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Torokhoz szorított késsel – Trianon
A magyaróvári evangélikus templom elõtti Trianon Kereszt-emlékmûnél immár 15
esztendeje emlékeznek meg évrõl évre a békediktátumról, amelyet a magyar fél úgy írt
alá, mint akinek torkához kést szorítottak.
Az idén június 3-án emlékeztek a városban az egybegyûltek. Elhangzott mások mellett Wass Albert Üzenet haza címû verse,
majd elénekelték az Ismerõs Arcok Nélküled címû dalát.
Vagyunk s leszünk! – ezekkel a szavakkal
köszöntötte a Somorja város polgármestere,
Bárdos Gábor az emlékezõket. Elmondta, az
elmúlt napokban Csángóföldön elsõáldozáson vett részt, s hozta az egész Kárpátmedence magyarságának üdvözletét. – Hiszen összetartozunk, ha nyolc országba is
sodródtunk szégyenletes trianoni földarabolásunk után – mondta a csallóközi testvérváros elsõ embere. Éljünk most bármelyik utódállamban is, de egy erõs Magyarország nélkül nem képzelhetõ el megmaradásunk – tette hozzá. Felevenítette azt is, hogy június 4-e
a magyar kormány határozata alapján már
2010-tõl a nemzeti összetartozás napja.

Megemlékeztek a résztvevõk az azóta elhunyt Paukovits Laci bácsiról is, aki kezdeményezésére 2003-ban felállították a keresztet. Idén pedig az alkotás faanyagának elhasználódása miatt megérett az idõ, hogy

újra elkészítsék azt. Németh Alajos újrafaragta a keresztet, amit Árvay István és Bárdos Gábor leplezett le.
A megemlékezést koszorúzás zárta.
Z.T. (Fotó: Balassa)

Gyerekek tízezreit hurcolták Magyarszkoba
Immár 20 éve lesz, hogy szégyentáblát helyezett el a szlovák kormány a pozsonyi
Bibiána (Új Híd pozsonyi hídfõje) közelében
lévõ épületre. A márványtábla angolul is hirdeti, hogy Szkovákiából szlovák gyerekek
tízezreit Magyarszkoba hurcoltak és elmagyarosítottak a 19. században. Ezzel szembesül a városba hajón érkezõ turistahad.
Holott a legilletékesebb történész Ivan
Mrva Szlovákia és a szlovákok története a
19. sz. második felében címû könyvének 155.
oldalán pár sorban csupán ez áll: ”Jótékonysági akción belül alföldi magyar gazdák felföldi szlovák árvákat fogadtak be,akik jórészt megszökdöstek, részben a rossz bánásmód miatt.”
Semmi a szégyentáblán levõ durva magyarosításról szó sincs a gyermekek esetében. Nem
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Nagy fába vágták a fejszét a piaristák
Még 2017 nyarán röppent fel a hír, hogy a kormány támogatja a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda új iskolaépületének és tornatermének építését. Õsszel napirend elõtt kérdezték a város polgármesterét, hogy folytak-e elékészítétõ megbeszélések arról, hogy az iskola a határõr laktanya épületében , illetve a mellette való telken valósulna meg. Dr. Árvay István akkor elmondta, hogy a
város valóban ezt ajánlotta cserébe az intézmény jelenlegi épületéért, s
hogy a beruházás 2021-re valósulna meg.
A piarista.hu honlapon a napokban jelent meg egy interjú Labancz
Zsolt piarista tartományfõnökkel Szathmáry Melinda tollából.
A szerzõ és a tartományfõnök úr engedélyével ebbõl idézünk az alábbiakban.

