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II. NEMZETI TANÉVNYITÓ � LIPÓT

Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkár mondott ünnepi beszédet augusztus 28-án Lipóton a II. Nemzeti Tanévnyitó
ünnepségen. Az új nemzeti tantervrõl is szólva hangsúlyozta, ki kell javítani az elõzõ kormányzatok oktatást megbetegítõ hibáit.

A 2011/12-es tanévet dr. Réthelyi Miklós miniszter nyitotta meg. (Tudósításunk a 4. oldalon olvasható!)
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A PRO URBE DÍJAS VÁROSVÉDÕ
Megható ünnepség keretén

belülvetteátdr.NagyIstvánpol-
gármestertõl a Pro Urbe díjat
dr. Kocsis Sándor, aMosonma-
gyaróvári Városvédõ Egyesület
elnöke az államalapítás emlék-
napjánMosonban.

ALebóFerenckészítetteSzent
Istvánszobortízéveazaugusztu-
si ünnep színhelye. Az idén is a
szentmisétkövetõenkerültsoraz
ünnepimûsorra,amelynekkere-
tébenNémethLászlóplébános,a
tavalyi díjazott mondott ünnepi
beszédet.Eztkövetõenkerültsor
a Fehér LóKözösségiHázban a
díjátadásra.

KocsisSándorzalai születésû,
DeákFerencrajongó.Nemvélet-
len,hiszõ isSöjtörön láttamega

napvilágot.Gépészmérnökként
került 1959-ben a városba, hu-
szonnyolc évet töltött a Lajta-
Hanság Állami Gazdaságnál,
kutatóésegyetemioktató,címze-
tesegyetemidocens.

1993ótatagjaaMosonmagyar-
óváriVárosvédõEgyesületnek,s
2003ótaelnökeannak.Rajongva
szereti fogadott városát, védi és
gyarapítjaértékeit.

Aki ismeriKocsisSándort, az
nyílt, tiszta szívû emberként is-
meri. A város legrangosabb ki-
tüntetéseígyméltóhelyrekerült,
s bizonyos,hogyazelismerés to-
vábbi munkára sarkallja annak
tulajdonosát.

Mvm

Lebó Ferenc szobrászmû-
vész és Varga György festõ
ikertárlata a Fehér Ló Kö-
zösségi Házban a Nyári fesz-
tivál elõrendezvényeként
nyílt meg. A két mûvész már
többször állított ki együtt,
mindketten tagjai a KOMP
nevet viselõ csoportosulás-
nak. A tárlat népes közönsé-
gét dr. Nagy István polgár-
mester köszöntötte, aki a ba-
rátság fontosságát emelte ki,
s arról beszélt, hogy a két
kiállítómindegyikérebüszke
a város,mindketten gyarapí-
tották szoborral köztereit,
növelik annak rangját.

� LEBÓ - VARGA : VÁLOGATÁS

AkiállítókpályájárólBöröndi
Lajosköltõszólt,akinemfelejtet-
teelmegemlíteniLebóFerencúj
köztéri alkotását Mosonszol-
nokon, a kitelepítettek és meg-
alázottakemlékmûvét.Lebófel-
menõit egyébként a felvidéki
Udvardróltelepítettékki,ezértõ
is két hazát vall magáénak.
Böröndielmondta,LebóFerenc
tiszteletbelimosonmagyaróvári,
a városban járó idegenmegcso-
dálhatja István királyt ábrázoló
szobrátMosonban,deamagyar-
óvári templommellett található
SzentLászló szobor is az õ alko-
tása.SlegújabbmûveaMosonban
felállítandó emlékkõ, amely
Mosonezerévéreemlékeztet.

Varga György ízlésesen vá-

logatott anyaga különbözõ kor-
szakait villantja föl, látható a
válogatásban olajkép, akvarell,
de az újabb korszakot képviselõ
�modern� képek is jelen van-
nak, szimbolikájukkal emlékez-
tetveMagyaróvár �56-jára,amai
ember félelmeire.

