: nem hal meg az, akinek mû-
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vei ott sorakoznak polcunkon, s
akinek személyes emlékét szívünk
mélyén õrizzük.
Az az író volt õ, aki egyszerre
volt közszereplõ, s magányos alkotó, aki szeretett élni, szeretett
emberek közt lenni.
A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elsõ felében neves írók
fordultak meg tájékunkon, a megyei könyvtár ajánlatából csemegéztünk könyvhétre, így jutott el
Jókai Anna Lébénybe is. Magával ragadott egyénisége, szerethe-

a gyõri, oroszlányi és hegyeshalmi személyvonatokra kényszerülnének át. Az ideológia továbbra is a vonatkilométer-csökkentés.
Azonban annak ellenére, hogy a kizárólag nemzetközi használatú
railjetek kikerülnének a közszolgáltatás keretében megrendelt vonatkilométer-mennyiségbõl, az ÖBB számára ugyanúgy fizetni kell
a szerelvény bérlését a magyarországi szakaszon, ráadásul ezt már
csak a nemzetközi jegyekbol származó bevételbõl lehetne finanszírozni.
Szlovákiából azonban már meg is erõsítettek további vészjósló
információmorzsákat, melyek szerint a 70-es vonalon, a Szob-párkányi határátmenetben közlekedõ járatok jelentõsen átalakulnának. Pillanatnyilag úgy tûnik, hogy a pozsonyi, prágai, varsói nemzetközi vonatok rendszere jelenlegi formájában a vasúttársaság
tervei szerint legfeljebb decemberig marad fenn – a virágzó Visegrádi Együttmuködés (V4) gyönyörû ellenpontozásaként.
tõ, okos asszony volt, aki nem várt
udvarias dicséretekre, az igazi olvasót kereste bennem is.
A Napok volt az elsõ Jókai
Anna regény, amit Leningrádban
vásárolt meg mennyasszonyom a
hetvenes években. Amikor ezt
elsõ találkozásunkkor említettem
neki, jót nevetett. Akkoriban kapott Lengyelországban éppen díjat a könyv lengyel kiadójától, abban az országban, ahol eddig a
regény cenzúra alatt állt.
Aztán Hegyeshalomban szerveztünk találkozót vele, s majd
késõbb Mosonmagyaróváron tanárokkal, s õ, aki valaha aktív tanár volt, elõadásával magával ragadta a több száz fõs közönséget.
S szeretett enni. A legjobb ízû
beszélgetésekre mindig terített
asztal mellett került sor. Ezért
mulattam magamban, amikor
meghívónk utolsó találkozásunkon Magyaróvár legelegánsabb
étterme felé kalauzolt. Anna végigböngészte az étlapot, majd egyszerûen megkérdezte: Valami ennivalóhoz is hozzá lehet-e jutni?
A pincér zavarba jött, s elmondta, hogy a friss saláta egyenesen
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Bécsbõl érkezik. Ez persze csak
olaj volt a tûzre, az írónõ csodálkozó szeme tágra nyílt, nem értette, hogy miért kell salátáért
Bécsbe menni. Paprikás csirkét
szeretett volna enni. Ilyen étel
persze nem volt az étlapon. Kicsit
dohogott még azon, hogy magyar
ételt miért nem tartanak, választott egy egyszerûnek tûnõ fogást
magának.
Jókai Anna úgy tartozott hozzá az életünkhöz, mint a levegõ, s
a jó pohár víz. Élni nem lehetett
vele könnyû, de ki vágyik unalmas
életre?
A rendszerváltást követõen járta az országot, mint a jó tanító, s
megfordult Bécsben is, s a Központi Szövetség iskolájába is ellátogatott. Vallotta: a magyar nyelv csodálatos, s benne élni nagyszerû
dolog, azt megtartani kötelesség.
Nyolcvanöt évesen ment el közülünk, sokunknak váratlanul,
nem is gondoltuk, hogy ez is megtörténhet. Öröksége azonban velünk él, hiánya bennünk lüktet.
Legyen könnyû neki a föld!
Böröndi Lajos
(Bécsi Napló 2017/4. sz.)

