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Megújul a Vár – Az utóbbi évek legjelentõsebb ber
uházása
beruházása
valósul meg Mosonmagyaróváron
Letették a mosonmagyaróvári vár 1,3
milliárd forintos turisztikai fejlesztésének
alapkövét, a beruházást a nemzeti kastélyés várprogram keretében finanszírozzák.
Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelõs államtitkára elmondta,
a kormány a nemzeti kastély- és várprogramot hatvanmilliárd forintos kerettel hozta
létre, húsz kastély és 19 vár megújítására
kerül sor országszerte Úgy fogalmazott, a
program “nem kõrõl és malterról szól, hanem a gondolat megújításáról”.
A mosonmagyaróvári vár az egyetlen
épület Magyarországon, ahol felsõoktatás
folyik. A megújítás keretében a földszinten interaktív vártörténeti, intézménytörténeti, valamint élelmiszeripari és mezõgazdaság-történeti kiállítást rendeznek be. Kialakítanak a várudvaron egy közösségi teret, ahol kulturális rendezvényeket tartanak, lesz konferenciaterem és ajándékbolt.
Mindezek mellett részben felújítják a homlokzatot, infópontot és múzeumpedagógiai
foglalkoztató teret alakítanak ki.
Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora kijlentette, a fejlesztéssel azt a

védelmi funkciót, amit a vár a középkorban betöltött, most újraértelmezik, s egyfajta szellemi védelem helyévé teszik az épületet. Iváncsics János, Mosonmagyaróvár alpolgármestere (Fidesz-KDNP) azt hangoz-

tatta, hogy az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb és legjelentõsebb helyi beruházása a
vár felújítása, s a kialakítandó turisztikai
központ a térség turisztikai zászlóshajója
lehet. MTI. Fotó :P. Cs.
3. oldal
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Kommentár nélkül
Október 18-án közmeghallgatást tartott Mosonmagyaróvár
Képviselõ-testülete. Ennek jegyzõkönyvébõl közlünk –
kommentár nélkül – szó szerint részleteket.
A polgármesteri beszámolóból: A viselõ-testület a munkaerõ piaci problémák enyhítését fontos célként határozta meg, melynek egyik legfontosabb
eszköze a bérrendezés, és a meglévõ kollégák megbecsülése, ezáltal a fluktuáció minimalizálása.
Ugyancsak kiemelt figyelmet szentel a testület a szociális juttatásokra is,
így 2018. évtõl nem csak a bölcsõdei ellátásban, hanem az óvodai és iskolai
étkeztetésben részesülõ, mosonmagyaróvári lakcímmel rendelkezõ gyermekek is ingyenesen étkezhettek a mosonmagyaróvári intézményekben. A
térítési díjat helyettük az Önkormányzat fizeti meg. ...
Továbbra is figyelmet fordít az Önkormányzat az irányítása és felügyelete alól kivont iskolák, civil szervezetek támogatására. Közmûvelõdési Alapba 6 millió Ft-ot, Sport Alapba 4 millió Ft-ot, Köznevelési Alapba 8 millió
Ft-ot, Egészségvédelmi Alapba 3 millió Ft-ot különített el a testület, mely
forrásokhoz pályázat útján jutottak hozzá az intézmények, civil szervezetek.

Lezárt és futó projektek

2018-ban folyamatban lévõ, illetõleg lezárás elõtt álló projektek a következõk: Manninger lakótelepen sportpálya kialakítása 14,4 millió Ft-os támogatással, az elektromos autók töltésére szolgáló parkolóhelyek kialakítása 5,5 millió Ft támogatással, hajléktalanszálló felújítása és bõvítése 86
millió Ft-os támogatással, a MOFÉM Kultúrház felújítása közel 500 millió
Ft-os támogatással, a volt Kaiser telephely teljes körû rehabilitációja 296
millió Ft támogatással, MoWinPark fejlesztésének második üteme több mint
276 millió Ft támogatással, Gulyás Lajos Kollégium konyhájának fejlesztése 64 millió Ft-os támogatással, szociális étkeztetés fejlesztése a Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmény konyhájának korszerûsítésével 85 millió Ftos támogatással, mosoni kerékpárút kialakítása az országos közút mentén
közel 128 millió Ft támogatással, Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása és bõvítése 150 millió Ft-os támogatással, új bölcsõdeépület létesítése
az Aranyossziget utcában 162 millió Ft-os támogatással, Paktum projekt
keretében, a foglalkoztatás- és munkahelyteremtéssel kapcsolatos együttmûködés biztosítása, melybõl az Önkormányzat 28,6 millió Ft-tal részesül,
a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének energetikai fejlesztése,
együttesen 274,5 millió Ft támogatással, napelemes rendszer kialakítása az
Ostermayer, az Õzikés és a Lurkóvár Óvodákban 31 millió Ft-os támogatással történik.