A nagysikerû kiállítást au-
gusztus végéig láthatták a Fe-
hér Ló Közösségi Ház emeleti
kiállítótermében.

(A két mûvész a csallóközi
Somorján szeptember 23-án ál-
lítja ki �válogatását�.)
Az oldal felvételeit Balassa Tamás

készítette

SIKERES FESZTIVÁLT ZÁRTAK
CsiszárPéter,aFleschKároly

Kulturális Központ ügyvezetõ
igazgatója szerint augusztus 20-
ánmintegy kilencezer ember lá-
togatottelafesztiválmosonihely-
színére.

A megyei napilapnak nyilat-
kozva elmondta, hogy a Macs-
kák musical, Presser és Rúzsa
Magdi,valamintaRepublicvon-
zotta a legtöbb érdeklõdõt. A
programsorozat közel húszmil-
lió forintba került, ezen fele-
fele arányban osztozott a város

és aFleschNonprofitKft.
A szervezõ önkormányzat és

Flesch Központ egyébként ki-
emelte a környékbeli lakosok
együttmûködését, azt, hogy to-
lerálták az útlezárást, a szokott-
nál nagyobb hangerõt. Hangsú-
lyozzák, hogy a rendezvény si-
kere bebizonyította az összefo-
gás erejét.

Lapunk hasábjain is köszö-
nikmindenrésztvevõnek,együtt-
mûködõpartnernekasegítséget!

mvm
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Tisztán emlékszem még a
nagybátyámésanagypapámmû-
helyére, gyerekkoromból. Az
egyikbõrdíszmûvesvolt,amásik
pedig kosárfonó. Emlékszem a
mûhelyhepehupástalajára,afa-
lakra,asötétségre,amitegyetlen

põrevillanykörtevilágítottmeg.
De ettõl volt az egész helyiség
olyanhangulatos.Namegazilla-

�Mesterek és tanítványaik
Séta a Mesterségek utcájában - Nyári fesztivál

a cipész és akosárfonómester.
Devoltitttöbbekköztfazekas,

kovács, szíjgyártóés fafaragó is.
Szombatdélelõtt9órakornyi-

tott meg az utca. A mosoni
NepomukiSzentJánosPlébánia-
templom mellett sorakoztak a
sátrak,benneakülönbözõszak-
mák kellékeivel és szerszámai-
val.Akovács hozta a kalapácsát
ésazüllõjét,a fazekasazagyagot
és akorongozót, ahímzõa tût és
acérnát,aszövõaszövõszéketés
a fonalat, a kosárfonó pedig a
vesszõket.

Mindenmestermegmutattaaz
érdeklõdõknek szakmája csín-
ját-bínját.Avállalkozókedvûek,

toktól.Amitmáignemtudokel-
mondanimi is voltpontosan.De
mindenbizonnyalavályogfalak,
acipõfesték,a szerszámok,apa-
pírok és a vesszõk illata.

Számomra ezt a gyerekkori,
szívmelengetõhangulatot idézte

visszaazaugusztus20-i,Mester-
ségekutcájábanfelsorakozómeg-
annyikéz-ésiparmûvész.Fõként

a legnagyobbaktól,a legkisebbe-
kig ki is próbálhattak a helyszí-
nen szintemindenmesterséget.
Emellett lehetõségvolt gyertya-
öntésre,gyöngyfûzésre,üvegfes-
tésre,babavarrásraéscsigatészta
készítésre is.Azarcokatelnézve,
mindenki nagyon élvezte a kéz-
mûveskedést,kiegyedül,kipedig
egykis szülõi segítséggel.

Az elkészült remekmûveket
aztán természetesen haza is vi-
hettékazalkotók.

VidaSzilvi

Városunk lakói tavaly nyár ele-
jén, a �Moson 1000� rendezvény so-
rozat kereteinbelülÁkoskoncertjére
tombolhattak. Azonban az idei nyár
semmúlhatott el koncertezés nélkül.
Augusztus 20-án, a Szent István -
napok alkalmából Presser Gábor,
Rúzsa Magdi és Republic koncert
várta amosoni városrészbe szombat
este kilátogatókat.

