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Jelképes tûz emészette el a laktanya tetõszerkezetét
Augusztus 23-án leégett a hajdani ávós laktanya
tetõzete Mosonmagyaróváron. A tüzet követõen
felmerült az is, hogy a statikusi vizsgálatok után
talán le kell bontani az épületet, de végül a födémig
kell „csak” visszabontani a tetõszerkezetet.
Korábban állami tulajdonban volt az épület,
amelyet hosszú huzavona után kapott meg a város,
amivel végül semmit sem kezdett. Közel három
évtizede szeretnék a hajdani ötvenhatosok, s a város múltját szeretõ lokálpatrioták, hogy a hajdani
laktanya helyén múzeum létesüljön. Létrejött erre
egykor egy adhoc bizottság is, készültek látványos
tervek, amelyek megvalósításában azok megalkotói sem hittek. Igazából a politikai szándék hiányzott, s hiányzik ma is. A szándék hiányát mindig
gazdasági, gazdaságossági érvekkel fedték el. Igazán soha nem mondták ki, hogy nem akarnak ‘56os múzeumot, emlékhelyet, s az õszinteség hiánya
vezetett a mai állapotokhoz.
Tavaly fölröppent: a Piarista rend a laktanya és a
mögötte lévõ terület megvásárlását tervezi, itt építik fel az új iskolaépületet. (Korábbi lapszámunkban írtunk már errõl.)
A város szeretné, ha a tervezett épületben egy
emlékhely – erre a célra létrehozott emlékszoba –
is létrejönne, mint ahogyan a múltkor a polgármester Kisalföldnek adott nyilatkozatában olvashattuk.
(Jelképes tûz emésztette el a laktanya tetõszerkezetét, mintha a tisztító tûz megpróbálná megszabadítani bûneitõl azok elkövetõit. Erõs szimbólum, mindenki számára rejt jelentést, csak meg kell
fejteni. Figyelmeztet az eltékozolt idõre is, de arra
is, hogy Mosonmagyaróvár félig feltárt közelmúlt-
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jára nem a feledés palástját kell dobni, hanem kíméletlenül szembe kell nézni vele. Hogy annak ne
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rosszul olvasható lapjain szerepeljen.) Simon Zsuzsa fotómontázsa.
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Fehér János: Engem egy fotó alapján ítéltek el
Fehér Jánosnak hívnak, Mosonmagyaróváron születtem 1940. szeptember
18-án. 1956-ban, tizenhat évesen a Vasipari KTSZ-ben dolgoztam inasként.
Október 26-án, pénteken én is részt vettem a felvonuláson a mûhely felnõtt
munkásaival együtt. Az egész KTSZ kivonult. Elõször a Tanácsházához mentünk, majd együtt indultunk el a Bíróság elé, onnan pedig az ipartelepi gyárakhoz. Elsõként a Kötöttárugyárhoz, onnan a Timföldgyárhoz, aztán a határõr
laktanyához.
A tömeg közepe táján álltam, amikor hirtelen elkezdõdött a sortûz. A kézigránátoktól magam is megsérültem, még a cipõmben is tocsogott a vér. A
lábamban ma is hordom a szilánkokat, de én legalább életben maradtam.
Nem úgy, mint szegény Szimhardt Károly és a mesterem, Hornyák Béla és
szegény iskolatársam, Wilhelm Mihály, aki mellettem halt meg, s Paár Jenõ
cimborám, akit még segítettem a teherautóra felrakni, s a kórházig végig az
ölemben tartottam a fejét. Ott még velem üzent a szüleinek, de míg azok
felértek, õ is belehalt a sérüléseibe.
A KTSZ dolgozói közül a hõsi halottak mellett súlyos sérült volt még
Raskó Vilmos és egy másik férfi is. Neki a kezét lõtték szét, de szerencsére õk
meggyógyultak.
Másnap, október 27-én, szombaton délelõtt nagy kiabálás volt az utcán a
kórháznál, hogy adják ki a gyilkost, akit aztán kivittek az evangélikus templomhoz. Ott megálltak vele egy fánál, közben szidalmazták, köpködték. Egyszer csak egy esõkabátos férfi felugrott a fára, s elõkerült egy kötél is. Az
emberek azt kiabálták, hogy fel kell kötni. Elõször a lábánál fogva akasztották fel, s ütötték, rúgták. De elszakadt a kötél. A test lehullt, de még élt. Ekkor
valaki egy nadrágszíjat adott fel a fára, hogy azzal erõsítsék meg a kötelet.
Ekkor már a nyakánál fogva akasztották fel.
Én ekkor már nem álltam a közelben. Elhúzódtam a Vida fényképészig,
mert még a Weintrager László is rám szólt, hogy mit keresek itt? Aztán õ is
elment. Weintrager Lászlót késõbb hat társával együtt az 1957-es gyõri koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték.
Október 28-án, vasárnap voltak a temetések. Én a mosoni temetésre mentem el és vettem részt iskolatársaim és munkatársaim végsõ búcsúztatásán, de
ismertem a Ferenczi Lajost is.
A forradalom leverése után 1958. november 5-én ért utol a végzet. Civil
ruhás nyomozók a MOFÉM Gyárból vittek el.
Akkor már ott dolgoztam. Dzsippel jöttek értem és Óvárra vittek a rendõrségre. Három napot töltettek ott el velem, s onnan már a bíróságra vittek.
Egy Kotek nevû ügyész vette fel az adataimat, s vádolt meg gyilkosságban
való részvétellel és a rendszer megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedésben való részvétellel. Mivel elismertem, hogy ott voltam az evangélikus
templomnál, ezzel már magamra is húztam a vizes lepedõt. Azt mondták,
hogy én voltam a fán s a képembe toltak egy fotót. Hiába mondtam, hogy
nem én vagyok a képen, nem hittek nekem. November végén aztán tovább
vittek Gyõrbe. Szegény szüleim csak csomagot tudtak nekem küldeni. Találkozni nem találkoztunk. A karácsony még Gyõrben ért, de aztán vittek
Pestre, a Markóba. Ekkor már többen voltunk. Velem volt Szalai István és
Radák Jóska, akiket szintén megvádoltak a gyilkossággal. Késõbb még Páli
Istvánt is letartóztatták. Mire a tárgyalások végére értek, mindannyiunkat
súlyos börtönévekre ítéltek. Az enyémet a másodfok után még súlyosbították is. Halálra. Mondván, hogy én kötöttem fel a kötelet a fára. De aztán
szerencsémre az ügyész ezt visszavonta így az ügyvédem, Kamarás László
javaslatára további enyhítésért nem fellebbeztünk. Így a másodfokon ítéletet hirdetõ Borbély János bíró 12 évre büntetett. Mivel szüleimnek a tárgyalásra egy nappal késõbbi idõpontot írtak, azok azon nem tudtak részt venni,
de így is megtartották. ...
1963-ban, az amnesztia idején beteg lettem, s bekerültem a börtön kórházba. De hiába volt meg a szabaduló levelem, a börtönbõl nem, csak a
kórházból csapott ki az orvos, mondván nem is vagyok beteg. Pedig még