Az intézmény fönntartását és
vezetését 1994-ben vette át a piarista rend, amely idõvel visszakapta a teljes épületet, az 1960-as években épült új szárnnyal és tornateremmel együtt, valamint kárpótlási
pénzbõl megvásárolta a szomszéd o s Habsburg-házat is. Jelenleg
közel 600 diákot oktatunk, nevelünk Mosonmagyaróváron. Az
utóbbi idõben teljesen világossá
vált, hogy a régi iskolaépületet kinõttük. E mûemléki védettség alatt
álló, s egyébként igazán szép barokk
épületegyüttes nem alakítható át
több szempontból sem a mai kor
pedagógiai igényeinek megfelelõen,
mûszaki korszerûsítése is kérdéses,
s maga a terület sem bõvíthetõ, hiszen zárt háztömbben helyezkedik
el az iskola. Így jutottunk el ahhoz
a döntéshez, hogy ha megfelelõ feltételeket szeretnénk mosonmagyaróvári iskolánknak biztosítani, akkor új épületben kell gondolkodnunk.
– Pontosan hol fog mûködni az új
iskola és miért épp itt?

– A mosonmagyaróvári városi
vezetéssel már jóval a tervezési
közbeszerzés kiírása elõtt elindult
a közös gondolkodás az új hely kiválasztásáról. Fontos szempont
volt, hogy az ingatlan városi tulajdonban legyen és kellõképp tágas
területen helyezkedjen el, s ugyanakkor megfelelõképp megközelíthetõ is legyen. Hosszas keresés és
az érvek-ellenérvek kellõ szintû
vizsgálata után az Ipartelepen lévõ,
közel 30.000 m2-es telekre esett a
választás, ahol az egykori határõrlaktanya is található. E döntés mellett szólt az is, hogy a telek közvetlen szomszédságban új lakóövezet
kialakítása indult, mely építkezés
gyakorlatilag a miénkkel párhuzamosan fog zajlani. Egy látványosan
fejlõdõ városrészrõl beszélhetünk,
s így az ide beköltözõ családok számára megfelelõ közelségben lesz
az új iskola.
– Többek szerint e helyre költözni
nem szerencsés, hisz súlyosan terhelt
az ’56-os forradalom tragikus örökségével: 1956. október 26-án a ha-

Új iskola épül az Ipartelepen

tárõrlaktanyánál gyilkos sortûz fogadta a forradalmat éltetõ mintegy 10001500 fõs tömeget, akikbõl becslések
szerint több mint száz fõ a helyszínen
életét vesztette. A mosonmagyaróvári sortûz története, az itt készült fotók
világszerte ismertek. Nem félnek attól,
hogy a jelenlegi és a jövõben várt diákok szülei számára visszatartó erõvel
bír majd a helyszín?
– Nagyon fontos szempontra kérdez rá, magunk is sokat mérlegeltük,
jó-e, szabad-e ezen a történelmi emlékekkel terhes helyszínen iskolát
építeni. Úgy érzékeltük, a város vezetése is keresi a módját annak, hogyan lehetne segíteni, hogy a tragikus múlt emlékezete a jövõ felé vezessen. Szívesen vagyunk társak ebben a folyamatban, hiszen történelmünk, s egyáltalán az életünk alapvetõ szemléletét érinti ez a kérdés:
van-e lehetõség a sebek gyógyítására; erõsebb-e a jóakarat, mint a gyûlölet; fakadhat-e élet a halálból?

ni: talán leginkább egy méltó Emlékpont létrehozása segítheti ezt,
amelyet a jelenlegi laktanya helyén
alakítanánk ki. E gondolatról már
elindultak az egyeztetések a város
vezetésével és a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesülettel. Nagyon bízom benne, hogy így, együtt, minden érdekelt bevonásával a legjobb
megoldásra fogunk rátalálni.
– Mit lehet tudni a tervezési folyamatról?
- A tavasszal kiírt tervezési közbeszerzésen egy helyi kötõdésû építészekbõl álló, kreatív és elhivatott
csapat, a CAN Architects nyerte el
az új iskola megálmodásának és építési terveinek elkészítési lehetõségét. A kiviteli tervek az ütemezés
szerint jövõ év februárjára várhatók. A tervezési folyamatban egyrészt helyi szinten a mosonmagyaróvári piarista iskola vezetõi és nevelõi közössége, másrészt a tartomány központi vezetése és munka-

