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Ötödszörre ébredtek a sárkányok
Dobszó, szurkolás, jó hangulat és változékony idõjárás. Évek óta ezek jellemzik a nagy
látogatottságot vonzó, mosonmagyaróvári Itató-strandon megrendezett Voluta Nemzetközi Vízi Karnevált. A városunkban immáron V. éve megtartott rendezvény egyike az
egész nyáron át tartó országos sárkányhajó fesztiváloknak. Többek között Gyõrben,
Budapesten, Szegeden és Székesfehérváron is évek óta megmérettetnek a vállalkozó
szellemû csapatok a sárkányhajó verseny keretein belül. A mosonmagyaróvári programok a Szent Iván-éj eseményéhez kapcsolódnak. Vida Szilvia beszámolója a Volutáról
a 2. oldalon olvasható. (Balassa Tamás felvétele az eredményhirdetésen készült.)

Macskák, Presser, Republic
a Szent István Napokon!
Fesztiválelõzetes a 7. oldalon!
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• Ötödszörre ébredtek a Sárkányok
Dobszó, szurkolás, jó hangulat és változékony idõjárás. Évek óta
ezek jellemzik a nagy látogatottságot vonzó, mosonmagyaróvári Itatóstrandon megrendezett Voluta Nemzetközi Vízi Karnevált. A városunkban immáron V. éve megtartott rendezvény egyike az egész nyáron át
tartó országos sárkányhajó fesztiváloknak. Többek között Gyõrben,
Budapesten, Szegeden és Székesfehérváron is évek óta megmérettetnek
a vállalkozó szellemû csapatok a sárkányhajó verseny keretein belül. A
mosonmagyaróvári programok a Szent Iván-éjhez kapcsolódnak, így
az idei évben június 23-24-25-26-án várták az érdeklõdõket.
A fesztivált csütörtök reggel kilenc órakor a Leitha-Lajta kajak-

íjászat is.
A Sárkányhajó verseny öt kategóriájának eredményhirdetése este
hét órakor zajlott. Kaszás Kornél rádiós mûsorvezetõ, aki egyébként
az egész program konferansziéjaként mûködött közre, hívta színpadra a dobogós csapatokat.
A csapattagok büszkeséggel töltve, vidáman, egymásnak gratulálva vették át a jól megérdemelt érmeket, kupákat, sört és energiaitalt.
A karizmok edzése után aztán egy kis rekeszizom torna következett Beliczai Balázs humorista vezényletével. A Showder Klubból jól
ismert poéngyáros, „cípõsz” kínai poénjaival kacagtatta meg a nagyérdemût.
Természetesen szombat este sem maradhatott el a tánc és az ének.
kenu túra nyitotta meg, ahol a mintegy hetven evezõs
Bruckneudorfból, Károlyhidáról indulva érkezett meg Mosonmagyaróvárra. Ezt a pénteki napon a Rajkáról induló Mosoni-Duna
kajak-kenu túra követte, amelynek részvevõi a délutáni órákban
érkeztek meg az Itatóhoz.
Az esti órákban aztán elkezdõdött az igazi buli hangulat. A tinik
kedvence Fluor Tomi fellépése koronázta az estét. A tizenéves
lányok sikítva fogadták kedvencüket, és kántálva énekelték a népszerû „Mizu?” slágerét. Fluor mellett több helyi zenekar és együttes
biztosította a jó hangulatot és a zenei sokrétûséget. Fellépett a
klasszikus magyar rock zenét játszó Katapult együttes, a Kühne
Fúvószenekar, a nagy népszerûségnek örvendõ, fiatal UGS társaság. Az estét pedig a Henhouse együttes nagysikerû koncertje zárta.
Szombat reggel aztán „felébredtek a sárkányok” és útjára indult
az V. mosonmagyaróvári Sárkányhajó verseny, az eddigi legtöbb
csapattal. A 200 méteres távon vállalkozó szellemû, helyi és külföldi
csapatok, baráti társaságok, cégek és vállalatok csapatai mérették Elõször a Megasztár gyõztes Tóth Vera lépett a színpadra, aki
meg magukat. Kilenc kategóriában összesen hetvennégy csapat állt rekedtes hangjával melegítette be a közönséget. Késõbb a Madarak
és Koktél zenekar koncertjén tombolhattak és vonatozhattak házistarthoz.
Ütemes dobpergés, a szurkolók kiabálása, kürtszó, taps, üdvri- buli, valamint nosztalgia zenékre a vállalkozó kedvûek. Miközben az
valgás fogadta a reggel kilenc és este hét óra között kilátogatókat. éjszakát a háttérben meggyújtott Szent-Iván éji tüzek világították
Volt csapolt sör, üdítõ, vattacukor, nyalóka dögivel. Garantált volt meg.
A programok azonban a szombati nappal nem értek véget, ugyana verseny és a fesztivál hangulat. A strand elõtti rét területét
megtöltötték a csapatok sátrai, ahonnan hol szomorúság és bosszan- is az „Ébred a Sárkány!” sárkányhajó verseny vasárnap délelõtt
kodás, hol pedig csapatkiáltás, egy-egy biztató szó és nevetés hallat- folytatódott a hosszútáv versenyekkel, ahol szintén jeleskedtek az
arra vállalkozó csapatok.
szott.
Elmondható tehát, hogy a négy napos Voluta Vízi fesztivál ismét
A csapattagok több hetes felkészülés és edzés után, kezükben az
evezõkkel, izgulva töltötték meg a hajók üléseit. A startvonalból nagy sikerrel zajlott, ahol minden kilátogató és érdeklõdõ megtalálta
bizakodva tekintettek elõre a cél irányába. A kürtszó elhangzása a maga szórakozását.
Vida Szilvia
után aztán ütemesen, ritmusra húzott az összes csapattag. Mindenki
Balassa Tamás és Novits Ádám felvételei
bízott a sikerben, az összehangolt munkában. Azonban a két-három
csapat közül mindig csak egy lehetett a leggyorsabb, az öröm aztán
nem maradt el. Fejük fölé tartott lapátokkal, sikítva örvendtek a
Eredmények: Öreg Mix Sárkányok (Aqua), Fiatal Mix Sárkányok
sikernek a résztvevõk.
Miközben az evezõsök a vizet hódították meg, a szárazföldön (Somorja Dragonds), Újonc Mix Sárkányok (Fa-King), Profi Mix
strand-röplabda bajnokságot rendeztek, és különféle gyermekprog- Sárkányok (Gyõri VSE), Férfi Sárkányok (Voluta Dragons), Bõi
ramok zajlottak. Volt kézmûves foglalkozás, mászófal, ugrálóvár és Sárkányok (Vizi Boszorkák), Hosszú táv (Voluta Dragons).
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„Megfogalmazták” Mosonmagyaróvárt
A Magyar Köztársaság Parlamentje 2011. április 18-án elfogadta Magyarország új alaptörvényét, Alkotmányát. Ezzel lezárult a rendszerváltás, egy korszerû XXI. századi Magyarország
építése kezdõdött el.
Mint az országgyûlés tagja, Mosonmagyaróvár polgármestere
úgy gondolom, városunk is válaszúthoz érkezett. Itt az ideje, hogy
közösen gondolkodjunk el jövõnkön. Fogalmazzuk meg Mosonmagyaróvárt, jelöljük ki azt az utat, amelyen járni kívánunk.
Nem mindegy, hogy milyen várost hagyunk utódainkra, mit
viszünk át a „túlsó partra”. Mosonmagyaróvár ugyanis nem csak
épületek együttese, nem csak lakosainak összessége, hanem múltjával, szellemiségével együtt egész, amit büszkén vállalunk, s amit
tovább kívánunk építeni.
Ezért hívok mindenkit együttmunkálkodásra. Minden polgárt,
egyesületet, felekezetet, magánszemélyt és szervezetet, hogy közösen munkáljuk ki azt a tervet, ami mentén modern, korszerû,
európai Mosonmagyaróvárt építünk.
A fenti gondolatokkal fordult Mosonmagyaróvár lakosaihoz,
egyesületeihez, szervezeteihez dr. Nagy István polgármester tavasszal. A nyilatkozatot azóta számtalan civil szervezet, magánszemély véleményezte, fûzött hozzá megjegyzést. Így állt össze
végül egységes egésszé, amelyet Mosonmagyaróvár képviselõtestülete június 23-án fogadott el.