isztropinnal sem gyógyultam meg. ...
A hátralévõ börtönévek az örökös munkával gyorsan pörögtek. 1967-re
már mûszaki rajzoló voltam, s a börtönparancsnok sajnálta, mikor 1967.
április 18-án visszanyertem a szabadságomat. Szerencsére volt hova mennem. Huszonhét évesen a szüleimhez visszaköltözhettem. Nagy volt a városban a meglepetés mikor megláttak, mert azt terjesztették rólam, hogy felakasztottak.
(Fehér János 2018 szeptemberében elhunyt. A fenti írással emlékezünk rá.)
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Hõnel Béla Kerékpáros Emléktúra Rajkán
Az Európai Kulturális Örökség Napok országos rendezvénysorozat keretében szeptember
16-án volt a harmadik Hõnel
Béla Kerékpáros Emléktúra. A
résztvevõk, a magyaróvári építész rajkai épületeit és más érdekességeket tekintettek meg,
Beregszászi Balázs és Deákné
Juhász Éva vezetésével.
Rajkán az elsõ helyszín az
1901-es kisdedóvó épülete volt.
Az evangélikus templomot belülrõl is megnézte a társaság,
melynek tornyát Hõnel 1923/24ben építette Geistlinger Martin
hegyeshalmi ácsmesterrel. Az
építkezésen sok helybeli iparos
is részt vehetett, akik 1926-ban
alapították meg a Rajka és Vi-