Utak, járdák, hidak felújítása, építése

2017 õszén marás-aszfaltozásos technológiával útfelújítás történt a Szabadság
utcában, valamint az Aranyossziget, a Partos és a Mosonyi Mihály utca egy
részén. A 2017. év õszén útalap pályázat keretében szilárd útburkolatot
kapott az Eötvös Loránd, a Könyves Kálmán utca, a Ruff Andor tér, a
Lajtaszer utca egy része és a Paál László utca. 2018. évben a Fazekas Mihály
utca egy része, az Elza és a Tiszavirág utca útépítése valósult meg. 2017. év
egyik kiemelt beruházása volt a Gyári út rekonstrukciója, melynek során
útfelújítás és parkolók kialakítása is megtörtént.
Marás-aszfaltozásos technológiával 2018. évben felújítása kerültek az
alábbi útszakaszok: a Malomszer egy része, a Radnóti utca második szakasza, a Tó utca egy szakasza, a Lucsony utca, a Flesch Károly utca két szakasza (Pártok Háza melletti szakasz és kikötés a garázssor felé), a Kölcsey
Ferenc utca, a Gorkij utca egy szakasza, a Liszt Ferenc utca két szakasza, a
Károly utca egy szakasza, a Móra Ferenc lakótelepen az I. számú posta
mögötti utak, a Széchenyi lakótelepen három útszakasz , a Zichy Mihály

utca, aTulipán utca. ... A járdák felújítása során új burkolatot kapott a Fõ utcai
járda Városház és Ady Endre utca közötti szakasza, valamint a Gyári út páratlan oldali járdája és az Aranyossziget utca - Micimackó bölcsõde elõtti
járdaszakasz.

Fásítás

Az Önkormányzat kiemelt programja minden évben az õszi fásítás, mely
által évente kb. 300-400 fát ültetnek el a kivágottak pótlására. Új fasorokat
telepítenek erdõkben, és parkfelújítások során. A fafaj kiválasztásánál fontos
szempont a helyi természeti-környezeti adottságok és közmûvek figyelembevétele, az egységes fásítás és utcakép, valamint városi környezetet jól tûrõ
vagy toleráló, illetve õshonos fajok változatai kerüljenek elültetésre.
A közterületi, utcai fák esetén az Önkormányzat gondoskodik a fák fenntartásáról, kivágásáról. A bejelentések és saját észlelés alapján folyamatos a
helyszínelés és megtörténnek a botolási vagy kivágási munkák. Évente kb.
200 esetbõl 50-70 körüli fakivágást, illetve botolást engedélyeznek.
Kivágás csak nagyon alapos indokkal, a fás szárú növények védelmérõl
szóló kormányrendelet rendelkezéseit betartva történhet.
Fontos, hogy magánterületen álló fákra nem kell kivágási engedélyt kérni,
azzal a tulajdonos rendelkezik.
A Wittmann Antal park veszélyes fáinak kivágására télen és õsszel kerül sor.
A 2018-ban tervezett 434 db fa ültetése november közepéig megtörténik az
Ipartelepen, a Városközpontban, a Kossuth Lajos úton, a Malom-ági Lajta parton és az új lakóparkokban.