Hitünk, meggyõzõdésünk arra hív,
hogy igennel feleljünk e kérdésekre. Egy új iskola bontakozása s majd
megléte, amelynek tereit azok a
gyermekek és fiatalok töltik be, akik
társadalmunk jövõjét jelentik, szimbolikusan és valóságosan is azt jelzi,
hogy a múlt életadóan tud integrálódni a világunkba. Ehhez szükség
van sok egyeztetésre, kreativitásra,
összefogásra. Az áldozatok emlékét
természetesen szeretnénk megõriz-

társai vesznek részt. Új iskolánkat
a piarista pedagógia alapvetõ sajátosságai, identitáselemei szerint alakítjuk, hogy a hozzánk járó gyermekek és fiatalok teljes emberi és keresztény bontakozását tudja segíteni. Úgy látjuk, ez a piarista pedagógia választ ad a kor kihívásaira is, s
Kalazanci Szent József eredeti szándéka szerint egy igazságosabb és
testvéribb társadalmi közeg épülését szolgálja. (Forrás: piarista.hu)
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Elfelejtették

A 2018. évi útalap pályázat
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az útépítési alapról szóló
önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a 2018. évi helyi útépítési alap felhasználására.
Ennek értelmében a lebonyolítás az alábbi szakaszolás szerint történik.
2018-ban, a kiírásra beérkezõ pályázatok elbírálása után a nyertes utak terveztetése megkezdõdik, majd az engedélyezési tervek meglétét követõen
hatósági engedélyeztetési eljárás indul. A kivitelezés beszerzése és lebonyolítása a pályázatot követõ években, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követõen indítható. Szintén az önkormányzat pénzügyi forrásának rendelkezésre állását biztosító költségvetési rendelet elfogadását követõen kerül sor a nyertes utcák érintett pályázóival történõ egyéni
együttmûködési megállapodások megkötésére.
Az útépítések illetve felújítások konkrét kivitelezése várhatóan 20192020-ban fog megvalósulni.

(Bõvebb információ: mosonmagyarovar.hu)

Ki közszereplõ?
Elfelejtették elvinni ezt a táblát –
gondolná az ember, hiszen a Pozsonyi út felújítását már régen befejezték. De aki naponta jár arrafelé, az
tudja, hogy kitenni is a felújítás végén sikerült, aminek a befejezése is
korábbi a táblán lévõ dátumnál.
Elvileg tájékoztató tábláról van
szó, de autós legyen a talpán, aki
vezetés közben az ilyenek olvasásá-
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val fogalalkozik. Hacsak nem éppen
itt áll dugóban.
A felújításnak örültünk mi autósok, hálátlan módon el is felejtettük
már. Lehet, hogy azért is maradt
meg ez a tábla, hogy emlékeztessen
bennünket: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. teszi a dolgát. Vagy, hogy
Borbély Sándorné és Szabó Dezsõ
nevét örökítse meg.

(Egyik olvasónk tette fel a kérdést, amire nem is könnyû válaszolni. Mi is
valós példát kerestünk a joggyakorlatból, s az alábbi válaszra leltünk. Ezt
adjuk közre most.)
Amikor például Habony Árpád perelt a Jobbik „Õk lopnak” feliratú
plakátjai miatt, és arra hivatkozott, hogy nem közszereplõ, elsõ fokon úgy
határoztak, hogy Habony igenis közszereplõ, többek között azért, mert
médiatulajdonos, akinek a cégeihez állami pénzek kerülnek, továbbá szerzõdéssel nem rendelkezõ politikai tanácsadó, akinek valamilyen ráhatása
mindenképpen van a közügyekre. „Nem attól közszereplõ valaki, hogy a
nyilvánosság elé lép, hanem hogy olyan tevékenységet végez, ami egyértelmûen azzá teszi” – hangzott el az indoklásban.
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Könyvajánló

Közlemény - Rádió 1

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a Rádió 1 hálózat mosonmagyaróvári rádiós jogosultsága megszünt. A rádiós jogosultsággal rendelkezõ és a budapesti Rádió1-gyel eddig hálózatba kapcsolódva együtt
mûködött Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft-nek az országos kereskedelmi rádiós pályázat gyõzteseként, a hatályos médiatörvényi
szabályozás következtében be kellett fejeznie minden egyéb médiaszolgáltatási tevékenységet, így a mosonmagyaróvári frekvencia befeHOLD RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS REKLÁM KFT.
jezte adását.