déke Ipartestületet, amely szervezéséhez a magyaróvári ipartestülettõl kaptak támogatást.
A temetõben a rajkai születésû
Modrovich Gábor (1865-1918)
magyaróvári festõ sírjánál rótták le a tiszteletet, aki Hõnel
munkatársa és barátja volt.
Az emléktúra tagjai az elsõ
világháborús emlékmûvet utolsó helyszínként hagyták el és
háromnegyed hétre érkezetek
vissza Mosonmagyaróvárra.
Szeptember 15-én még két
Kulturális Örökség Napi rendezvény volt. Az egyik Mosonmagyaróváron a Városkapu tér
ismertetése, szintén Beregszászi Balázstól. A másikat Kovács
Andor Tamásné polgármester

asszony tartotta Dunakilitin.
Mind a Városkapu téri és a
dunakiliti séta is érintette Hõnelnek a térséget meghatározó
munkásságát. A téren a Lajta
föld alá csatornázása, a Huber-

ház, a Posta, a volt tûzoltóság
építése és a járásbírósághoz is
köze van. A kiliti helyszínek
közt volt a Németh-villa és a
templom is, amelyeket szintén
a magyaróvári építész épített.

Kitüntetések Szent István ünnepén

EMLÉKEZZÜNK!

Figyelemfelhívás – rezsicsökkentés

A mosonmagyaróvári sortûz áldozataira emlékeznek október
26-án a Városi Gyásznapon. A központi megemlékezésre délután
17 óra 15-kor kerül sor, ahol gyászbeszédet Soltész Miklós államtitkár mond.

Dr. Nagy István agrárminiszter Szent István ünnepén állami és miniszteri kitüntetéseket adott át az Agrárminisztériumban Budapesten
augusztus 21-én.
Régiónkból dr. Tenk Antal az óvári Akadémia professzora a Magyar
Érdemrend középkeresztje kitüntetést vette át a mezõgazdasági tudományok területén végzett munkájáért. Kapui Jenõ címzetes kanonok,
esperes mosoni plébános a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
kapta, s ugyancsak Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el Kerekes
István fotómûvész munkásságát. Szintén Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Lendvai Istvánné, Kunsziget polgármestere is.
Csapó Frigyesné, hímzõ, népi iparmûvész Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott, míg Hammerl Frigyesné Máriakálnokról közösségépítõ
tevékenységéért Magyar Bronz Érdemkeresztet kapott.
Tolnay Sándor-díjat adományozott az agrárminiszter dr.Varga Árpád állatorvosnak, míg dr. Porpáczy Aladár professzor, az egyetem tanszékvezetõje Életfa Emlékplakettet kapott.

Egy júliusi kormányhatározat szerint a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ
fûtõanyagot felhasználó háztartások i s egyszeri, természetbeni támogatásban részesülnek.
A kormányhatározat alapján azon háztartások, akik korábban
nem részesültek téli rezsicsökkentésben háztartásonként 1 db igénybejelentést nyújthatnak be az önkormányzatokhoz. Az igénybejelentés végsõ határideje: 2018. október 15.

Elveszítette önállóságát a városi könyvtár
2019. január elsejével a Huszár Gál
Városi Könyvtár a Flesch Központ részévé válik – így döntött szeptemberi
közgyûlésén a város önkormányzata.
Az országosan is jó hírnévnek örvendõ intézmény így a közalkalmazotti szférából a vállalkozóiba kerül át.
Az ígéretek szerint szakmaisága nem
csorbul, ámbár az országos példák riasztóak. Nem véletlenül nem támogatták a döntést szakmai szervezetek, s az
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illetékes minisztérium sem.
Érvek mindig mindenre találhatók. A legérdekesebb talán az, hogy
nem lesz vezetõje az intézménynek,
hisz annak jelenlegi igazgatója nyugdíjba megy januártól. Igaz, az állást
meg sem hirdették, így arra nem is
pályázhatott senki.
A miértre sokan keresik a választ.
A körmondatok helyett idézzünk
csupán egyet: csak.
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Nemzetõr kitüntetések