Mosonmagyaróvár a korszerû mezõgazdaság bázisa, amelyre
fejlett ipari üzemek épültek.
Mosonmagyaróvár többnemzetiségû város, amely kinyújtja
kezét minden ember felé. A Szent István király alapította 1000
éves Moson, a szabad királynéi városi jogokkal rendelkezõ Magyaróvár jelzi történelmi rangját. Modernkori történelmének
legtragikusabb napján, 1956. október 26-án, a város polgárai
közül sokan életüket áldozták a szabadságért.
Az itt élõk mindig a közösséget gyarapították, megbecsülték
anyagi és szellemi értékeit, ahogyan azt nekünk is tennünk kell.
Mosonmagyaróvár a mi városunk!
Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár polgármestere

Kiváló tanulók

Nyilatkozat
Magyarország új alaptörvényével új alapokat fogalmazott meg.
Ezért mi, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának képviselõi fontosnak és szükségesnek tartjuk, hogy magunk is megfogalmazzuk városunk alapvetõ értékeit. Ajánljuk e nyilatkozatot
minden mai és jövõbeli mosonmagyaróvári polgár figyelmébe,
hogy városunk több száz éves múltja után jövõnk is sikeres, békés
és biztonságos legyen.
Mosonmagyaróvár, a Szigetköz kapuja és a Mosoni-síkság
központja, olyan városa Magyarországnak, amelyben a fiatalok
lehetõséget kapnak jövõjük megalapozására, a középkorosztály
családja biztonságának megteremtésére, míg az idõsek a békés
életre.
Mosonmagyaróvár európai város, amely hagyományainál fogva összeköti az embereket. Összeköti kelet és nyugat kultúráit,
vallási örökségeit, nyelveket. A mi városunkban mindenki otthon
érezheti magát, mindenki barátra, közösségre lelhet, minden
ember személyében is értéket képvisel.
Mosonmagyaróvár magyar város, amely tiszteli és ápolja a
magyar történelem és a kultúra legszebb hagyományait, fekvésénél fogva természetes kapocs Ausztria, Szlovákia és Magyarország között.
Mosonmagyaróvár barátságos város, amely tiszteli az ember
szabadsághoz, boldoguláshoz, biztonsághoz fûzõdõ jogát, tiszteli
a véleményszabadságot, felelõsséget érez minden mosonmagyaróváriért. Támogatja az értékeket teremtõ civil közösségeit. Gondoskodik a rászorulókról, figyelmet fordít a fogyatékkal élõkre,
mert mindenkit a közösség hasznos tagjának tekint.
Mosonmagyaróvár a tudomány, a kultúra városa, amely otthont ad Európa elsõ agráregyetemének, megbecsüli és támogatja
a tudomány mûvelõit, mert hisz abban, hogy a szellemi gyarapodás vezet a gazdasági fejlõdéshez.

Egy 2008-ban elfogadott helyi rendelet értelmében Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a kiváló
tanulmányi, mûvészi többletteljesítményével iskolája és a város
hírnevét öregbítõ mosonmagyaróvári iskolába járó tanulókat a
minden tanév befejezése után a “Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanulója” kitüntetéssel jutalmazza.
Az idén Nagy Lajos (Bolyai iskola), Angyal Boglárka (Fekete
iskola), Fodor Péter (Fekete iskola), Matula Tamás (Hunyadi
iskola), Ormándi Balázs (Hunyadi iskola), Blümmel Dávid (Hunyadi iskola), Jagadics Eszter (Hunyadi iskola), Horváth Ádám,
(Hunyadi iskola), Kovács Benjámin (Hunyadi iskola), Vörös
Gábor (Hunyadi iskola), Farkas Ágnes (Kossuth gimnázium),
Molnár Bence (Kossuth gimnázium), Liziczai Márk (Móra iskola), Schopf Márton (Ujhelyi iskola), Farkas Dániel (Mosonyi
Mihály Zeneiskola), Horváth Péter , Kleé Gergely, Máté Márton,
Papp Richárd, Schopf Barnabás, Slezák Bálint, a Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei vehették át június 30-án dr. Nagy
István alpolgármestertõl és Baloghné Staár Katalintól a kiváló
tanuló elismerést.

Hirdessen a Mosonvármegyében!
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Mindent a gyerekekért!

Böbe néni búcsúzik

Lökösházy Lászlóné, vagy ahogy sokan ismerik Böbe néni 28 év
pedagógiai szolgálat után e tanév végén nyugdíjba vonul. Tizenhat évet
és tíz hónapot töltött a mosonmagyaróvári Nevelési Tanácsadó kötelékében, ahol logopédusként dolgozott. A szakmai pályafutás végén visszatekintettünk a kezdetekig, nézzük, hol is kezdõdött a történet…

Egy másik hivatásban, szülésznõként kezdett dolgozni, ám tizenhárom évnyi kórházi munka után pályát módosított. Erre akkor került sor,
amikor saját gyermeke pici volt és neki olyan hivatást kellett választania,
amely jobban összeegyeztethetõ volt az anyasággal. Elvégezte hát a
budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolát, ahol gyógypedagógusi- logopédiai diplomát szerzett. 1983-ban az oklevél megszerzését
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követõen az Éltes Mátyás Általános Iskolában kezdett tanítani, ahonnan
1994-ben a Nevelési Tanácsadóba vezetett az útja.
Korábban a tanítással párhuzamosan részfoglalkozású logopédusként már dolgozott a tanácsadóban, amely akkoriban még hõskorát élte,
a Honvéd utcai épületben szûkös létszámmal tevékenykedve.
A logopédiai ellátás kialakítása a Nevelési Tanácsadóban Böbe néni
nevéhez fûzõdik. 1994-ben vele együtt két másik logopédussal együttmûködve kezdték meg a városi ellátás megszervezését. Egészen öt évvel
ezelõttig tevékenykedtek hárman ezen a szakterülten, amikor is a kistérségben dolgozó kollégákkal mai létszámára bõvült a csapat.
Lökösházy Lászlóné az elmúlt években a kistérségi feladatokba is
bekapcsolódott, lendületes munkabírásával oroszlánrészt vállalt a munkában. Kis védencei õszinte szeretettel hálálták meg munkáját, a szülõk
tisztelték, óráin mosolygó gyerekek gyakorolták szorgalmasan a beszédjavító feladatokat.
Szakmai felkészültsége, gazdag módszertani kultúrája, érzékeny, empatikus személyisége megfelelõ garancia volt a sikerhez, a gondjaira
bízott nebulókat valósággal elvarázsolta. Megkülönböztetett figyelemmel fordult a dadogó gyerekek felé, akiket fõként õ vett védõszárnyai alá.
Logopédiai diplomája mellett pszichopedagógusi végzettséget is szerzett, késõbb pedagógus szakvizsgát is tett, gyógypedagógiai szakértõi
szakon. Mind e közben több fontos szakmai tanfolyamot is elvégzett,
ilyen volt például a diszlexia eredményes kezelésével foglalkozó Meixner
tanfolyam, vagy a speciális kommunikációjáról híres Gordon-módszer
megismerése, a mozgásfejlesztõ Kulcsárné-féle tanfolyam. Tapasztalatait, ismereteit felhasználta mindennapi munkájában, illetve munkatársaival is igyekezett megosztani azokat. Több évig vezette a logopédus
munkaközösséget, és részt vállalt a tanácsadó minõség- irányításában,
emellett kivette részét a fõiskolai hallgatók gyakorlati képzésébõl is.
Az idei tanév végét jelzõ csengõszó Böbe számára is valaminek a végét
jelzi. És egyben valaminek a kezdetét is. Hiszen negyvenegy évnyi
szakmai munka után ezt követõen a család szolgálatába fog állni, mint
aktív nagymama.
Lökösházy Lászlóné eredményes szakmai pályafutásáról két miniszteri kitüntetés is árulkodik, hiszen az egészségügy és az oktatásügy is
kiváló dolgozójaként emlékezhet rá még sokáig….
Kép és szöveg: Zimmerer Anita

• Kitüntetések az egészségügyben

Július elsején az ún. Semmelweis-napon adta át dr. Nagy István polgármester a város elismeréseit az egészségügyben hosszú idõn át kívánlóan
dolgozóknak. A város testülete „Mosonmagyaróvár Kiváló Egészségügyi
dolgozója” kitüntetést adományozta Nagy Józsefné asszisztensnek, aki
2005-tõl Dr. Fodor Éva háziorvosi rendelõjében tevékenykedik. részére. A
város lakosságának egészségügyi ellátásáért végzett magas színvonalú,
kiemelkedõ munkájáért Dr. Schultz Lajos Levente háziorvos ugyancsak
“Mosonmagyaróvár Kiváló Egészségügyi dolgozója” kitüntetést kapta.