Hírkerék

Hadisírokat újítanak fel
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata sikerrel indult a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeuma által kiírt pályázaton. Így 2017-ben az önkormányzatnak teljes körûen fel kell újíttatnia a magyaróvári temetõben 93, illetõleg a
Mosoni temetõben 10 hadisírt.

A felújításra a város ajánlattételi felhívást tett közzé, amely a
honlapon (www.mosonmagyarovar.hu) olvasható.

Elhunyt Fûzfa János

A szakmunkásképzõ intézet nyugalmazott igazgatója, Fûzfa János 87 éves korában elhunyt. Hosszú évtizedes tanári, igazgatói
munkája során diákok ezreit tanította a szakma szeretetére. Temetésére július 26-án került sor a magyaróvári temetõben.

Orvosi ügyelet Mosonmagyaróváron
Fogorvosi ügyelet

Telefon: 20/982-4645, 70/276-8984. Nyitva tartás, ügyeleti idõ:
szombat, vasárnap és ünnepnap 8 -tól 12 óráig.

Cikkeinket elolvashatja a facebookon is, ott kommentálhatja azokat!
www.facebook.com/hír14 Mosonvármegye

Orvosi ügyelet

Oxytrans Egészségügy Szolgáltató Kft. Ellátandó terület: Mosonmagyaróvár. Felnõtt sürgõsségi orvosi ügyelet: Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 37. Telefon: 96/215-013

Egy mondatban • Egy mondatban• Egy mondatban

11 alkalommal ülésezett a város képviselõ-testülete tavaly,
ebbõl kilenc tervezett, kettõ rendkívüli volt • A jánossomorjai
önkormányzat ezentúl, ahogy az idõseket, úgy a legkisebb
városlakókat is megünnepli, és címeres babacsomaggal
ajándékozza meg a szülõket és a babákat, hogy ezzel is erõsítse
a város iránti kötõdést• Augusztus 12-én 10 órától a
hegyeshalmi Stettni-tó és Szabadidõparkban Lelki napot
szervez a Hegyeshalmi Kulturális Egyesület• A jánossomorjai

gyógyszertár felújítás miatt július 25-tõl elõreláthatólag az idei
év végéig ideiglenes helyre költözik, a volt Manna épületébe
(Szabadság u. 2.)• A mosonmagyaróvári kézilabdás lányok
elsõ ellenfele Marcali lesz, s a mérkõzésre szeptembern 10én idegenben kerül sor • Sporttáborba várják Lébénybe a
gyerekeket augusztus hetedike és tizenkettedike között,
érdeklõdni a 30-631-4577-es számon lehet • Július 24-e és
augusztus 4-e között a városházán az ügyfélfogadás szünetel.

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 • Letölthetõ: www.mosonvarmegye.eoldal.hu • facebook.com/hír14Mosonvármegye • Nyomás: Palatia Kft.
Gyõr, Viza u. 4. Üv. igazgató Radek József.
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Hír 14-RÉGIÓ

A nyolcszáz éves település
Hegyeshalom az idén ünnepli
említésének nyolcszázadik évét.
A történelem viharaiban megtépázott település igazi változáson,
fejlõdésen ment át az elmúlt
években. Elég csak átutazni rajta, szemmel látható mindez.
Az évfordulóra második kiadásban jelentették meg a A Hegyeshalom nagyközség története
címû kiadványt, amely 1945-ig tárgyalja a település történetét.
A falu evangélikus temploma
1950-ben fennállásának 100. évfordulójára emlékezett. Akkor
elõadásokkal ünnepelték az évfordulót. Weltler Rezsõ evangélikus lelkész ezt követõen legépelte az elõadások szövegét, s most
ezt kis füzetbe adta ki az önkormányzat.
Elkészült az évfordulóra a

Truman mozdonyt avattak július 16-án, s ez a járgány akár a falu
jelképe is lehetne, hisz mióta határtelepülés Hegyeshalom, vasúti
csomópont is, s sok családnak adott a vasút kenyeret.
Ez a hétvége az ünnepé volt Hegyeshalomban, ahol a Bornapokon a falu apraja nagyja kiszórakozhatta magát.

szent Bertalan templom fõoltárának restauálása is, s a Mária oltár javítása is befejezõdött. Színes fotókkal illusztrált kiadványban ismerették a felújítás történetét.