Az adózás helyzete

2018. harmadik negyedévéig az adózók összességében 394.825 millió forinttal
több befizetést teljesítettek helyi adóban, mint 2017. év ugyanezen
idõszakában. A pozitív változás egyrészt a helyi iparûzési adóból származó
bevétel éven belüli 17,11%-os növekedésével magyarázható, illetve a kisebb
jelentõségû helyi adók emelkedésébõl. Mosonmagyaróváron elmondható, hogy
országos szinten is kimagaslóan jó a helyi adózási morál, a város illetékességi
területén mûködõ és tevékenykedõ vállalkozások, az itt élõ adóalanyok
befizetései jelentõs mértékben járulnak hozzá a város költségvetéséhez. ...
Az Önkormányzat hosszú távú befektetéssel rendelkezik, államkötvény
formájában 750 millió Ft-ot kötött le. 2018-ban a lekötésre kapott
kamatbevétel meghaladta a 43 millió Ft-ot.
Testületi döntés alapján az Önkormányzat további befektetést kezdeményez
önkormányzati kötvény formájában további 250 millió Ft összegben.
Ezek a lekötések lejárati idõ elõtt felbonthatók, tõke és idõarányos
kamatgarancia mellett.

Kérdés – válasz

Dr. Unger András: A Wittmann Park rendkívül leromlott állapotban van,
komoly szakértõi vizsgálatra van szükség és egy rekonstrukciós tervre, mert
csak így érdemes hozzáfogni a rendbetételéhez. Megítélése szerint milliárdos
tétel, hogy a park eredeti fényében csilloghasson. Mindannyiunk öröksége a
park, szeretnénk, ha rendezett, tiszta lenne, városi parknak lehetne minõsíteni, és oda szívesen mennének a városlakók sétálni.
Dr. Árvay istván: A Wittmann parkban a parkként nyilvántartott zöldterületben sajnos nem sikerült lényegi, minõségi változást elérni, azért sem, mert
olyan nagy a lakossági ellenállás, hogy a Wittmann parkhoz senki sem mer
hozzányúlni. Szükség lenne rá, mert a fák balesetveszélyesek, a közlekedési
útvonal nem jól kiépített, éjszaka sötét, használhatatlan. Az Önkormányzat
az egyetemmel közösen egy tanösvény kialakítási projektbe kezdett, szeretnék élhetõvé tenni a parkot és a közepén egy kilátót létesíteni. Elõbb azonban
konszenzusra kell jutni a lakossággal, ha kivágásra kerül két elöregedett gesztenyefa, akkor az ne ellenállásba ütközzön, hanem támogatást élvezzen. A
parkban utakat kell felújítani, építeni és gyakorlatilag elvezetni azt a forgalmat, aminek nagy részét a sporttelepek generálják.
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A nem meghalni való nap – Sortûz

Október közepén jelent meg
sortûz címmel egy fekete könyv,
közel három tucat verssel. Mosonmagyaróvár mártírjainak
állít emléket. Miért kellett egy
kötetbe gyûjteni az ’56-os verseket? – kérdeztük Böröndi Lajost, a versek szerzõjét.
– Tizenöt verseskötetem jelent
meg eddig, s szinte mindegyik
mélyén ott van 1956 tragikuma,
vére, gyönyörûsége és szomorúsága. De így egybegyûjtve valahogyan más. Benne van az ember a
maga szörnyûségében, nagyságában és kicsinységében. Az, hogy
egy pillanat, és minden megváltozik, ami addig biztos volt, elpusztul, ami elpusztíthatatlannak
tûnt eddig. S ez fordítva is igaz,
ami elpusztul, az végül elpusztíthatatlanná válik.
1956 nem távoli múlt, s mi, a
kicsit késõbb születettek is át kell,
hogy éljük, meg kell szenvednünk
Magyar Katalint, az óvári diákokat, akik lelkesen énekelve vonul-