Ugyancsak ebben az elismerésben rézesült Feketéné Takács Judit ápoló
is. 37 éve az alapellátásban fogászati asszisztensként végzett magas színvonalú szakmai tevékenységért Polgármesteri elismerõ oklevélben részesült
Nagy Jánosné.
Ugyancsak ezen ünnepség keretén belül igazgatói dícséretben Pausch
Ildikó fõnõvér, Dr. Donnerné Markó Ágnes asszisztens, Fazekas Ernõné
laboratóriumi asszisztens, Limbeck Erika kézbesítõ, Tóth Mihályné telefonközpont-kezelõ.
(Balassa Tamás felvétele)
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NanoYou a Kossuth Lajos
Gimnáziumban
Nemzetközi projekthez kapcsolódva tekinthettünk be a Kossuth
Lajos Gimnáziumban a nanovilág titkaiba.
A NanoYou néven indított projekthez – amihez közel 20 európai
ország csatlakozott – a magyarországi középiskolák közül elsõként a
mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium kapcsolódott.
A 2010-es tanév során Paulik László vezetésével 13 diáktársammal
minden második héten 1-2 órára elmerültünk a nanovilágban. Különbözõ szerepjátékok, kísérletek és a projekt hivatalos oldalán található
játékok révén ismerkedtünk meg néhány nanotechnológiai vívmánnyal.
Mi is az a nanotechnológia? Ez a rohamosan fejlõdõ tudományág
arra a természetben is létezõ jelenségre épít, hogy az egészen kicsire
csökkentett részecskéknek új tulajdonságai jönnek elõ. Az
antibakteriális ruházatot, vagy az öntisztító vízlepergetõ felületeket
például a közeljövõ ezen ígéretes területe, a nanotechnológia alkotta
meg.
Nagyon hasznos volt számunkra ez a szakkör, mert rengeteg új és
érdekes információt tudhattunk meg egy számunkra eddig ismeretlen
technológiáról, ezen kívül egyes témaköröket angolul dolgoztunk fel,
így nyelvtudásunkat is mélyíthettük ezen a speciális tudományos
területen.
Feladataink között szerepelt egy 5-10 diás prezentáció készítése
valamilyen nanotechnológiai fejlesztésrõl. Keresztény Áron és Gyõri
Barnabás „Nanotechnológia a rák gyógyításában” címmel készített
bemutatót. Molnár Márton a nanotechnológia haditechnikában betöltött szerepét részletezte. Polacsek Georgina és én nanotextíliákról
állítottunk össze prezentációt.
Márciusban látogatást tettek a szakkörön az EU-s projekt osztrák
felelõsei. Erre az alkalomra plakátot készítettünk, ami közérthetõen
kifejezte a nanotechnológia lényegét, majd szerepjátékokat játszottunk. Az egyik játék témája az volt, hogy jó-e, ha a nanotechnológia
segítségével szuperemberré válunk, akinek törhetetlen csontjai vannak, és nem lesz soha beteg? A szituációban egy multimilliomos, egy
magánpraxist üzemeltetõ orvos, egy átlagos keresetû családapa, és
egy gyerek bõrében fejthettük ki a véleményünket a meglehetõsen
drága, és szokatlan beavatkozásról. Természetesen mindez angol
nyelven zajlott.
A tanév végén Siófokra utaztunk, hogy kipihenjük a „nanofáradalmakat”. A gimnázium projekthetéhez kapcsolódva június 14én nano napot tartottunk. A diákok 3 helyszínen kaptak ízelítõt a
nanotechnológiából. Kisfilm, nanolaboratórium, kísérletek és idõgép
segítségével folyt az ismerkedés.
Ipcsics Noémi

• Mórás atlétika siker

A Móra Ferenc Általános Iskola 7-8. osztályos lány atlétika csapata
Budapesten az Országos Diákolimpián 9. helyezést ét el. Felkészítõ
tanáruk Németh Zsolt igazgatóhelyettes volt. (A felvételen a csapat
tagjai balról jobbra: Susovits Kitti, Levéli Karolin, Gál Viktória, Horváth
Dalma, Weisz Gabriella, Steiner Nikolett.)
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Fontos döntés az Aquánál

Életképes kistérségi vízközmû jött létre

Július elsején sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az Aqua Szolgáltató Kft. átveszi a Szig-Víz Szigetközi Vízszolgáltató Nonprofit Kft.
üzemeltetési területét. A mosonmagyaróvári kistérségben ezzel a szerzõdéssel egyetlen, önállóan megmaradó vízmû alakul ki. Mint a sajtótájékoztatón Leitner László, az Aqua ügyvezetõje elmondta, ezzel a
lépéssel az Aqua elõre menekül, hisz az elõzetes információk alapján a
készülõ vízközmû törvény szerint
30-32 vízmû maradhat, s ebbe a
létszámba az Aqua – amelyik a 41.
legnagyobb szolgáltató volt az országban – nem férne bele.
A szolgáltatón belül megalakult a Szigetközi Üzemmérnökség, ahova a most csatlakozott települések kerülnek. Az átvétel mind víz és szennyvíz tekintetében Kisbodak,
Püski, Dunaremete, Lipót, Darnózseli, Kimle, Károlyháza, Hédervár és
Ásványráró településeket érinti. Halászi és Máriakálnok településeken
az eddigi szennyvízrendszer mellett a vízhálózat üzemeltetését is ellátják
ettõl az idõponttól.
Dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár alpolgármestere fontosnak nevezte, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságot a város megõrizze.
Marovics Géza, a Szig-Víz tulajdonosi képviselõje elmondta, hogy mindkét cég prosperáló társaság, de közösen minden bizonnyal nagyobb
eredményt lehet elérni.
Várhatóan a csatlakozó települések jól járnak, hisz az Aqua országosan is alacsony víz-és szennyvízdíjakkal dolgozik.
Az Aqua minden, a társcégeknél dolgozónak munkát ajánlott, a cég
létszáma így az egyesüléstõl 130 fõ lett, s várhatóan a létszám 145-150
fõben stabilizálódik majd.
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KÖZÉLET

2011. július 8.

Dupla arany a Kühne zenekarnak

A Kühne zenekar immár 62 éve játszik jelentõs szerepet Mosonmagyaróvár zenei életében. 21 éve Hernádi Sándor karmester
dirigálja a zenekart. A minap úgy döntöttek, hogy megméretik
magukat, a Magyar Fóvószene és Mazsorett Szövetség zsûrije
elõtt adtak koncertet a kulturális központban, s arany minõsítést
szereztek. Hernádi Sándorral beszélgettünk.