A következõ tanév tankönyveirõl

Megkezdõdött a vakáció, azonban nem lehet elég korán elkezdeni a
felkészülést a következõ tanévre. Jó tudni, hogy a 2018/19-es tanévben a
térítésmentes tankönyvellátás a köznevelési intézmények 1-9. évfolyamára
terjed ki.
Az 1. és 2. évfolyamos tanulók számára minden tankönyv és munkafüzet saját példány lesz, ezeket nem kell visszaadni a tanév végén. A 3-8.
évfolyamos tanulók tankönyvei az elõzõ évben használt könyvtári példányok lesznek, melyet a tanév végén abban az állapotban kell visszaadni,
ahogyan azt a gyermek megkapta. A munkafüzetek továbbra is saját példányok maradnak. A tankönyv elvesztésébõl, megrongálásából származó kárt a szülõ köteles az iskola részére megfizetni.
Lehetõség van arra, hogy a szülõk lemondjanak a könyvtári példányokról, és saját költségre megvásárolják azokat a következõ internetes felületrõl: www.webshop.kello.hu.
Az iskola a központi tankönyvrendelés keretein belül az egyéni vásárlásokat nem végezheti el, ez minden esetben a szülõk döntése és feladata.
Cikkeinket elolvashatja a facebookon is, ott kommentálhatja
azokat! www.facebook.com/hír14 Mosonvármegye

Egy mondatban • Egy mondatban• Egy mondatban

A Magyarországi Falumegújítási Díj kiváló fokozatával
jutalmazta a belügyminiszter Dunakilitit a kimagasló és
példaszerû szinten végzett falufejlesztési munkáért • Június
közepén látogatási tilalmat rendeltek el a mosonmagyaróvári
kórház krónikus osztályán. • Nyáron szombatonként zárva
tart a Huszár Gál Városi Könyvtár • Preier Bálint 4000
kilométert tekert le kerékpáron a Távol-keleten, s 600 000
forintot gyûjtött össze a mosonmagyaróvári fiatalember a

hospice-ház javára • Az idén július 7-én rendezik meg a
Majoroki fesztivált • Június 15-étõl hivatalosan is megnyitottak a város és környéke szabadstrandjai • A városüzemeltetõ parkfenntartási csoportja elkezdte az egynyári
virágok kiültetését, az idén kb. 43 000 palánta fogja díszíteni
a virágágyásokat • Július elsejéig látogatható a Huszár Gál
Városi Könyvtárban a koronázási jelvényeket, érméket
bemutató kiállítás •
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Ifjú tûzoltók versenye Jánossomorján

13 település 19 csapata mérkõzött egymással az önkéntes tûzoltók ifjúsági versenyén a jánossomorjai sporttelepen. A fiúk és lányok külön kategóriában mutathatták meg, ki a legjobb kismotorfecskendõ szerelésbõl,
illetve az eszközökkel végrehajtott váltófutásban.
A járási önkéntes tûzoltó versenyen a rutinszerzés a legfontosabb,
mondta el az ünnepélyes megnyitón Lõrincz György Jánossomorja polgármestere. Kiemelte, hogy a jánossomorjai versenyhelyszín a helyi tûzoltó hagyományokra is utal. Idén ugyanis 130 éves a helyi önkéntes tûzoltó egyesület. A három település egységei (Szentjános, Szentpéter,
Pusztasomorja) egyesületek voltak, közülük az elsõ 1888-ban alakult, tehát pontosan 130 évvel ezelõtt.
A kismotorfecskendõ szerelésben a gyorsaság, a pontos szerelés is fontos, és hogy elegendõ vizet juttassanak a célpontba. A stafétán a tûz megközelítését szimulálják, akadálypályával és szereléssel. Jánossomorja egyesülete két lány és két fiú csapatot indított.
A mosonszentpéteri lánycsapat elsõ versenyén megnyerte a stafétát,
szerelésben és összetettben harmadik helyen zárt. A jánosi lányok mindkét versenyszámban, így összetettben is ezüstérmesek lettek. A megyei
döntõbe a Mosonszolnok csapata jutott be. A jánosi fiúcsapat stafétában
elsõ lett, a péteriek a harmadik helyen futottak be. A szerelés során mindkét gárda egy helyet rontott, így a péteriek negyedikek, a jánosiak a Lipót
mögött másodikok lettek. A versenyt a mosonmagyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltség szervezte.