Mivel a hõsök napi magyaróvári ünnepségen nem kaptam lehetõséget, hogy kitüntetéseket nyújtsak át, ezért ezt egy Duna parti
összejövetelen tettem meg. Werner Honegger és Wolfgang Wimmer
úr az 1956-os Nemzetõrség Szolgálati Érdemkereszt arany fokozatát vehette át. Herceg Zsolt honvéd alezredes, vitéz Lengyel Vilmos

nemzetõr dandártábornok és vitéz Ivánczy István nemzetõr altábornagy a Magyar Becsületrend jelét vehette át.
A fent nevezett személyek a népeink közötti történelmi hagyományok és kapcsolatok kiemelkedõ ápolásáért kapták a kitüntetéseket.
(Parancsnok)

Gyõrben jártak a nyugdíjasok

A határ, mint tapasztalat – Az ausztriai Felsõpulyán, az úgynevezett Kufstein tanácskozáson rendezték meg a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének találkozóját. A konferencia, amelyre húsz országból mintegy kétszázan kapnak meghívást –
mára a világ magyarságának egyik legfontosabb szellemi mûhelyévé
nõtte ki magát. „A határ, mint tapasztalat” címû tanácskozást a
Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége, a KözépBurgenlandi Magyar Kultúregyesület és Felsõpulya városa közösen
rendezték meg.
(A konferencián régiónkból Ivanincs Ferenc, a megyei közgyûlés alelnöke,
és lapunk szerkesztõje vett részt.)

A Kühne Nyugdíjasklub egy csoportja Gyõrbe látogatott el, kisvonattal körbejárták a várost, valamint megtekintették a Zsinagógát. A programot jó ebéddel és fagyizással zárták. – Jó volt együtt!–
írták közösségi oldalukon.

Díjak Moson vármegye iparosainak

Immár tizenegyedik alkalommal adták át a Moson Vármegye Iparosa Díjakat. Az Év Iparosa 2017-ben Schmidt János kõmûvesmester, az Év Szolgáltatója az Autentik Kft. Mosonmagyaróvár lett. Az
Év Szakembere Díjat Szirtl György idegenforgalmi menedzser, vízépítõ technikus, az Aranykalász kemping tulajdonosa érdemelte ki.
A díjakat Winkler Károly, a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnöke adta át.

Egy mondatban • Egy mondatban• Egy mondatban

A Flos Floris Egyesület tagjai szeptember elején az Éltes iskola diákjait látogatták meg apró ajándékokkal így segítve a
tanévkezdést • Szeptember 22-én tartotta Mosonmagyaróváron a Magyar Kékkereszt Egyesület országos találkozóját, melynek résztvevõi ellátogattak a Gyásztérre is, ahol elõadást hallgattak meg Mosonmagyaróvár ‘56-járól • Szobrot
avattak annak a Wathay Ferencnek Vágon, aki a magyaróvári várban is katonáskodott, s harcolt a török ellen • Idén is
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lesz ‘56-os kaszinó (történelmi vetélkedõ) a Hunyadi iskolában, amelyet október 25-én délután tartanak • A Hansági
Múzeumban október 14-ig látható a Moson Megyei Tárlat
2018 címû kiállítás • Október 7-én a mellrák elleni országos
pogramhoz csatlakozva szervezték meg Mosonmagyaróváron
a hagyományos Lajta hídi sétát • Mosonmagyaróvár ‘56-jára
emlékezve jelenik meg október végén a szél-járás, a régió kulturális havilapja, amely szerkesztõségünk címén elõfizethetõ
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A település gazdasági fellendülését szolgálja