- A minõsítés két szempontból fontos. Az egyik az, hogy jegyezve
legyünk abban a kategóriában, ahol indulunk. Ez fontos abból a szempontból, hogy ha a szövetség meghívást kap, akkor azok közül delegál,
akik minõsítettek. Hisz ez egy hivatalos rangsor. A legfontosabb vonzata

Mórón egy találkozón nemzetközi zsûri elõtt arany diplomát kaptunk.
2006-ban eljutottunk a Bécsi Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválra. S
most itt ez a minõsítés. De a Kühne zenekar az ötletgazdája és egyik
szervezõje Fúvószene Napja nevet viselõ rendezvények. Ez két éve volt
elõször, s most lesz a második, augusztus 20-án. Zárójelben jegyzem meg,
hogy kissé el vagyunk keseredve, úgy tûnik, hogy sem a helyszín, sem a
kijelölt idõvallum nem igazán megfelelõ. Azon vagyunk, hogy két év
múlva ez a rendezvény kerüljön vissza a Városközpontba.
- Ami a jövõ terveit illeti …
- Nagyon sok programunk van. Mire megjelenik az interjú, lezajlik a
Voluta, ott is zenélünk, majd Gyõr jön. Július elsõ hétvégéjén
Balatonföldvárra megyünk a nemzetközi térzene fesztiválra. Innét átmegyünk Siófokra, ott adunk térzenét. Aztán jön az augusztusi fesztivál. És
a szokásos leterhelés.
- Úgy látszik, nincs szó unatkozásról. Azt hittem, néhány fellépést említesz, s te az elkövetkezõ két hétben szinte minden napra tudsz egy fellépést.
- Szerencsére ismertek vagyunk, s büszkék is a sok meghívásra. S
örülünk, hogy Mosonmagyaróvár hírét visszük szerte az országban, a
világban. Azt gondoljuk, ez nem kis dolog.
Böröndi (Talpas Balázs felvétele)

• Villámcsõdület
szerintem az, hogy a fúvószenekar tagjait is motiválja, elõtte fél évvel
készülünk rá. Van tét, s mivel van tétje, a zenekart komoly munkára lehet
szorítani. Lehet repertoárt bõvíteni, és nehezebb számokat betanulni.
Ezen kívül, mint említettem, fontos az országos nyilvántartás. Nagyon
örülünk, komoly felkészülés elõzte meg a hangversenyt, s hát a dupla
arany nagyon fontos.
- Mit jelent az, hogy dupla arany?
- Van A,B,C kategória. A az alsó, B a középsõ, s a C a felsõ. A C
kategóriában már olyan zenekarok vannak, akik hivatásszerûen zenélnek. A kategóriát nekünk kell megválasztani. Minden kategóriában van
egy 12-13 oldalas mûsorlista. Le van írva, hogy az egyes kategóriában mit
kell tudni. Tehát a nehézségi fok meg van szabva. Mi a B kategóriát
választottuk, úgy éreztük, hogy nekünk ez a megfelelõ. Úgy gondoltuk,
hogy inkább itt legyünk jók, mint a legmagasabb kategóriában az alsó
szintet jelentsük. Beszélgetve a többi fúvószenekar vezetõjével, õk is ezt
javasolták. Eztán a listáról választottunk számokat. Kategórián belül
kettõ stílusban is lehet minõsíteni. Mi kértük a minõsítést koncert
kategóriában, meg szórakoztató show kategóriában. A koncert kategóriában nehezebb és komolyabb zenemûveket kell megoldani. Itt egyéni
hangszeres teljesítmények is vannak, trombita, klarinét stb. A show
kategóriában ismert zenemûveket kell játszani, szórakoztatni kell.
Amikor visszakaptam a minõsítõ lapot, s megnézhettem, egy zeneszámon kívül a koncert kategóriában a többi szám megfelelt volna a C
kategóriának is. Így különösen jónak tûnik az, hogy mind a két stílusban
kiemelt arany minõsítést kaptunk. Pontszámra is ment a dolog, s a mi
pontszámunk ebben a kategóriában volt. De az utána elhangzott szakmai véleménynek is örülhettünk.
- Akkor jól gondoltam, hogy a dupla arany a zenekari tagok önbecsülésének is jót tett.
- Hát persze, minden zenekari tag kihúzhatja magát. S mostantól
számítva öt évig koncert fúvószenekar néven léphetünk fel.
- Ez egy út állomása. Az idáig vezetõ útról is szólnál?
- Valójában az igazi munka 2004-tõl indult. Addig sem lazsáltunk, de
komolyodtak a feltételek, egyre nehezebb mûveket kellett játszani, hogy
elõbbre tudjunk lépni. A zenekar 62 éves, én 21 éve vagyok karmester.
Az elsõ CD-t a zenekar 55 éves jubileumára adtuk ki. Még 2004-ben

A mosonmagyaróvári DrogPont Szenvedélybetegeket Segítõ Szolgálat
június utolsó szombatján Magyarországon még kevésbé ismert, úgynevezett
villámcsõdülettel (flash mob) próbálta felhívni a figyelmet a drogfogyasztás
veszélyeire, a szenvedélybetegség problémáira. A sokszor Interneten szervezett néhány perces akció kizökkenteni akar, a figyelemfelkeltés szokatlan,
ám hatásos eszköze. A mosonmagyaróvári Park Center parkolójában létrejött látványosságban a fiatalok tánccal igyekezték meghökkenteni, felébreszteni az arrajárókat.
Füredi Kornél felvétele

2011. július 8.
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Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon
Az összefogás ereje
Bizonyára sokan emlékeznek a tavalyi nyár nagy kulturális eseményére, a MOSON 1000-re. Az idén is hasonló rendezvény lesz
augusztus 19-én és 20-án a tavalyi helyszínen. A programokról, a
szervezésrõl kérdeztük Csiszár Pétert, a Flesch Károly Kulturális
Központ Nonprofit Kft. igazgatóját.
– Amikor év elején a város vezetõivel beszélgettünk az évadról, az az igény
fogalmazódott meg, hogy a
tavaly rendezett Moson
1000-hez hasonló rendezvényt az idén is szervezni
kell - mondja Csiszár.
– Ennek a költségeit mi
teljes mértékben nem tudjuk fölvállalni, de a város
sem. Így abban maradtunk,
hogy megosztjuk azokat. Fele a költségeknek a várost terheli, fele
a kulturális központot. Ebbõl az összegbõl összeállítunk legalább
egy olyan színvonalú rendezvényt, mint a Moson 1000 volt. A
struktúra azonos. Tehát lesz délelõtti program, kirakodóvásár,
kézmûvesek utcája, s protokolláris rendezvény is.
A Nyári fesztivált sem akartuk elhagyni, ezért úgy gondoltuk,
hogy a két nap rendezvényeit a Nyári fesztivál keretein belül
szervezzük meg.
– Mikor lenne ez a két nap?
– Augusztus tizenkilencedikén és huszadikán. Pénteken és
szombaton. Szombatra egy nagyszínházi, szabadtéri elõadást terveztünk, minden eddiginél nagyobb színpadot építünk, s a Madách Színház Macskák címû darabjával kedveskedünk a közönségnek. Az eredeti, klasszikus elõadással. 500 ülõhellyel számolunk, ennyi széket helyezünk el a színpad elé. Az ülõhely 1000
forintba kerül, az állóhely pedig ingyenes lesz.
– Ehhez le kell zárni az utcát.
– A Szent István király utat aVilmosrév utcától a Magtár utcáig
teljes hosszában lezárjuk csütörtök hajnaltól vasárnap délutánig.
Két színpadot építünk, a nagyszínpadon a fõ események zajlanak,
a kisszínpadon a kisebbek és a protokollárisak. De térjünk még
vissza a programokhoz. A második nap eseményeibõl Ruzsa
Magdit, Presser Gábort és a Republic koncertet emelném ki.
– Bár következõ számainkban bõ terjedelemben beszámolunk a
rendezvényrõl, mégis említs meg néhány kisebb produkciót, kísérõ
rendezvényt is!
– Pénteken a Molnár Dixieland Band koncertezik Illényi Katicával, s Nyári Károly „lányaival”. Szombaton a szabadtéri szentmise után a hagyományos Szent István napi ünnepségre kerül sor,
majd a Pro Urbe díj átadása lesz. Délután a Fúvószene Napján a
két mosonmagyaróvári fúvószenekar és vendégei zenélnek. Ezt
követõen számtalan kisebb programmal szórakoztatjuk a nagyérdemût.
– Elég széles a templom környékén az utca, a szobornál ki is
öblösödik. Mégis fölmerül az emberben a kérdés, lesz elég hely, látja
mindenki, hogy mi zajlik a színpadon?
– Úgy gondolom, hogy igen, valóban a nagy érdeklõdés okán
tavaly nem látott rá mindenki a színpadra, ezért az idén egy 15
négyzetméteres kivetítõn is követhetõek lesznek a programok.
A tavalyi rendezvény sikeréhez jelentõsen hozzájárult az össze-

fogás. Az idén is így lesz, a
város összes intézménye, cége
mellénk állt. Maga az önkormányzat is, hivatalával, annak szervezeteivel. A koordinációt közös csoport végzi.
Aggódtunk tavaly, hogy az
útlezárás közlekedési problémákat okoz, hisz nemzetközi utat zárunk le. Nem így
történt. Az idén a kerékpárosokra is gondoltunk, hisz
tavaly a rendezvények területére is bejöttek kerékpárral. A „bejáratnál”, a posta épületénél biciklitárolókat fogunk
elhelyezni, ott le tudják zárni a kerékpárokat, s az õrzést is
megoldjuk.
– Mi az amit e rövid beharangozóban el szeretnél még mondani?
– A Kézmûvesek utcáját említeném még meg. Szombat reggel
kilenc órától eset nyolc óráig 25 kézmûves mutatja be mesterségét, s ezeket ki is lehet próbálni.
– Akkor nincs más hátra, mint megrendelni a jó idõt erre a két
napra.
– Megrendeljük.
Böröndi

A Piarista Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola
(Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fõ u. 4.)

házfelügyelõt keres!