tak a laktanya elé. Ezen a szép
napon, amikor fekete lett a Nap
délelõtt 11-kor. Ezen a nem
meghalni való napon.
A sortûz végül magyaróvári
könyv, a magyaróvári tragédia
lenyomata bennem. A sírás
könyve.
– A férfisírásé?
– Igen. Ezeket a verseket nem
tudom felolvasni távolságtartóan. Még eddig mindig elcsuklott
a hangom. De hallottam, mások
is így vannak velük.
– Benne van egy kicsit a másik oldal is. Az a katona, akinek
a ravaszra ragadt az ujja, s a vér
szaga haláláig elkísérte.
– Igen. A két egymásra villanó szempár. Amikor végül
mindketten meghalnak. Az
egyik úgy, hogy életben marad.
A másik úgy, hogy fizikailag
megsemmisül. De miért is félne?
Hisz most hal meg elõször. És
még sokszor majd.
Siratófal ez a kötet. Én ezzel

Száz évvel ezelõtt ért véget az
elsõ világháború

A konfliktust követõ megbékélések egyik szép példája a törökországi Gallipoli-félszigeten található. Egy emlékmû, az ott elesett
ausztrál és új-zélandi katonák tiszteletére, rajta a nagy ellenfél,
Kemal Atatürk 1934-es gondolataival:

„Hõsök, akik véreteket hullattátok és feláldoztátok életeteket,
egy baráti ország földjében pihentek. Nyugodjatok békében! Számunkra nincs különbség a Johnnyk és a Mehmedek között, akik a
hazánk földjében egymás mellett fekszenek. És ti, édesanyák, akik
távoli országokból küldtétek el ide fiaitokat, töröljétek le a könnyeiteket: fiaitok immár békében nyugszanak a mi szívünkben. Ezen
a földön veszítették életüket, így most már õk is a mi fiaink.”

Ugyanezekkel a sorokkal, valamint Atatürk mellszobrával áll egy emlékmû Canberrában (Ausztrália) és Wellingtonban (Új-Zéland) is.
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a könyvvel elvégeztem a magam
dolgát, megtettem, leírtam, amit
csak én tehettem meg, amit csak
én írhattam le. Elkészítettem a
saját siratófalamat.
– Véletlen, hogy a sor és a tûz
között egy piros fonal, csík húzódik? Ez az egyetlen szín a könyvben.
– Semmi sem véletlen.
– A borító hátoldalán ott vannak a nevek.
– Igen, fehér betûkkel. A fehér a gyász másik színe.
- A Mosonvármegye kiadó jelentõs mûveket adott ki az elmúlt
években.

A város elpusztított zsidóságának emléket állítottunk Kovácsné
Irénke nénivel azzal a három kötettel, ami a Mosoni zsidóság emlékezete címet viseli. Most a sortûzzel a másik tragédiában meggyilkoltakra emlékezünk.
Bécsben, október 23-án, a bécsi magyarok központi ünnepségén a Pázmáneumban ebbõl a
kötetbõl olvastam fel néhány verset. Nehéz feladat volt. Még most
is a torkomban dobog a szívem.
Mint mindig, ha a Gyásztér felé
járok. Most már többnyire egyedül. Elkerülve a nagy tömegrendezvényeket.
(d.e.)