Megszûnik a szennyvíztisztító társulás

Még egyik tavaszi testületi ülésén kezdeményzete Mosonmagyaróvár önkormányzata a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás megszüntetését. Öt települési önkormányzat képviselõ-testülete határozatlan idõre, de legalább a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követõ öt éves fenntartási idõszakra hozta létre a
szervezetet. A társuláshoz tartozó települések: Mosonmagyaróvár, Levél,
Mosonudvar, Máriakálnok és Halászi önkormányzata. A társulás által ellátott feladat a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep bõvítésének mûszaki és gazdasági elõkészítése, pályáztatása, a bõvítés kivitelezése és a próbaüzem lefolytatása volt.
A projekt megvalósult, a beruházás befejezõdött. A társulásban részt
vevõ képviselõ-testületek mindegyikének minõsített többséggel hozott döntése szükséges a társulás megszüntetéséhez.

Harc a szénmonoxid mérgezések ellen

Lébény is csatlakozott ahhoz a jótékonysági kampányhoz, amely a
szén-monoxid-mérgezések ellen indult. Így az önkormányzat 200 db
szén-monoxid érzékelõ készüléket tudott biztosítani a lébényi
háztartások számára.
+36-70-3619476 vagy +43-6766721556
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Koncerttel ünnepelt a zenekar

A mosonmagyaróvári Kühne Koncert Fúvószenekar idén is megtartotta tavaszi hangversenyét a Flesch Központban. A zenekart most is Hernádi Sándor vezényelte, közremûködött a Mosonyi Mihály Zeneiskola Ifjúsági Zenekara Szilli Ákos vezetésével és a Kühne zenetanoda csemetéi,
Pusztai Kinga irányításával.

Japán gyõzelem a hegedûversenyen
Június elején rendezték Mosonmagyaróváron a 13. Flesch Károly
Nemzetközi Hegedûversenyt. A döntõben a japán Nagao Haruka kapta
a 4000 euróval járó elsõ díjat. A brit Louisa Staples és a kínai Feng
Eryu 2-2 ezer eurós megosztott második díjat vehetett át. A harmadik,
1500 euróval járó helyezést az osztrák Julia Turnovsky szerezte meg.
A döntõbe jutott versenyzõk
Feng Eryu (Kína), Nagao Haruka
(Japán), Luoisa Staples (Nagy-Britannia) és Julia Turnovsky (Ausztria) Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Csajkovszkij, Glazunov és
Sibelius versenymûvei közül választhattak. A Perényi Eszter vezette nemzetközi zsûri tagjai (Ábrahám Márta, Jurgis Dvarionas,
František Novotny és Michael
Vaiman) a japán Nagao Harukának ítélték az elsõ díjat.
A gálakoncerten Brahms, Csajkovszkij és Glazunov hegedûverse- adásában. Közremûködött a Sanyei hangzottak el a nyertesek elõ- varia Szimfonikus Zenekar.