Iparterületét fejleszti az új úttal Rajka Önkormányzata

A rajkai iparterület fejlesztéséhez szükséges út kiépítésére a megyei önkormányzat szavazott meg a 181 millió forint támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból. A beruházás újabb munkahelyeket teremt, így a térségben élõk közül az ingázás helyett a lakóhelyükhöz közelebb is találhatnak majd munkahelyet –
írja facebook bejegyzésében Németh Zoltán a megyei közgyûlés elnöke.
Mindössze 1725 méterrõl van szó, azonban ez jóval nagyobb jelentõségû szakasz,
mint gondolnánk – mondta Nagy István agrárminiszter, a térség országgyûlési képviselõje, aki jelen volt az átadáson, s kiemelte, hogy nem csak egy aszfaltcsík átadásáról van szó, hanem munkahelyteremtésrõl,
gazdaságfejlesztésrõl. S bizonyítja Rajka
törekvését, hogy ne csak egy határszéli település legyen, hanem annak motorja is. S
elmondta, hogy a rajkai polgármester beszámolójában szereplõ további fejlesztésékben is szívesen lesz partner.
Kiss Vince polgármester beszámolt az
elmúlt idõszak fejlesztéseirõl is, s örömmel
nyugtázta, hogy a területen mûködõ autóipari beszállító cég munkaerõ gondjai is
megoldódhatnak, ha annak dolgozói kivilágított, aszfaltos úton jutnak el munkahe-

lyükre, s bizonyára a településrõl is többen
választják így a céget, ha nem kell ingázniuk.
– Korábban sokan már félútról visszaforultak – tette hozzá, amikor meglátták,
hogy milyen körülmények között jutnak el
munkahelyükre.
Az átadott útszakasz egyébként illeszkedik a Rajkát elkerûlõ úthoz, s kiépült az a
csomópont, amelyen keresztül Dunakilitit
a települést elkerülve lehet megközelíteni,

s így is el lehet jutni a Szigetközbe.
Németh Zoltán, a megyei közgyûlés elnöke kiemelte, hogy a megyében a munkanélküliség egy százalék alá csökkent augusztusban, emögött sok ilyen beruházás is
áll, mint a most átadott.
A következõ út átadása minden bizonnyal a németjárfaluba vezetõé lesz,
amelynek munkálatai hamarosan megkezdõdnek.
(Kép és szöveg: B.L.)

Emlékbélyeggel köszönti a Magyar Posta a 200 éves Akadémiát

Kormányablakot adtak
át Jánossomorján

Dr. Nagy István országgyûlési képviselõ
adta át az elsõ nem járási székhelyen létesülõ kormányablakot Jánossomorján szeptember 6-án.

Az ablak nemcsak a helyieknek, a környéken lakóknak, hanem az átutazóknak is
segítséget nyújt. Közel 1000 ügyfajtát
intézhetmek itt, gyors, szakértõi ügyintézéssel. További bõvülés is várható: a földhivatali, munkaügyi és nyugdíjas ügyek is
ide kerülhetnek jövõre
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Exkluzív Szikora Róberttel