A múltat végképp eltörölni

A feltételezett tömegsír

Október hatodika, 26-ka és november negyedike. Négy gyásznap
ebben az õszi két hónapban. Az
õsz amúgy szép évszak is lehetne,
sárguló hegyoldalakkal, bágyadt
napsütéssel, új borral, a betakarítás jó ízével. De nekünk, magyaroknak a napsütésre és a barnuló
tájra vér csorog, bitófák sötétlenek,
s tankok a földrajzszertárban, a házak oldalában, s a hivatalok elõtt.
Mosonmagyaróvárnak különösen október huszonhatodika fáj, s
aztán huszonnyolcadika, a temetések napja.
Közel harminc éve emlékezhet a
város halottaira. Immár harminc
éve azonos rend szerint. Járják az
emlékezõk a színhelyeket, amelyek
száma eggyel bõvült 2016-ban, megjelölték a tömegsír helyét.
Igaz, magánkezdeményezés volt
az aktus, de legalább koszorúk kerülhetnek a halottak fölé.
Úgy tûnik, nincs szerencséje a városnak a hivatalos meghívókkal. Tavaly vörös csillag került az emlékezésekre invitálóra, az idén a felté-
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telezett tömegsír koszorúzására invitáltak.
Hiába vélik sokan elírásnak, szórendcserének a dolgot (a tömegsír
feltételezett helye) a hiba jóval nagyobb. Hiszen a feltételezett szónak
egyáltalán nincs helye a meghívón.
Mert mostani használata már azt
sejteti, hogy ha nem volt tömegsír,
akkor sortûz sem volt.
De ne menjünk ilyen messzire,
úgy tûnik amíg fel nem tárják a tömegsírt, addig nyugodt lelkiismerettel folyhat a maszatolás.
Igaz, a napokban azt is olvashattuk, hogy valószínûleg lebontják az
ávós laktanyát.
Talán sóval be kellene hinteni a
helyét is.
Három gyásznapot említettünk
kesergésünk elején. Talán néhány
fekete zászlót kellene ajándékozni a
város közintézményei zömének, néhányra került ugyanis az csak ki.
Viszont a Városházán ott lobogott jelezve: adósai vagyunk a múltnak, s nem annak eltörlését kellene
szorgalmazni.
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Tallós Prohászkára emlékeztek

Negyvennégy évvel ezelõtt
hunyt el Tallós Prohászka István
felvidéki magyar festõ, illusztrátor. A ma Szlovákiához tartozó
Somorján született 1896. november 8-án és Újrónafõn halt meg,
1974. november 10-én.
Ebbõl az alkalomból koszorút helyezett el mosonmagyaróvári sírján Mosonmagyaróvár és
Somorja polgármestere.
A temetõben Székely Zoltán
múzeumigazgató ismertette a
festõmûvész átlagosnak egyáltalán nem mondható életpályáját, aki 1947-ben költözött Magyarországra, s Mosonmagyaróváron folytatta munkásságát.

Hetvenedik születésnapja alkalmából 1966-ban szülõvárosa egy
Somorján megrendezett kiállítással tisztelgett a képzõmûvész
elõtt. 1969-ben Mosonmagyaróváron rendeztek jubileumi kiállítást, amelyen az egész életmûvének keresztmetszetét mutatta
be 1919-tõl 1969-ig. A festõ számos szakköri foglalkozásán sok
helybéli tehetséges növendéket
tanított meg a szakma fogásaira.
Életének utolsó éveiben nagyon
szerény körülmények között élt,
különc természetének köszönhetõen a szükséges segítséget sem
kapta meg.
Talpas Balázs

• Gazdag tartalommal jelent meg a napokban a szél-járás, a régió kulturális folyóirata. A szépirodalom mellett két írás is megemlékezik Mosonmagyaróvár ‘56-járól, de olvashatnak tanulmányt egy szabadkai fürdõ hányatott
sorsáról is. A barangoló rovat a házsongárdi temetõbe kalauzol el, Görföl
Jenõ szines fotói adják vissza a nemzeti sírkert különleges hangulatát.
Tuba László tollából olvashatnak az érdeklõdõk rencenziót Paár Ádám
könyvérõl, amely a Pártok, választások és társadalom Gyõr és Moson régiójában (1922-1947) címet viseli.

A fotótárlat november 19-én
nyílt, s a kiállított képek december másodikáig láthatóak!

Õszi lomtalanítás Mosonmagyaróváron

A mosoni városrészben egy gyûjtõponton, az Iskola utcai beépítetlen önkormányzati területen lesz elhelyezhetõ a lom konténerekbe 2018. november 23-án, pénteken 9-17 óráig, november
24-én, szombaton 8-16 óráig.
Az óvári városrészben egy gyûjtõponton, a Kapucinus u. sóház melletti parkolóban lesznek kihelyezve a gyûjtõkonténerek 2018. november 30-án, pénteken 9-17 óráig, december 1-jén,
szombaton 8-16 óráig.