Alkotókör a Fehér Ló Közösségi Házban

Az Ifjúsági Zenekar többek között John Higgins feldolgozásában a The
Lion King, az Oroszlánkirály címû filmzenével és Saint-Saens Romance
Június elején immár negyedik alkalommal mutatkozott be közösség elõtt
Opus 36. mûvével állt a közönség elé, de lehetõség nyílt az ifjú zenészek
a
Kreatív
Alkotók Köre, amely a Fehér Ló Közösségi Házba mûködik, s L.
szólószámainak bemutatására is. A zenetanoda kis növendékei gyermekBurda
Zsuzsa
és Móczi Sándor képzõmûvészek vezetik. 2014 szeptemberédalokat adtak elõ mély átéléssel.
ben alakult meg a kör, amelyrõl L. Burda Zsuzsával beszélgettünk.
– A Jánossomorjai Kozma Galériába jártam hét évig a Színtér Alkotó
Körbe, annak megszûnéséig. A csoport megszûnése után 2014-ben jelentkeztem a Fehér Ló Közösségi Házban, kértem, ha tudnak helyet biztosítani, Móczi Sándor festõvel szívesen alakítanánk egy festõcsoportot.
Lehetõséget kaptunk kéthetenkénti szombat délutáni foglalkozásokra.

A koncerten, immár évekre visszatérõ hagyományként köszönti a zenekar vezetése és a karmester azokat, akik már több esztendeje oszlopos
tagjai a zenekarnak. Öt éve fújja kürtjét Pap László, kinek nagyapja is a
zenekar régi tagja, tíz éve Hockstock Boglárka, kinek több családtagja is a
zenekart erõsíti, Papp Viktor és Pechmann István szintén tíz éve hasznos
tagja az együttesnek. Talpasné Süle Ibolya 30 éve segíti a zenekar színvonalas mûködését fuvola- és pikkoló játékával. Vámos Gábor a zenekar
motorja és elnöke már 35 éve dolgozik a zenekarban, a zenekarért. Majdnem a fúvószenekar alakulásától oszlopos tagja a csapatnak Steiner Ottó,
aki 65 éve fújja vadászkürtjét, lelkiismeretesen készülve minden elõadásra. Betegsége miatt, felesége vehette át az oklevelet, míg a többiek személyesen járulhattak a vezetõség elé a közönség ovációjával és tapsaival kisérve. A mûsor végén természetesen ráadás szám is járt a kitartó közönségnek, mi más lehetett volna, mint id. Johann Strauss Radetzky indulója.
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A Fehér Ló munkatársai segítettek a tagszervezésben. Honlapukon
gyakran megjelent, hogy „várunk olyan embereket, akik szívesen kipróbálnák magukat a rajzolás- festés terén”.
Sokan jelentkeztek a felhívásra. 2015 nyarán volt az elsõ „Bemutatkozunk” címû közös kiállítása a csoportnak. Ezután nyaranta tartottunk egyegy tábornapot, ahol a Duna környékén a természetben festettünk. Így
jutottunk el a mostani negyedik kiállításhoz - mondja Burda Zsuzsa.
– Kikbõl áll a közösség?
– A Kör tagjai nyugdíjas pedagógusok, köztisztviselõk, aktív fiatalok.
Vannak köztük olyanok is, akik sohasem próbálkoztak életük, munkájuk
során a festéssel, képzõmûvészettel. A fejlõdést jól mutatja, hogy önállóan is képesek voltak egy- egy pályázaton részt venni, ott bejutni a kiállítók
közé. Három tagunknak, Vágyi Gabriellának, Bardócz Juditnak és Orosz
Ildikónak volt már önálló kiállítása is. Képeik megtalálhatók, templomokban, kápolnákban és napközis otthonokban. Dolgozunk akvarell, pasztell, akrill, és olaj festékekkel.
– 2018. június 9-én kiállításotokat Székely Zoltán mûvészettörténész nyitotta meg. Kik állítottak ki, és meddig látható a tárlat?
– Bardócz Judit. L. Burda Zsuzsanna, Csölleyné Ellenrieder Erzsébet,
Igali Alfréd, Janik Mónika, Komáromi Péterné, Magyar Lászlóné, Márton Gézáné, Móczi Sándor, Németh Annamária, Palikné Orosz Ildikó,
Sántháné Kovács Éva, Szabó Andrea és Vágyi Gabriella alkotásaiban gyönyörködhet a látogató. A kiállítás július közepéig látogatható.
B.L.
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Anna örök