,,Isten nem egy traccspartner, nem a barátod, õ az örökkévaló”
Hollywoodban Little Richardtól kapta meg ,,A legfigyelemreméltóbb keleti
popzenész,, díját, Kansasban Grand Prix díjas lett, Los Angelesben meg
Fidof-díjas, ezen kívül pedig hazai berkekben minden díjat bezsebelt, amit
csak lehetett. Még a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét és a Honvédelmi
Minisztérium ,,Aranytõr” díját is kiérdemelte. Szikora Róbert, az R-GO
frontembere színpadra született, amit bizonyít az a tény is, hogy minden
koncertje kivétel nélkül teltházas.
Olyan produkciót láthat tõle a közönség, amire nem tud az ember nem oda
figyelni. Az interjúban egy másik oldaláról is megismerhettem.
- Édesapád, Szikora Jenõ táncdalénekes által szívtad magadba a zene iránti
vonzalmad. Engem az érdekelne, hogy rajta kívül ki, vagy mi volt az, ami még
hozzásegíthetett ahhoz, hogy zenész lehess ?
– Annak idején mentek a ,,Ki mit tudok” meg a különbözõ fesztiválok és ott
sok minden tetszett. Ezekben a mûsorokban nagyon megfogott a népi tánc és
azon belül is a zene. Anyukám viszont nagyon szeretett volna klarinétost
belõlem, mivel nagyon szerette Benny Goodman és Glenn Miller zenéjét. A
sors iróniája, hogy még a bombázások alatt is az akkori ,,Amerika hangját” és
a ,,Halló itt Londont itt London,” mûsorait hallgatta egy világvevõ rádión
keresztül. Az egyik elsötétítést kiszúrva dobtak a házunkra egy bombát.
Ráadásul egy körvasút sornál laktunk, ahol állandóan jártak a vonatok
Ezt csak azért mondom el, mert egy gyerek már az anyja hasában is észleli a
világot, ezáltal pedig a körülütte hallatszó hangokat. Hát még ha egy
zeneszeretõ közegbe születik bele.
– Több helyen említetted a Beatlest. Õk például miben tudtak motiválni ?
– Miért tetszik neked Arany János és miért József Attila ? Ugyanolyan betûket
ír le az egyik is, meg a másik is. Valaki egyikért rajong, valaki meg a másikért.
Azt nem tudod, miért a Beatles. Valószínûleg azért, mert a gyerek is megérzi,
hol van zseni. A zseni az, aki többet tud, mint amit meg lehetett volna tanulni.
Aki egyszerûen az adott kor elõtt jár. Ezt nem tudod megfogalmazni. Ez
olyan, mint egy vak, aki lát egy kis fényt és arra felé fordul. Én pedig arra felé
fordultam.
– Hogyan lett ebbõl az általad megkreált Csikidam stílus?
– Amikor elkezdtem zenélni, minden fajta zenekarban játszottam és mindegyik
más stílusban zenélt. Slágereket kellet megtanulni hétrõl hétre és mire én a
Hungáriába kerültem, addigra lett egy zenei identitásom, egy azonosságom.
Amikor pedig már minden a spájzban van, akkor csak egyszerûen leveszed a
polcról, mert eszedbe jut, hogy annak idején ez ízlett aztán meg az is ízlett és
az egész egyszerre nagyon finom lesz.
– Ez elég volt a Csikidam stílus kialakításához ? Ez a stílus annyira más, mint
a többi, talán a 80-as évek Matt Biancojához lehetne hasonlítani de mégsem
az és még sem olyan.
– A Matt Bianco nálam egyslágeres elõadó volt és ráadásul nem is saját számmal
futottak be. Mint ahogyan StevieWonder ,,I justcalledtosay i love you,, címû
száma is gúnydalként íródott és láthattad, mi lett abból a giccses számból.
Mindig a közönség dönti el azt, hogy mire vevõ. Nincs ráhatásod a közönségre,
nincs ráhatásod a rádiókra. Akkor sem volt, most sincs.
– Hogy jöttek a gidák ebbe a koncepcióba. Nem féltél, hogy bukni lehet velük ?
– Nem ismertem abban az idõben azt a szót, hogy bukni. Én a Hungáriából
kerültem ki, ami abban az idõben akkora sztár volt Magyarországon, mint a
hatvanas években az Omega vagy Illés. Amikor pedig benne vagy egy gyõztes
szériában, akkor sértetlennek érzed magad, és nem tudod mi az, hogy nem
tapsolnak neked vagy pedig nem jó az, amit csinálsz. Még többet akartunk
láttatni, és úgy, ahogyan annak idején a Hungáriában, az R-Go-ban is jóképû
és tehetséges muzsikusok voltak.
Arra gondoltam, hogy ha már jóképû srácok vannak a zenekarban, miért csak
a csajoknak tetszen az, amit csinálunk. Tetszen a fiúknak is, ehhez pedig
kellettek a lányok.
– Volt e olyan a karrieredben, amikor úgy érezted, hogy kiégtél és nem csinálod
tovább?
– Egy nagyon rövid ideig volt 1994 -ben, de akkor sem az volt, hogy nem
akarom tovább csinálni, csak bejelentettem az R-GO-ban, hogy vége.
Több évre szóló tervem volt. Volt egy egyéves Hungária, volt egy TV mûsorom,
a Hangszál, musicalt írtam, Szandinak és Gergely Róbertnek meg lemezeket.
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Nagyon el voltam foglalva és igazán egy lovat csak egy fenékkel lehet megülni.
– Ha van szabadidõd, azt a zenélésen kívül mivel töltöd ?
– Szabadidõmben teniszezem, minden nap szentmisére megyek és teológiával
foglalkozom. Van egy feleségem, akivel egészen másképpen élek, mint az
átlagemberek, mivel együtt reggelizünk, együtt ebédelünk, együtt vacsorázunk,
és közben is sokszor együtt vagyunk.
– Nem régen tudtam meg ,hogy Szepes Mária neked fogadott rokonod volt.
Errõl lehetne tudni egy picivel többet ?
– Katona Klárit érdekelte az, amit a Mária néni csinált és egyszer rajta keresztül
üzent nekem, hogy szeretne megismerni. Mivel ott lakott a környékünkön
elmentem hozzá párszor, és beavatott engem sok mindenbe, amibe nem kellett
volna. Egyszer aztán elé álltam és meg mondtam neki azt, hogy megijedtem
ettõl az egésztõl, és nem akarom ezt tovább folytatni. Akkor már a pasaréti
téren jártam templomba. Azt mondta nekem, hogy menjek csak szépen a
ferencesekhez, mert különben belealszok az ezotériába. Õ tudta, hogy amikor
kinyitsz egy ajtót, oda be kell lépned, ha pedig beléptél nagyon nehéz onnan
kikerülni.
– Mária nénivel való kapcsolatod meddig tartott és mit adott neked útravalóul ?
– Tudni kell , hogy Mária néni a világ egyik legnagyobb ezoterikusa volt. Én
azt mondom meg neked inkább, hogy mi az, amit én adhattam neki.
Megértettem vele azt, hogy csak egy megváltó van, az pedig Jézus. Nem Buddha, nem Konfucius, nem LaoCe. Buddha azt mondta, hogy megtaláltam az
utat, Jézus azt mondta ,én vagyok az út. Azért ez más.
Fél évvel a halála elõtt ez a kedves zsidó asszony feltett egy keresztény képet
maga mögé a falra, amelyen Jézus a háborgó tenger habjai közül húzza ki
Pétert, Nem tudom honnan szerezte, de a végén annyira zsidó volt, hogy
keresztény lett.
– Ezen megállapítás tényében mit jelent számodra a természet vagy az állatvilág ?
– Isten teremtményei. Úgy kell ránézni az egészre, hogy Istennek tetszett az,
hogy legyen egy bolha, legyen egy viziló és a Galapagos szigeteken lehet látni
azt a törzsfejlõdést, amin az ember is valaha keresztül mehetett.
–Isten neked mindent megadott. Tudtál ebbõl a sok ajándékból a fellépéseken
kívül adni az embereknek?
– Tudod, én is egy kicsit tanító is vagyok. A keresztségben megkapod a szent
lelket. A Szentlélek a harmadik isteni személy. Nélküle nem tudod kimondani
azt, hogy szereted Istent, nem tudod kimondani azt, hogy Jézusban hiszek,
azt, hogy Isten van, Jézus van és bízom bennük. Sok ember van , aki ezt érzi
belülrõl mégis megkérdõjelezi azt, hogy vagy van, vagy nincs. Aztán gondolja,
bedobtam a lottót, hátha bejön. A Szentlélek az, aki megvilágositja a lelkedet
és beszédre késztet. Azt mondja az Ószövetség, hogy ,,a szív bõségébõl szól a
száj”, ezzel van tele a szíved, ezt tudod mondani.
– Amikor téged hallgat az ember, azt gondolná, hogy ilyen egyszerû lenne az
egész és csak mi emberek bonyolítjuk ?
– Igen ilyen egyszerû az egész, mert nem te mondod ezt, hanem a Szentlélek
mondatja veled. Kapcsolatot kell tartani Istennel. Reggeli ébredésnél
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Világbajnoki cím Egerben