Egy mondatban • Egy mondatban• Egy mondatban
Veres András gyõri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke november 11-én, Mosonmagyaróváron mutatott be szentmisét a Szûz Mária Királynõ és Szent
Gotthárd-templomban, majd megáldotta az egykori ispotály
helyén kialakított hospice-házat • Változatlan útvonalon és
idõpontban november 21-étõl ismét indul a temetõi járat a
Feketeerdei úti temetõbe• November 9-én, a szociális munka napján Szeredi Istvánné vehette át a Mosonmagyaróvár
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Kiváló Szociális Dolgozója díjat a kulturális központban tartott ünnepségen • Január elsejétõl kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál a vállalkozások • A Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. december 12-én 15 órakor közmeghallgatást
tart a Fehér Ló Közösségi Házban, amelyre minden érdeklõdöt
várnak • A Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub következõ
meccsére Vácon kerül sor december 29-én •

2018.11.19., 18:00
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Ipari parkot alakítanak
ki Bezenyén

Ipari parkot alakítanak ki Bezenyén 5,7 hektáron a Területés településfejlesztési operatív programból nyert 274 millió forintos támogatással.
Az alapkõletételen részt vett
Reményei szerint a bezenyei
Nagy István agrármniszter, aki önkormányzat olyan kondíciókat
szerint a fejlesztés közvetlen cél- teremt a leendõ vállalkozások szája, hogy olyan üzleti környezet mára, amelyek révén a település
jöjjön létre, amely a meglévõ vál- folyamatosan fejlõdhet – mondta
lalkozásokat a betelepülésre, Nagy István.
korszerûbb és versenyképes költAz ipari park létrehozása a heségû telephely választására sar- lyi, környékbeli mikro- és kisválkallja.
lalkozások, illetve a közepes- és
A térség nagy gazdasági poten- nagyvállalatoknak is lehetõséget
ciállal rendelkezik, az M1-es au- teremt a fejlõdésre. A kiváló köztópálya, az M15-ös autóút, a nem- lekedési infrastruktúra elõrevetíti
zetközi vasútvonal, valamint a bé- a logisztikai, szállítmányozási
csi és a pozsonyi repülõterek kö- iparágak megtelepedését.
zelsége miatt. Ezzel a beruházásAz ipari park létrehozása a hesal az a fejlesztési koncepció ér- lyi vállalkozások számára is lehevényesül, hogy ne egy gazdasági tõséget teremt a fejlõdésre.
központ mûködjön a térségben.

A Dunával vívott harcban estek el

Különleges textilképek Kimlén
Kimlén a kultúrházban zajlott a minap a Gyõr-Moson-Sopron
megyei német énekkarok találkozója, melynek keretében Biacsics
Elvira ajánlotta a közönség figyelmébe Dr. Véber Gyuláné,
Gasparovics Gizella textilképeit és ismertette életrajzát.

A mûvész a Szigetközbõl, Sérfenyõszigetrõl származott el Hollandiába 1956-ban. Sikeresen beilleszkedtek, de hazájukat, magyarságukat soha nem felejtették el, amint lehetett, sokszor hazalátogattak. Számos nemzetközi kiállításon szerepeltek alkotásai.
halála után a férj, Dr. Véber Gyula a Hansági Múzeumnak ajándékozott egy tizenkét darabos kollekciót.
A múzeum jóvoltából láthatóak textilképei Kimlén, amelyek tükrözik a Szigetközre oly jellemzõ tájat, s a gyermekkori emlékeket,
hitet. A tárlat a ház nyitvatartási ideje alatt látogatható.
T. B.