A bizalmi állás betöltésének feltételei:
• feddhetetlen elõélet • jó együttmûködõ képesség
•rugalmasság.
Amit kínálunk: 45 m2-es szolgálati lakás (másfél
szoba, konyha, fürdõszoba)
A részleteket a személyes elbeszélgetések alkalmával ismertetjük.
A munkakör 2011. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.
Jelentkezési határidõ: 2011. július 22. (péntek)
A pályázat eredményérõl 2011. július 27-ig mindenkit értesítünk.
A személyes elbeszélgetésre az iskolában lehet jelentkezni, szerdánként 8-12 óráig, a 06-96/ 576-475-ös
telefonszámon.
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MEGHÍVÓ
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A Hansági Múzeum felhívása

A „Szövetség Mosonmagyaróvárért” Egyesület szeretettel meghívja a város zenekedvelõ
polgárait a

„Nyári zenés esték” hangversenyére
2011. július 10-én (vasárnap) 18 órára
az óvári Vár belsõ udvarába!
Fellép az Ifjúsági vonószenekar.
Vezényel Tirbus Ildikó.
Közremûködnek zenés-verses-táncos
mûsorral a „Baráti kör a mûvészetért”
Alapítvány tagjai.
A mûsort összeállította: O. Cser Zita.

„A vadászat története Moson Vármegyében” címmel idõszaki kiállítást rendez a
Hansági Múzeum 2011 szeptemberében.
Várják Mosonmagyaróvár és a kistérség
azon lakóinak jelentkezését, akiknek ilyen
témájú fotói, relikviái, tárgyi emlékei vannak és szívesen kölcsönöznék a múzeumnak a kiállítás idejére.
Bõvebb információ és visszajelzés a 96/
212-094-es telefonon vagy a hansagi@hansagimuzeum.hu e-mailen lehetséges.

Csak kijelölt helyen fürödjünk!
Értesítjük a T. lakosságot, hogy Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén belül egy
természetes fürdõhely került kijelölésre 2011. évben június 15-tõl augusztus 31-ig történõ
üzemeléssel: a Mosoni-Dunán az ún. Itató szabad strand (Strand u.).
A fürdõhely határait ill. védõterületét a helyszínen a parton táblák, illetve a vízen bóják jelzik. A
kijelölés a fürdési idény végéig érvényes, mely fertõzésveszély, vagy vízszennyezés esetén visszavonható.
Fürödni csak ezen a kijelölt fürdõhelyen szabad, más vizeken, folyószakaszokon, kavicsbányákban, tavakban tilos!
A szabad strandok üzemeltetését a Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft. végzi. A helyszínen
rendelkezésre áll ivóvíz-nyerõhely, hulladékgyûjtõ, WC-mosdó, zuhany, öltözõ, elsõsegély felszerelés, pihenõpad, büfé. Úszómester vigyázza a fürdõzõk biztonságát.
Kérjük a természetes fürdõhely látogatóit, hogy a saját-és mások testi épsége, egészsége érdekében tartsák be a kultúrált viselkedés szabályait, a vonatkozó köztisztasági-és környezetvédelmi
elõírásokat, különös tekintettel az alábbiakra: hulladék elhelyezése csak a kijelölt hulladékgyûjtõ
edényekben történjen. Tilos a kihelyezett eszközök, tárgyak berendezések megrongálása, és
mások testi épségének veszélyeztetése. Állatot a fürdõhely területére bevinni tilos! Horgászni
fürdési szezonban nem szabad a fürdõhely területén. A fürdõhelyen és védõövezetében jet-sky,
evezõs-motoros hajó közlekedése nem megengedett! Gépjármûvekkel parkolni csak a kijelölt
parkolóhelyen szabad.
Probléma felmerülése esetén kérjük a Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft-t, mint
üzemeltetõt(telefon: 96/577-490), vagy a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási
Osztályát(telefon: 96/577-822) értesíteni szíveskedjenek!

Focizz nálunk!
Szeretnél híres focista lenni? Szeretnél egy jó társaság tagja lenni? Vagy csak
mozogni egyet? Focizz
az MTE 1904-nél! Várunk minden 1993 és
2006 között született
gyermeket NB II-es és
megyei csapatunkba
elõképzettséggel és
képzettség nélkül egyaránt. Információ a
30-9462-891-es telefonszámon vagy az
info@mte1904.hu e-mail címen kérhetõ!

Pannonhalma vendége volt
A Bencés Fõapátságot körülölelõ kisváros
könyvtára a Nemzeti Kulturális Alap által
meghirdetett Márai-program résztvevõjeként
könyvtári állományának bõvítésére és a kortárs
magyar szépirodalom jeles szerzõinek bemutatására kapott lehetõséget. 2011. június 28-án
Szanati Erzsébet könyvtárvezetõ szervezésében a szentmártoniak Böröndi Lajos, Kormos
István-díjas költõvel, újságíróval ismerkedhettek meg rendhagyó író-olvasó találkozó keretén
belül.

A nagyszámú érdeklõdõ mellett barátok, ismerõsök is érkeztek a rendezvényre. A kötetlen
beszélgetés során a helyiek ízelítõt kaptak az
alkotó sokféle tevékenységérõl: a tanítás örömérõl, a versírás folyamatáról, könyvkiadói, újságszerkesztõi munkájáról.
A szerzõ beszélt még egyes versesköteteirõl,
A legjobb nyolc között szerepeltek városunk melyekbõl több versét saját elõadásban be is
csapatai a balatonboglári diákolimpián. A diá- mutatott. A jó hangulatú est a szerzõ könyvekok három iskolából, négy korcsoportban indul- inek dedikálásával ért véget.
tak az országos megmérettetésen.
Simon Zsuzsanna
Idén Mosonmagyaróvárról négy korcsoportban indultak csapatok. A 91-93-as korosztályt
A gyerekek felkészítõje az Óvár Építõk Sport
Nyikovics Bálint és Nyikovics Máté (Révai Mik- Klub edzõje, Kovács Miklós.
lós Gimnázium), a 99-98-ast Trapli Szabolcs és
A városban jelentõsen emelkedett a teniszeLukácsi Levente (Ujhelyi Imre Általános Isko- zõk száma, ami annak köszönhetõ, hogy már két
la), a 2000-2001-est Riesner Olivér, Glaser Fe- iskolában mûködik a Mini Tenisz program. Ezt
renc, Szabó Dávid (Ujhelyi Imre Általános Isko- a programot a Nemzetközi Tenisz Szövetség
la), a 2002-est Pitkó Kristóf és Trauttwein Péter (ITF) dolgozta ki azzal a céllal, hogy a rendkívül
Pál (Piarista Általános Iskola és Gimnázium) magas mozgáskoordinációt igénylõ sportot a
képviselte. Mindegyik csapat a legjobb nyolc gyerekek képességfejlesztõ játékokon keresztül
között végzett, Trapli Szabolcs és Lukácsi Le- sajátíthassák el még a korai fejlõdési szakaszvente harmadik helyezést értek el.
ban.

Teniszes sikerek

„JÓSZÍV" Önsegélyzõ Pénztár

Részletes felvilágosítás és ügyintézés: ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.
Tel.: 96/211-277 Ügyelet: 06-30/351-1910

Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükrôl még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelôen.

ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. • Telefon: 211-277
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Nem minden hulladék szemét Projektzáróahegyeshalmiiskolában
A korszerû hulladékgazdálkodásnak a környezet megóvását,
a természeti erõforrásokkal történõ takarékosságot kell szolgálnia, melynek lényege a hulladékok minél nagyobb mértékû
szétválogatása, újrahasznosítása, valamint a véglegesen gyûjtõtelepre kerülõ hulladék mennyiségének csökkentése.
Ezt a célt szolgálja a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás sikeres új projektje
is, melynek eredményeként 2013-ra a mosonmagyaróvári régióban 3,7 milliárd forintos beruházási összegbõl a legkorszerûbb
hulladékgazdálkodási rendszer épülhet ki.
A 71 települést érintõ projektet 2,8 milliárd forinttal támogatja az Európai Unió és a magyar állam, így a megvalósuló beruházásokon belül - várhatóan jövõ év végéig – a tervezett 166 szelektív hulladékgyûjtõ sziget is elkészül.
A háztartási szemétbe kerülõ anyagok közül újrahasznosítható a papír, a mûanyag, a fém, valamint az üveg. A szerves
anyagok, növényi részek elkülönített kezelése lehetõvé teszi a
komposztálást. Kitûnik, hogy az, amit a mindennapi gyakorlatban szemétnek hívunk, többnyire csak az újrahasznosítható
anyagok nehezen szétválogatható keveréke, aminek döntõ hányada hasznosítható, ha szelektíven kerülnének ki a háztartásból.

A lakosság körében a szelektívgyûjtés leghatékonyabb módja
a hulladékgyûjtõ szigetek megfelelõ használata. Azokon a helyeken, így Mosonmagyaróváron is, ahol már találkozhatunk
ilyen szelektív gyûjtõpontokkal, ott a lakosság körében elfogadottá és mindennapossá vált a használatuk.
Természetesen a pozitív tapasztalatok mellett ma még találkozhatunk problémákkal is, melyek fakadhatnak a nem megfelelõ válogatásból, vagy akár ismerethiányból, illetve egyszerû
hanyagság miatt a gyûjtõsziget környéki szemetelésbõl.
Ma még az is probléma lehet, hogy a gyûjtõedények sokszor
telítettek. Sajnos gyakori, hogy a mûanyag palackok nincsenek
laposra taposva, a nagyobb papírdobozok széttépve kisebb darabokra, így gyorsabban megtelnek az edényzetek.
A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak - az új projekt keretében - kiemelt
célja, hogy a szigetek számszerû bõvítésén, technikai feltételeinek korszerûsítésén túl a lakosságot aktívabb közremûködésre
ösztönözze, népszerûsítõ kampányokkal megismertetése a szelektívgyûjtés lényegét, értelmét.
Ezzel megvalósulhat, hogy a hatékonyabb használat mellett,
a szelektív szigetek környezete is tisztábbá és rendezettebbé
válik.

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata a TIOP-1.1.1-07/12008-0864 „Informatikai Infrastruktúra fejlesztése a Lõrincze
Lajos Általános Iskolában” címû pályázat keretében 12.719.300
forint egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást nyert el iskolai
oktatást támogató infokommunikációs eszközök beszerzésére.

Az eszközök (8 db tantermi csomag: SmartBoard interaktív
tábla + Dell notebook + Epson projektor, 16 db Intensa iskolai PC
és Samsung monitor és 1 db Fujitsu szervercsomag) beszerzése és
beüzemelése a 2010-2011-es tanév során megtörtént, és 2011
tavaszán a pályázat keretében sor került az iskola pedagógusainak
továbbképzésére is.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projektben közremûködött a budapesti ESZA Nonprofit Kft., mint a
pályázat kiírója által megbízott kapcsolattartó szerv.
A Lõrincze Lajos Általános iskola 15 tanárát az InformatikaSzámítástechnika Tanárok Egyesülete által ajánlott szakember
oktatta az interaktív táblák kezelésére és használatára, különös
tekintettel az eszközök oktatásban való hatékony felhasználására.
A képzés célja, hogy az új tanévben, 2011 szeptemberétõl a
Lõrincze Lajos Általános Iskola tanárai már a most megszerzett
ismereteiket is beépítsék mindennapi oktató munkájukba.
A 2011. június 23-án a Lõrincze Lajos Általános Iskolában
megtartott projektzáró rendezvény keretében Gálik Péter, az
iskola igazgatója mutatta be a projektet, majd Szõke László polgármester adta át hivatalosan a pályázat keretében beszerzett
eszközöket.

Szolgáltatásaink

• SZTK vények beváltása!
• INGYENES komputeres szemvizsgálat!
Szemüvegkeretek 1600 forinttól széles választékban.
• Tokok, láncok kiegészítõk!
• Színes és fekete-fehér filmek árusítása, kidolgozása, albumok!
• Kontaktlencse illesztés, ápolók, tisztítók, lencsék raktárról!
• “Kezdõknek” INGYENES egyhavi próbalencse!
• Elemek, hõmérõk, napellenzõk, órák, barométerek!
• Szemüvegkészítés akár 15 perc alatt!
• Gyors, pontos és figyelmes kiszolgálás!
Folyamatos akciókkal várjuk Önöket!

Mosonmagyaróvár Szent István kir. u. 84.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 9-17 h-ig, szombaton 8-12 h-ig

RÖVID HATÁRIDÕ, FIGYELMES KISZOLGÁLÁS, JÓ PARKOLÁSI LEHETÕSÉG
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• Feketések példás helytállása
Az idei tanévben a Mezõtúron rendezett Kaán Károly természetismereti verseny három napos országos fordulóján mindkét
évfolyamon a mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola diákjai képviselték megyénket. A 6. osztályosoknál Angyal
Boglárka 6. helyezést, az 5. évfolyamon Fodor Péter a 8. helyezést érte el a megyék legjobbjai között.
Felkészítõ tanáruk Posztós László szerint ehhez az eredményhez az átlagon felüli képességen, a példás szorgalmon kívül
arra a támogató családi „hátszélre” is szükség van, ami mindkettõjüknél adott. Elért eredményeik alapján iskolánk elõterjesztette õket a város kiváló tanulója címre. (A kitüntetést június 30án vették át. Tudosításunk a 3. oldalon olvasható!)
Büszkék vagyunk rájuk, további szép sikereket kívánunk nekik!
Fekete István Általános Iskola

12. oldal

HONISMERET

Kedves nekünk ez a hely

Zarándokok Máriakálnokon

Máriakálnok a Szûzanya kultusznak köszönhetõen a XVI. század óta
jelentõs búcsújáróhellyé vált, melyet évente két búcsú alakalmával
sokan felkeresnek. Ezek egyikén, Szentháromság vasárnapján az esõs
idõ ellenére sok százan gyûltek össze a szigetközi Boldogasszony búcsújáró helyén. A koncelebrált szentmisén Tempfli József nagyváradi
püspök szentbeszédében olyan embereket állított példaképül a hívek
elé, akik látják a jövõ fejlõdési irányát, és utat tudnak mutatni, formálni
képesek a világ arcát. Hangsúlyozta, olyan emberekre van szükség, akik
azt mondják, amit gondolnak, és azt teszik, amit mondanak.

Máriakálnok emberemlékezet óta kedves zarándokhely a szigetközi
hívek számára. A gyönyörû környezetben szerényen meghúzódó kápolna körül már a középkorban is imádkoztak segítõ kegyelemért a zarándokok. A folyószabdalta tájon sok friss vizû, jó forrás volt. Az útonjárók
különösen szerették azt a Kálnokon kívül esõ kutat, amelynek vizét
gyógyító erejûnek tartották, mert több csodálatos gyógyulás, s ennek
hatására megtérés is történt ott. A hédervári Viczay gróf segítségével a
hívek 1663-ban kápolnát építettek Sarlós Boldogasszony tiszteletére.
1873-ban a Szentháromság vasárnapi búcsú után az oltáron felejtett égõ
gyertyáktól támadt tûzvészben az egész kápolna leégett, csupán Szûz
Mária és a kis Jézus szobra maradt sértetlen. E csodás körülmény tovább
növelte a kálnoki Mária-tiszteletet. A hívek és Zalka János gyõri püspök
adományából újjáépített kápolnát 1874-ben szentelték fel. Búcsúkiváltságait 1874-ben, IX. Pius pápától nyerte.
A szocializmus éveiben megrongálódott neoromán épületet a
kálnokiak folyamatos munkával felújították. Ez a faluból kitelepített
svábok segítségével valósulhatott meg.
Trauttwein Éva

• Festettek a képviselõk

2011. július 8.