megköszönni a napsütést, este pedig megköszönni a szép napot, amit együtt
csináltatok végig.
– Sokat beszélgetsz Istennel ?
– Isten azért nem egy traccspartner, nem a barátod, õ az örökkévaló. A zsidók Két év kihagyás, és rengeteg sérülés után ismét sikerült világbajnoki
nem beszélnek róla, helyette azt mondják, hogy Adonai, a kimondhatatlan. címet szerzett Molnár Tamás a GPC Világbajnokságon Egerben.
Amikor Mózes megkérdezte, mit mondjon a népének, hogy kivel beszélt,
csak azt a feleletet kapta: Mondd azt, hogy azzal beszéltél, aki van.
Isten nélkül senki sincs és nem is lesz. Õ az, aki van, és ha õ téged megszólít,
akkor te leszel. Azzal mutatja meg, hogy szeret téged, hogy vagy. Ha nem
szeretett volna téged, vagy engem vagy a Hitlert, akkor meg sem születtünk
volna, de még Hitlerben is volt reménye, miután elejétõl fogva szabad akaratot
adott nekünk, ezért pedig eldöntheted, mit csinálsz az erõddel és mire
használod fel azt.
– Mire számítasz odaát, ha egyszer innen elmegyünk ?
– Azt mondja Jézus, aki megvall engem az emberek elõtt, azt én megvallom
az Atya elõtt. Isten bírósága elõtt mindenkinek meg kell jelennie. A Biblia
szerint aki szereti Istent, annak Isten olyan ajándékot készít, amilyet fül még
nem hallott, szem nem látott és szív fel nem fogott. Ezért pedig nem
foglalkozom azzal, hogy mi történik a túloldalon.
– Idén leszel 65 éves. A most 65 éves Szikora Robi milyen útravalóval látná el
a 45-50 évvel ezelõtti, fiatal Szikora Robikát és az mit fogadna meg az egészbõl?
– Talán nagyobb alázat lett volna bennem. Kérlek értsd jól az ,,alázat” szót.
Mindenre használják a mai világban és sok esetben mindenre rosszul. Ez az
alázat azt jelenti, hogy tudod a helyed a világban, és tudod a másikhoz való
viszonyodat. Akkor vagy alázatos, ha egy zenekari tagot nem cseszel le úgy,
mint ahogyan azt megtehetnéd. Akkor vagy te jó fõnök, ha félrehúzod, amikor
elkésik a másik, vagy elront valamit, esetleg a fellépõ ruháját hagyja otthon és
azt mondod neki, hogy ezt mégegyszer ne. Ne kelljen nekem ordítani. Ebben
lennék jóval alázatosabb.
A Hír14 számára az interjút Princz Sándor készítette