Juhász Gyula verse jut eszünkbe erre a táblára pillantva, amely a
Pozsonyi úton hirdeti pár hete, hogy Annát szeretik. Jó az Annáknak.
S jó nekünk is, akiknek az arcára mosolyt csal ez a kedves üzenet,
amely a reklámtáblák monoton egymásutániságát töri meg, s tölti el
szívünket egy kis melegséggel.
Vajon ki lehet Anna? És ki érzi úgy, hogy érzéseit így kiáltsa világgá? Aki tudja a választ, ossza meg velünk! S mi egy vaskos könyvvel
jutalmazzuk megfejtését!
Balassa Tamás fotója

Elment a címfestõ

Talán az utolsó címfestõ volt. Jellegzetes alakja hozzátartozott a régi
Magyaróvárhoz. Tiszta szívbõl szerette városát, ismerte múltját, sajtólevelezõként kritizálta hibáit, szóvátette a nem kívánatos jelenségeket.
Utolsó írását már elektromos szerkentyûn küldte el, de bizonyára mást
kért meg erre, hiszen postára is adta kis cetlijét, nem igazán bízva a modern eszközökben.
Általános festõként kezdte a munkáséletet. Egy váratlan betegség után
nézett új szakma után, s tette le a mestervizsgát. Eleinte kirakatrendezõként dolgozott fõállásban, s mellékesen volt címfestõ.
Németh Miklós arany - ezüstgyûrûs, aranykoszorús mesterember volt,
néhány éve a Kézmûipar Szolgálatáért kitüntetõ oklevelet adományozta
neki az Ipartestületek Országos Szövetsége.
Halálával megint kevesebbek lettünk, kék köpenyes alakja hiányozni
fog a Magyar utcáról és környékérõl.
B.L.

Már lehet regisztrálni!

Mint ismeretes július elsejétõl kötelezõ a számlaadat szolgáltatás azon belföldi adóalany számára, aki legalább 100 ezer forint
áfatartalmú számlát állít ki. Függetlenül attól, hogy a számlát számlázó programmal vagy kézzel állítja ki valaki, mindenképpen regisztrálnia kell a NAV online számla rendszerében, hogy az adatszolgáltatást el lehessen végezni. Mostantól elérhetõ a regisztrációs felület: https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio. A regisztrációt annak kell elvégeznie, aki az adott vállalkozás nevében a
NAV elõtt törvényes képviselõként vagy állandó meghatalmazottként eljárhat.

Talált tárgy

A tábla a pozsonyi fõpályaudvar kilépõ bal oldalán található. Felirata
szerint az elsõ vasút Szlovákiában 1848. augusztus 20-án indult. Ugyanezen
a tábla a jobb oldali oszlopon négy világnyelven található. No comment.
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Az Aqua Szolgáltató Kft. fotó- és
A díjazott fotók a következõk: 1.
rajzpályázatot hirdetett a víz világ- helyezett Eõri Zalán, 2. helyezett
napja alkalmából. Az idén is sok pá- Závori Gábor, 3. helyezett Lénárt
lyázat érkezett mindkét kategóriá- Tamás.
ban. A rajzok készítõi közül az

A víz világnapja 2018
Bergovics Anna

Grötschl Alma Zohara

óvodások kategóriájában 1. helyezett Grötschl Alma Zohara, második Nick Lujza, harmadik Szalai
Hanna lett. Mihályfi Tamara különdíjat kapott.
Az alsó tagozatosok között elsõ
helyezést ért el Bergovics Anna. A
Bolyai János Általános Iskola 4. C
osztályos tanulói másodikok lettek,
míg Magdács Máté harmadik. Különdíjas: Bodó Kíra.
A felsõ tagozatosok kategóriájában elsõ helyezett Farkas Dorka lett.
Második helyezést Luksa Laura, míg
harmadikat Ujhelyi Anikó ért el.
Dohány Zsófia és Horváth Alexandra különdíjat kapott.
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Eõri Zalán
Farkas Dorka
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