Úszóversenyek a Mosoni-Dunán
Több mint nyolc évtizeddel ezelõtt ritka, de annál örvendetesebb
sporteseményei voltak az akkor még különálló két településnek,
Mosonnak és Magyaróvárnak.
1929. július 28-án szerveztek „távúszó” versenyt a mosoni fürdõzök
társasága – ifjú May Károly – kezdeményezése nyomán. Az úszóversenyt a Mosoni-Duna halászi hídjától indították, melynek célba érkezési
helye a mosoni „Márta” híd volt.
A versenyre elõzetesen 15 vállalkozó szellemû egyén jelentkezett,
három magyaróvári és tizenkettõ mosoni fiatalember. A versenyen
kiskorúak is részt vehettek, de ezt szülõi beleegyezéshez kötötték. A
versenyzõk biztonságát három úszóként egy csónakkal kívánták biztosítani.
Vasárnap délután, kedvezõ idõjárási körülmények között sikerült
megtartani a versenyt. A körülbelül 7,5 kilométeres távnak azonban már
csak 11-en indultak neki. A halászi hídi startnál Moson nagyközség
sportkedvelõ elöljárói is megjelentek, emelve a rendezvény elismertségét, akik egyébként a rendezvényt is támogatták. A versenyt, féltávjánál
a csónakházaknál megszemlélte a dunántúli úszók delegációja is. A
versenyt végig vezetve Dr. Vutskits György magyaróvári úszó nyerte 59
perccel, majd 1 kilométerrel elhúzva a mezõnytõl. A további sorrend :
2. Haller Emil Moson, 3. Surnovszky Leó Moson, 4. Rázsó Imre
Magyaróvár, és 5. Koppi Mihály Moson. A versenyt idõ elõtt a 11
indulóból hatan feladták. A versenyzõk célba érkezését a mosoni alsóstrandfürdõnél az érdeklõdök sokasága fogadta, mind a hídról és úgy a
partról is.
Ugyanez év szeptember elsején volt még egy meghívásos verseny
Magyaróvár és Moson úszói részére. Erre csak a helyben ismert és
köztudomásúlag úszni jól bíró emberek jelentkezhettek. Nevezési díj
nem volt, az 1500 méter hosszú távra idegen, helyben nem ismert úszó
nem is jelentkezhetett.
A verseny a „Paradicsom” legelõtõl indult, cél a kálnoki rév, ahol a
magyaróvári strand és csónakházak voltak. Napfényes idõben 3 órakor
nyolc fiatalember vállalkozott az úszásra, melybõl ketten feladták a
versenyt. E versenyt is a korábbi bajnoka, Dr. Vutskits György nyerte 16
perc 52 másodperccel. A szervezõk erre a versenyre már városközi
csapatversenyt is hirdettek, azonban ez meghiúsult, mivel csak Magyaróvár állította ki ötfõs csapatát.
Nagy érdeklõdés mellett zajlottak az 1930-as években a Rudolf-ligeti
ún. mosoni strandünnepélyek, melyek napközben úszó és teniszversenybõl, este lampionos csónakfelvonulásból, a MÉZE hangversenyébõl és záró táncmulatságból álltak. Az úszóversenyek fõ számai a 4
kilométer távú férfi, és nõi 1800 méteres versenyszámok voltak. Mellettük volt még a 100 méteres gyors, és mellúszás mindkét nem részére.
E ritka úszóversenyekkel annak idején azt gondolták, hogy hagyományt
fognak teremteni, azonban annak ellenére sem tudtak gyökeret ereszteni,
hogy már akkor is büszke volt Moson és Magyaróvár a vízpartiságára.
B.B.

SAN-THERM Bt
Mosonmagyaróvár 48-as tér 2.
Tel/Fax: 96/579-709

SAN

Hõtechnikai szaküzlet

THERM

• Gázkazánok
• Konvektorok
• Gázkémények és bélésanyagok
• Radiátorok
• Csôrendszerek és szerelvényei
• KÖGÁZ-termékek
• Tervezés kivitelezés
○

Feketeerdõ játszótere megújult a minap. A csöppnyi település képviselõi
Novák András polgármester vezetésével lefestették a játszótér fa szerkezeteit.
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A TECHNIKA, AMELY
AZ EMBERT SZOLGÁLJA
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• Megérkeztünk - a kórház újszülöttjei

Hétrõl hétre bemutatjuk kedves olvasóinknak az új jövevényeket. Nevük és születési dátumuk mellett csak a település nevét közöljük, ahol nagy szeretettel
várják õket! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak azon kisbabák portréja jelenik meg, akiknek szülei ehhez hozzájárultak. A babák fényképeit
születésük sorrendjében közöljük, az egy napon születettekét betûrendben. (Milkovits Tibor felvételei)

Gellén Milán, 2011. június 2.
(Mosonmagyaróvár)

Schweifer Gabriella, 2011.
június 10. (Mosonmagyaróvár)

Sebestyén-Szelle Márton, 2011.
június 3. (Dunasziget)

Vida Eszter, 2011. június 4.
(Lébény)

Weisz Virág, Viktória, 2011.
június 6. (Mosonmagyaróvár)

Weisz Barnabás, 2011. június 11.
(Kimle)

Góti Nicolas Patrik, 2011. június
13. (Mosonszolnok)

Horváth László, 2011. június16.
(Mosonmagyaróvár)

Püspöki áldás a felújított kápolnára

Cseh Lilla, 2011. június 24.
(Mosonmagyaróvár)

Horváth Márk, 2011. június 26.
(Mosonmagyaróvár)

Benkõ Letícia, 2011. június 26.
(Mosonszentmiklós)

Varha Szofi Anna, 2011. június
27. (Mosonmagyaróvár)

Június 30-án dr. Pápai Lajos megyéspüspök szentmise keretében áldotta meg a felújított mosoni temetõkápolnát, amely a
Feltámadt Üdvözítõrõl kapta a nevét.
A felújítás közel tízmillió forintba került, amelynek egy részét
az önkormányzat fizette, de Cseh András és Faddi Horváth Pál
képviselõi alapjukból is támogatták azt. Mint Kapui Jenõ plébános fogalmazott, a munkálatok nagy részét a mosoni hívek állták.
A hatalmas vihar ellenére sokan vettek részt a nagy eseményen.
B.L. (Fotó: Milkovits Tibor)