Határtalanul – Lébény

Egy magányos fehér kõ áll a Szigetközben, Ásványráró határában, a falutól keletre, az árvízvédelmi töltés és a Duna között. A
szokatlan helyen található emlékmû a Duna szabályozás következtében elhunyt kubikos, gátõr, mérnök emlékét örökítette meg.
A legelsõ évszám 1886-os, a legutolsó 2004-es.
1933-ban állították fel az emléket, eredetileg Kofranek Vendel
királyi mûszaki tanácsonak (1875-1933), akinek elsõ munkája a
Temes folyó menti kistopoloveci árapasztó zsilip felépítése volt.
Ezután vezette a miskolci vízügyi mérnöki hivatalt, majd a Nagy
Háború elõtt a Szegedi Helyszínelési Felügyelõségen dolgozott.
Ezt követõen vezette a Nagykanizsai Folyammérnöki Hivatalt, és
ekkor készítette el az Old-Barcs közötti Dráva-szakasz szabályozási terveit. Élete végén átkerült a Gyõri Folyammérnöki Hivatal
élére. Ásványráró mellett, munka közben szívroham végzett vele,
mindössze 58 évesen.
A Dunával vívott harcok áldozatainak ez talán az egyetlen magyarországi emlékhelye. Az Öreg Duna mellett a Völgyi-szigettel
szemben áll a parton, az 1816,8 folyamkilométernél.
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A Lébényi Általános Iskola hetedikesei a Határtalanul program keretében erdélyi tanulmányúton jártak. 37-en gyönyörködtek a kiskohi Medve-barlang cseppköveiben, a Vajdahunyad vár
gótikus lovagtermeiben, a tordai hasadék égig érõ sziklafalaiban,
a dévai várból eléjük táruló panorámában. Bejárták a tordai sóbánya minden zegét-zugát és felküzdötték magukat a Torockón található Székelykõ tetejére.
Magyar településeket (Kolozsvár, Fehéregyháza, Farkaslaka,
Szejkefürdõ, Gyulafehérvár) látogattak meg, ahol híres elõdeink
emlékhelyein koszorúztak. Röviden bepillantottak a nagyenyedi
Bethlen Gábor Református Kollégium diákjainak hétköznapi életébe is. Egy alkalmazás segítségével számolták lépteiket és a túra
végére már a kijelzõ az ötvenezres számot mutatta.

2018.11.19., 18:00
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Ajándékozzon könyvet karácsonyra!
Kiadónk közel egy évtizedes törekvése, hogy a hajdan volt
Moson vármegye múltját feltáró kiadányokat adjon ki, emellett
a ma keletkezett értékeket is felmutassa. Az elmúlt évek könyveibõl ajánlunk most néhányat olvasóink figyelmébe. A kiadványok
a kiadó címén Feketeerdõ, Erdõalja u.11. 9211, vagy e-mailon
rendelhetõk meg: mosonvarmegyekftgmail@com.

Ára: 2000 Ft
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A Mosonvármegye Könyvkiadó ajánlata
A háromkötetes munka a Mosonmagyaróvár múltjának sötét
fejezetét – a város zsidóságának
tragédiáját dolgozza fel. Kovács
Sándorné Back Irén évtizedeken
át végezett kutatómunkájának
foglalata.
A három kötet számtalan korabeli dokumentumot mutat be –
a harmadik kötet kizárólag fotók,
jegyzõkönyvek gyûjteménye.
A könyv Izraelen kívül eljutott
az Egyesült Államok jeles egyetemeire is, s elolvasása után már
nem lehet úgy gondolni az egyesített város elsõ évtizedére, mint
ahogyan eddig gondoltunk.
A három kötet együttes ára
9000 Ft.
A harmadik kötet – mivel fél
évvel az elsõ kötet után jelent meg,
3000 forintért külön is megvásárolható!

A közel negyven verset tartalmazó
kötet 1956-nak, benne a magyaróvári
sortûz áldozatainak állít emléket.
A korlátozott példányszámban
megjelent könyv ára 2000 Ft.

2018.11.19., 18:00
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Távoznak

Kézis bál másodszor

A Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub a minap közös megegye2018. januárjában elõször szervezte meg a Mosonmagyaróvári
zéssel szerzõdést bontott a felnõtt keret két játékosával.
Kéziladba Szurkolók Egyesülete az I. MKC-bált. A rendezvény
kiváló hangulatban zajlott és nagy sikere volt, így természetesen a
Lozsi Erna családi okok miatt várhatóan egy másodosztályú szurkolókkal karöltve 2019-ben is megrendezi azt.
együttesnél folytatja pályafutását, míg az olasz válogatott Irene
A II. MKC-Bál idopontja: 2019. január 19., szombat, 18 óra
Fanton valószínûleg hazájában talál majd magának csapatot. Volt Helyszín: a mosonmagyaróvári Egyetem Éttermének Díszterme
játékosai további pályafutásához sok sikert kívánnak a klub hon- A belépõ ára: 6.000 ft/fõ. A rendezvénnyel kapcsolatban, Roll Zsuzsanna (+36205539245) és Kobl Zsolt (+36302262326) tud felvilálapján!
gosítást adni. A báli rendezvény programjáról és részleteirõl késõbb adnak tájékoztatást.