Az élhetõ városért tüntettek

A cudar idõ ellenére mintegy hetvenen vonultak fel és tüntettek a
fák kivágása, illetve a társasházak építése ellen tiltakozva szeptember
22-én délután Mosonmagyaróváron.
Civil kezdeményezésre hetek óta szervezõdött a legnagyobb közösségi oldalon egy megmozdulás a fák védelme érdekében Mosonmagyaróváron. ,,Ne csak siránkozz, most tehetsz valamit!” – ezzel a
felszólítással hívtak mindenkit a szombati megmozdulásra az esemény szervezõi. Civil összefogást kezdeményeztek a városban a fák
kivágása és a füves, fás területek további beépítése ellen. Szerintük
még zöldebb is lehetne Mosonmagyaróvár. Nem akarnak több társasházat a belvárosi részen, a Városközpontban. Úgy vélik, ha elkerülhetetlen a további építkezés, akkor ez történjen a város szélén. A
szervezõk hangsúlyozták, a tüntetés célja a figyelemfelkeltés és a változások minél hamarabbi elõmozdítása.
A közösségi oldalon a megmozdulásra létrehozott csoporthoz eddig több mint ötszázan csatlakoztak. Sokak szerint ehhez mérten
kevesen mentek el a tüntetésre. Az eseményen elhangzott: az ügy
érdekében indított internetes petíciót eddig csaknem hétszázan írták alá. A céljuk elérése érdekében helyi civil szervezetekkel szeretnék felvenni a kapcsolatot, valamint terveik szerint az októberi közmeghallgatáson is felvázolják elképzeléseiket.

– Már a 312,5 kilós második fogásommal megszereztem a gyõzelmet,
a 322,5 kilós harmadik fogás pedig világcsúcs lett volna! Egy hajszálon
múlott, mikor megmozdult a dobogó a lábam alatt, a súly elõre billent
nekem pedig muszáj volt eldobnom. De legalább sérülés nélkül
megúsztam – mondja a világbajnok aki Freimann Sándor, Kerecsényi
Péter, Kiss Laci, Kiss Máté segítségét emeli ki, s az edzéstervet pedig
Nagy János Rajmundnak köszöni meg ezúton is.

Orvosi ügyelet Mosonmagyaróváron
Fogorvosi ügyelet

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

Orvosi ügyelet

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