A K9 mosonmagyaróvári egyesület látványos kutyabemutatót
tartott Hegyeshalomban. (Fotó: Balassa)

A MosonvármegyE Könyvkiadó kínálatából

Egy Truman mozdony 1962-bõl

A köny apa és fiú története dokumentumokban. Nemes László, a híres Puma repülõszázad tagja 1944-ben vesztette életét. A kötet fotókat, naplórészletek közöl a híres vadászpilóta életébõl. A könyv második felében édesapjának, a neves soproni szobrásznak munkásságát ismerhetjük meg számtalan illusztráción keresztül. A korlátozott
számban megvásárolható kötet a kiadónál rendelhetõ meg.
(2000 Ft.)
Megjelent A mosoni zsidóság emlékezete címû könyv
III. kötete, amely a további visszaemlékezések mellett közli a korábbi kötetekbõl kimaradt dokumentumokat is. Kovács Sándorné Back Irén munkája Mosonmagyaróvár történetének sötét, eddig még feltáratlan szeletével szembesíti az olvasót. A kötet az elõzõ két kötettel együtt a kiadótól
rendelhetõ meg. A könyv darabonkénti ára 3000 Ft.

(mosonvarmegyekft@gmail.com)
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A feljutás a cél - Tilinger Tamarával erõsít Mosonmagyaróvár
A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club a 13. helyen zárta az NB I
2016-2017-es szezonját, így a csapat ebben a szezonban a
másodosztályban szerepel. A cél természetesen az azonnali
visszajutás a legjobbak közé.
Újabb játékossal erõsödött az
NB I/B Nyugati csoportjában induló Mosonmagyaróvári Kézilabda Club kerete, a klub két éves
szerzõdést kötött Tilinger Tamarával.
Az irányítóként és átlövõként
is bevethetõ játékos az Alba Fehérvár csapatától érkezik, ahol az

elõzõ szezonban 22 bajnoki
meccsen 59 gólig jutott. Tilinger
három alkalommal a magyar válogatottban is szerepelt. A nemzeti csapatban 2010 májusában
debütált Azerbajdzsán ellen.
A gólerõs játékos Székesfehérváron született, pályafutásának
nagy részét is ott töltette. 2006-

Alcoa csapatával a Magyar Kupában, 2008-ban pedig a Dunaferrel
érte el ugyanezt az eredményt.
Tamarát hosszú éveken keresztül az NB I egyik legjobb góllövõjeként tartották számon, a 2012/
2013-as szezonban 28 bajnoki
mérkõzésen 162 találatot szerzett,
két évvel ezelõtt pedig 23 találkozón 147-ig jutott.
Tilinger már a kilencedik új játékos az óváriaknál, akiket Bogban ezüstérmes lett a Cornexi- nár Róbert irányít majd a következõ idényben.

Megjöttünk – A Karolina Kórház újszülöttjei (Milkovits Tibor rovata)

Novics Nimród 2017.05.23. Mosonma- Simon Ákos 2017. 05. 30. Moson- Kovacsics Noé 2017. 05. 31. Darnózseli Rigó Hunor 2017. 06. 01. Mosonmagyagyaróvár
szentmiklós
róvár

Varga Boglárka 2017. 06. 11. Püski

Meszlényi Szofi 2017. 06. 12. Mosonmagyaróvár

Hörcsög Soma 2017. 06. 19. Kimle

Szarka-Bella Nándor 2017. 06. 19.
Darnózseli

Vedrõdi Hunor László 2017. 06. 19.
Mosonszolnok

Slámer Bence 2017. 06. 20. Halászi

Tóth Katica 2017. 06. 20. Jánossomorja

Ozsváth Réka 2017. 06. 27. Mosonszolnok
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ajánló