Két év türelmi idõ a fúrt kutaknál
Az Országgyûlés két évvel
meghosszabbítja a fúrt kutak
bejelentési kötelezettségének
határidejét – jelentette be Font

Sándor egy sajtótájékoztatón.
A Fidesz Országgyûlési képviselõje emlékeztetett arra, hogy
a nyáron Parlament által elfogadott törvénnyel próbálták rendezni a fúrt kutak problémáját,
de az államfõ az Alkotmánybírósághoz küldte megfontolásra
azt, amely egyetértett a kifogásokkal.
Font hangsúlyozta, a bejelen-
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tésre szabott határidõ a hatályos
törvény szerint idén év végén
lejárt volna. Az így kialakult és
képtelen helyzetet szerettük
volna orvosolni – mutatott rá.
A kormánypárti képviselõ elmondta, hogy a mezõgazdasági
bizottság javasolta, hogy a 2018.
december 31-éig tartó határidõt
módosítsák, és tolják ki két évvel.
Hozzátette, ez az indítvány
már bekerült a Parlamenthez és
egy általános vita keretében már
elkezdte tárgyalni a Ház, s a Fidesz és a KDNP frakció is támogatja ezt a határidõ módosítást, ezért biztosak vagyunk benne, hogy az indítvány december
elsõ hetében véglegesen elfogadásra kerülhet.
Ez a jogszabály egy kétéves
moratóriumot ír elõ, ennek következtében elindulhat egy jogalkotási elõkészítés az eljárási
rend tekintetében. (www.fidesz.hu/hirek/2018-11-08)

2018. 9. szám • november 23.

Két világcsúcsot zsebelt be a Botond SE az Egyesült Államokban
Kiss László és Molnár Tamás világbajnoki címének örülhettek
ban szerepelt, s 321 kilós teljesítménnyel a korosztályos és open
világbajnoki címet is megnyerte. Ezenfelül mindkét versenyzõ megdöntötte a korosztályos világcsúcsot!
Kiss László kezdõsúlya 240 kiló volt, melyet könnyedén teljesített. Ez már egyben korosztályos világcsúcsot jelentett. Második
fogásra 265 kilót kért, ami egy technikai hiba miatt nem sikerült.
Emiatt a harmadik fogásra ismét 265 kilót kért, ami viszont már
érvényes lett. Ezzel zárta a versenyt.

Mosonmagyaróvári küzdõsport siker

Kiválóan szerepelt a Botond SE. csapata az Egyesült Államokban rendezett WPC Világbajnokságon! Kiss László 70 évesen 100
kilós kategóriában 265 kilós felhúzással a korosztályos világbajnoki cím mellé az abszolút elsõ helyet is megszerezte.
Molnár Tamás pedig 43 évesen szintén a 100 kilós súlycsoport-
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A mosonmagyaróvári VI-GÓ SE versenyzõi Baján vettek részt,
a WFC (Nemzetközi Amatõr Küzdõsport Torna) szervezet országos K-1 bajnokságán, ahol 39 egyesület közel 270 indulója képviseltette magát.
Szabó Kevin két kategóriában is gyõzelemmel zárt és Perger Balázs is a dobogó legfelsõ fokára állhatott. Wéber Krisóf, Rigó Ádám
és Bertalan Zoltán ezüst éremmel zárt. Zombori Emília, Wéber
Krisztián, Ásványi Ákos és Timo Szemenyuk harmadik helyen
végeztek. Tóth Kornél ötödik helyezést ért el.
Felkészítõ edzõ: Meszlényi Gábor
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