NYÍLT TÉR
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Keresztre feszíttetik az igazság?
A Mosonvármegye címû helyi lap „Közélet” rovatában megjelent
egy levél – Vida Istvántól – a Trianoni emlékhely létrehozásával
kapcsolatban.
Kedves István!
Írod, hogy történelmet írni csak objektíven szabad. Ez csak
természetes. Ezért kell a történetet és a történelmet – igazságot és
valóságot együtt kezelni. A tényeket azonban nem kellene figyelmen kívül hagyni. Mivel Te a „történet” közepébe vágtál bele, így
az utókor – ha érdekli egyáltalán – valóban féloldalas tájékoztatást
kap a keresztállítás valós történetérõl.
Feltétlenül tudatosítani kell, hogy a keresztállítást a helyi MIÉP
kezdeményezte, és magam jártam el (levelezés formájában) az
önkormányzatnál. Ekkor még nem tudott senki a tervrõl, és
senkinek nem jutott eszébe Mosonmagyaróváron az Országos
Trianon Társaság elnökségének a felhívásához csatlakozni. Én
megtettem. A helyi MIÉP saját erõbõl kívánta megvalósítani a
tervet. Ezt a beadványt tárgyalta meg az illetékes önkormányzati
bizottság, melynek tagja volt Szabó Miklós is. 3:2 arányban elutasították a kérelmet. A közben történt Böröndi Lajos vezette TV
vitáról nem szólok, mert nem vitte elõbbre a dolgot. (Nem a
mûsorvezetõ hibája.) Az önkormányzati elutasítás tudtomra adja,
hogy az „EU-hoz való csatlakozás küszöbén nem idõszerû Trianon
emlegetése.” Ezért a város területén sehol nem engedélyezik a
Trianon emlékhely létrehozását. (Ekkor még ebben az ügyben
sehol nem volt Szabó Miklós és Sólyom Tibor.) Sõt még akkor sem,
amikor több napos tépelõdés után megkerestem Kiss Miklós
evangélikus lelkész urat e témában. Egy órányi beszélgetés eredménye lett az engedély. Természetesen engedélykérõ levelet írtam, ezt lelkészi elõterjesztés követte, s presbitériumi döntés. A
kereszt felállítását kb. fél éves munka elõzte meg. Vagyis még
egyszer mondom, ezeket a dolgokat nem Szabó Miklós és Sólyom
Tibor kezdeményezte.
Ami viszont az MPKE keretén belül történt: az elsõ ülésen,
mikor szóba hoztam az ügyet, ismertettem, hogy mit szeretnék.
Tánczos Lóránt azonnal felajánlotta a kereszthez szükséges fát.
Csak a pontosság kedvéért jegyzem meg, a keresztet nem Németh
Alajos faragta meg, hanem a Szabó Ernõ vezette Fafaragó Bt.
Sérfenyõszigeten. Németh Alajos a kereszt tövét illesztette bele a
fogadó elembe. Pár milliméter legyalulásáról volt szó. A keresztre
feszített, megcsonkított Magyarországot Pákozdi Emese nagyította ki az általam rendelkezésre bocsátott kis térkép alapján. Ez
szimbolizálja a keresztre feszített Magyarországot. A koronás
címert Szabó Miklós hozta, és õ is csavarozta rá a keresztre, ami
már akkor állt. A létrát én tartottam. A NEM NEM SOHA táblát
Németh Alajos szögelte fel az én jelenlétemben. Nem dicsekvésbõl mondom, de a kereszttel kapcsolatban mindenrõl tudok.
Nélkülem nem történt semmi. Az elõzményekrõl dióhéjban ennyit
feltétlenül meg kell említeni. Most lássuk a zsebrevágó dolgot, a
pénzt. Az általam másodiknak tartott ülésen kezdõdött. Itt lépett
be Szabó Miklós, szót kért és közölte, hogy pénzt gyûjtünk a
kereszt állításához szükséges kiadások fedezésére. Biztos vagyok,
hogy nem kérkedésbõl, de többen adtak 5000 forintot, többen
1000 – 2000 forintot. A pontos összeget csak úgy tudom megmondani, ha valaki segít az ott adakozók azonosításában. Talán 30-35
ezer forint gyûlt össze egyéni adakozásként. Az egyesület nevében
nem történt adakozás. A pénzgyûjtésben Gábor Józsefné segített,
mint magánszemély. Mint szervezetet a Fideszt és a Polgári Védegyletet kell megemlíteni. Meglepetésemre a lakásomon keresett

fel dr. Baloghné Staár Katalin és Hatvani Emõke, és az említett
szervezetek nevében 35 000 forinttal gyarapították a már befolyt
összeget. Meg kell említenem Makay Pétert, aki a zászlótartót
készítette. Készen állt a helyén, amikor megtudtam, hogy az ára 60
ezer Ft. Megkönnyebbültem, amikor mondta, hogy fogadjuk ezt
tõle hozzájárulásként. (Köszönet érte.)

Kedves István! A közös emlékezésre hivatkozva közlöd, hogy az
egyesület tagsága 150 ezer forintnál többet gyûjtött össze. Megemlíted, hogy a kereszt fölállítása mintegy 100 000 forintba került, a
maradék pénzt Szabó Miklós a nevezett gimnáziumnak adta át. Itt
álljunk meg egy pillanatra. Ha ez a pénz hozzátok befolyt és így
rendelkeztetek vele, az a ti dogotok. Mivel nem hozzám folyt be ez
a pénz, nincs bizonyítékom a gyûjtés igazolásáról. Azért némi
hozzáfûzni valóm van. A keresztre költött pénz nálam mintegy 70
ezer forint, nem száz. Beregszászra viszont kereken 100 000
forintot adtam fel. Nekem megvan a feladóvevény. Gondolom,
nektek is vannak dokumentumaitok. Amennyiben az említett több
mint 150 000 forint befolyt, keressétek! Fontosnak tartom megemlíteni, hogy összesen 69 adakozótól 179 350 forint gyûlt össze, s
ebbõl fedeztem a kiadásokat.
Azonban van még egy számomra is kényes dolog, a képeslap!
Örültem a mintegy 250 darab képeslapnak. Megkerestem vele
trafikokat, könyvesboltokat és elhelyeztem náluk a képeslapokat,
kérve, adják el a nemes cél érdekében. Szomorúan mondom, egy
darabot sem adtak el. Úgy, hogy a fiatalok dobálták be postaládákba, és osztottuk szét a megemlékezésen. Köszönet nekik! Így múlt
ki a képeslap történet.
Részemrõl befejeztem a Trianon polémiát mindenkivel. Csak
azért reagáltam, mert ha az ifjúság olvassa a Trianon-kereszt
történetét, csak az igazság és fõleg a valóság táruljon elébe.
Paukovits László
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Tavasz óta mûködik a kutyaiskola

Megkezdte mûködését a Mosonmagyaróvári Dogcentrum Kutyaiskola és Sportegyesület

Városunkban, ideális helyen a Fertõsor és Lengyári út közötti
hatalmas területen kultúrált körülmények kialakítása után tavasz óta mûködik kutyaiskolánk.
Az egyesület megalakításának célja a segítségnyújtás
abban, hogy a gazdi és kutyus
a lehetõ legjobban érezze
magát. Kutyust kb. 15 évre
vesz magához az ember, nem
mindegy tehát, hogy milyen
barátunk, „családtagunk” válik belõle.
Szeretettel várunk mindenkit, aki igényli a kultúrált
kutyatartás megismerését és
elsajátítását! A lényeg, hogy
a gazdi úgy érezze, hogy a kutyázás legyen szórakozás, hobby, de
mindamellett komoly munka és felelõsség is.
Tevékenységi területeink rendkívül szélesek: kutyaovi és kutyaszocializáció az alapja mindennek. Folyamatosan indítunk engedelmességi kezdõ, haladó, és õrzõ védõ oktatásokat. Agility akadálypályánk, úsztató medencénk, nyomkövetéses gyakorlataink,
felkészítõ foglalkozásaink számos lehetõséget nyújtanak a hozzánk csatlakozóknak. Bemutató csoportunkkal és családi rendezvényeinkkel sok gyereket és felnõttet örvendeztettünk meg.
Jelenleg jelentkezõket várunk nyári bentlakásos kutyás tábo-

runkba. A nyári szünetre a diákok számára szervezünk engedményes tanfolyamokat.
Ingyenes szaktanácsadással segítünk a gazdiknak. A kutyaiskola területén mûködõ boltunkban pedig kutyaeledel és felszerelés is beszerezhetõ. A MEOE hivatalos partnereként számos
lehetõség nyílt meg elõttünk.
MINDEN MEOE TAG SZÁMÁRA A VASÁRNAPI
„ÖRÖMKUTYÁZÁS” INGYENES.
Minderrõl bõvebben: www. dogcentrum.hu internetes honlapunkon tájékozódhatnak.

Száz éve írta a Mosonvármegye
„Mélyen megilletõdve, igaz és õszinte részvéttel jelentjük egy
törzsökös, régi magyaróvári polgárnak, id. Manninger Jánosnak
halálát. Hosszu szenvedés után aggkori elgyöngülés vetett véget
életének 70 éves korában szombaton, folyó hó 8-án délután fél 2
órakor. Az elhunyt hosszu, küzdelmes és szorgalmas élet árán küzdötte fel magát oda, hogy ugy Magyaróvárnak, mint az egész vármegye iparostársadalmának egyik legtekintélyesebb egyénisége volt. Az
elhunyt tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak és a
városiképviselõ-testületnek. Temetése hétfõn délután 4 órakor fog
végbemenni. Az elhunytban Manninger János épitési vállalkozó és
Manninger Emil téglagyáros édesatyjukat, Manninger Mihály prépost és Manninger Károly háztulajdonos pedig testvérüket gyászolják.” (1911. július 9. Az eredeti helyesírást megõriztük.)
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