Szél-járás, nyáridõben

Hagyományos rovatokkal, izgalmas témákkal jelent meg a széljárás, a régió kulturális folyóirata.
A tizedik évfolyamát jegyzõ lapban a vezércikket ismét Csáky Pál
felvidéki Eu parlamenti képviselõ jegyzi, aki az európai õshonos
kisebbségek érdekében indított

aláírásgyûjtési akció fontosságáról
értekezik.
A szépirodalom mellett ismét a
honismeret rovat kínál kuriózumokat. Dr. Deák Ernõ Kannás
Lajos képeskönyvérõl értekezve
az emigráns lét irodalmi pálfordulásairól, jellemsorvasztó voltáról
ír. A nyugat-magyarországi horvátok évszázadairól Kimlei Péter
tollából olvashatunk, s a lap közöl
egy, a hegyeshalmi evangélikus
gyülekezet történetének korai szakaszáról írt tanulmányt is.
A Barangoló Japánba kalauzol,
s két képzõmûvészt, Kanyó Ervint
és Nagy Zoltánt mutatja be a képzõmûvészeti rovat.
A szél-járás új számában számtalan felvidéki programról is olvashatunk, s négy könyvajánló zárja
az igényes kiállítású folyóiratot.

Moson vármegye képeslapokon

Egy aggódó szülõ levele…

Tisztelt Képviselõ Úr ! Amirõl írok most, az szerintem városi köz-

ügy, még pedig a kiskorúak védelme érdekében. A helyi discokba beengedik a kiskorúakat, park, renegad, faház, sõt belõlük élnek, sok esetben
becsapják õket. Mindenhol szeszes itallal is kiszolgálják õket és a füves
cigi is elõkerül sok esetben. Sajnos ezt tudja mindenki, igaz az utóbbit
nem ott a helyszínen árulják, de nem tesz ellene semmit sem senki. Több
szülõ kérésével fordulok Önhöz, illetve mindenkihez, hogy az ellenõrzés
fokozottabb és hatékonyabb legyen ezeken a helyeken és az egész város
területén. A mi szülõi felelõsségünk is, hogy ne engedjük õket el, de mint
mindent, ezt is ki tudják játszani a gyerekek. A fiatalkorúak kulturált,
drog és szeszmentes szórakozása nincs megoldva a városban.
A szomszédos országokban is betartják a jogszabályokat és nem engedik be a kiskorúakat a szórakozóhelyre, kivétel nagykorú, vagy szülõ kísérete esetén, és komoly büntetést kap a szórakozóhely tulajdonosa, ha
jogszabályokat megsérti, és az ellenõrzés is fokozottabb.
Ha tudunk törvényt hozni a szeszesital es a dohánytermékekkel kapcsolatban, akkor miért nem tudunk ott, ahol koncentráltan jut ezekhez a
dolgokhoz, és drogokhoz a kiskorú.
Tudom a rendõrségnek nincs elegendõ kapacitása, az önkormányzat
rendelkezéseit nem ismerem, de nem azzal kéne takarózni, hogy ez
országos gond, hanem tenni kéne, hogy ne legyen az.
(A levelet Kovács Tamás önkormányzati képviselõ juttatta el
szerkesztõségünkbe.)

Impozáns, nagyalakú képeskönyv jelent meg a hajdan volt Moson
vármegye telpülésein készült képeslapokból. A valaha Jánossomorján
gyermekeskedõ Kovács Imre az egyes települések rövid ismertetése,
bemutatása után (az 1910-es népszámlálási adatokat használva) bõséges válogatásban mutatja be az adott helységet. Beveztõjében rövid képeslaptörténettel is megismerteti az olvasókat.
A közölt lapok egy része saját gyûjtés, de válogatott az Országos
Széchényi Könyvtár és a Szerencsi Zempléni Múzeum képeslaptárából is.
A könyv Jánossomorján, a könyvtárban megvásárolható. !

Virágzó város – olvasói felvétel
Mosonmagyaróváron az
alábbi pontokon lehet hozzájutni ingyenesen lapunkhoz:
Ciklámen Tourist, FamilyFriss, Fotósarok, A Móra Ferenc utca sarkánál található
hírlapbolt, Líra Könyvesbolt,
Nemzeti Dohánybolt (A mosoni piac mellett), Rajkai Ta-
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karékszövetkezet, Renault szalon, 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.
A régióban: Jánossomorja
(könyvtár), Hegyeshalom
(könyvtár), Rajka, Darnózseli
(Polgármesteri hivatal), Feketeerdõ (minden háztartás).
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