Rúzsa Magdit mindnyájan jól
ismerhetjük a tévébõl, hiszen a vaj-
dasági, egykori szülészeti nõvérke
nyerte meg a 2005-ös Megasztár
tehetségkutató versenyt. Késõbb
pedig, 2007-ben Magdi képvisel-
hette hazánkat az Eurovíziós Dal-
fesztiválon, ahol kilencedik helye-
zést ért el, Aprócska Blues címû
dalával. Még ebben az évbenmeg-
kaptaazév felfedezettjénekkijáró,
Fonogram-díjat. Eddig négy leme-
ze jelent meg az aranytorkú lány-
nak, valamint folyamatosan éne-
kel, dolgozik, dalokat ír és koncer-

utcaminden egyes kis szegletét be-
töltötte. A rajongók áhítattal hall-
gatták Magdit, és énekelték vele a
dalokat.

A kezdés után egy órával csatla-
kozott a zenekarhozPresser úr, aki
tovább kísérte Magdi dallamait.

Rúzsa Magdi fergeteges kon-
certje után sem ért véget a mulato-
zás, ugyanis a Republic együttes
tovább szórakoztatta a bulizni vá-
gyókat. Úgy gondolom nincs olyan
ember, aki ne tudna kívülrõl leg-
alább egy Republic számot. Vagy
legalábbis a refrénjét. A Republic
együtteskoncertkezdésénekegyfaj-
ta hagyománya van. Még a csapat-

tagok színpadra lépése elõtt fel-
hangzik az Illés együttes �Miért
hagytuk, hogy így legyen� címû nó-
tája, majd cirkuszzenére vonulnak

be a tagok Cipõ konferálása köz-
ben. Az �Indul a mandula� felkiál-
tás után pedig eljátsszák a �Neked
könnyû lehet� címû dalt.

Ez Mosonmagyaróváron sem
volt másképp. A több, mint egy
órás koncerten csaknem az összes
jól ismert Republic sláger felhang-
zott.

A hagyományokhoz híven tûzi-
játék zárta a kétnapos rendezvény-
sorozatot.

V.SZ.

tezik.AMegasztárbanvaló szerep-
lése alkalmával ismerkedett meg
PresserGáborKossuth-díjas zene-
szerzõvel, aki a zsûri tagjaként fi-
gyelteMagdiegyreeredményesebb
szereplését.Mikor a válogatónelõ-
ször hallotta a lány hangját hang-
szereskíséretnélkül, így jellemezte:
�nem kell ehhez kíséret, ez maga a
kíséret, egyszerûen sodás�.

A Megasztár óta már többször
dolgoztak együtt. �Pici bácsi� köz-
remûködöttMagdinagylemezének
munkálataiban, valamint az Euro-
víziós Dalfesztiválra való felkészü-
lésben is segítette a lányt.
Közösprodukcióval léptekszínpad-
ravárosunkbanis,augusztus20-án,
19 órai kezdettel.

Mint ahogy azt megszokhattuk
Magditól, most is mezítláb állt ki
közönségeelé. Úgyhallottamazért
nem hord cipõt a fellépésein, mert
így tud igazán szabadon énekelni.
Nálunk ez sikerült is. A hangja az

Aprócska blues és 16 tonna
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Becsengettek � Országos tanévnyitó Lipóton
Jó iskolákkal kell a jövõtmegalapozni!

Tóth Péter, Lipót község pol-
gármestere köszöntötte a részt-
vevõket a II. Nemezeti tanév-
nyitón augusztus utolsó vasár-
napján. A polgármester elmon-
dása szerint Lipót sikeres tele-
pülés,ezerarcú, ittnincsmunka-
nélküliség. Jelenleg egy sikeres
szlovák-magyar komppályázat
gesztora a falu.

Ez év tavaszán döntött úgy a
helyiképviselõ-testület,hogyújra
megnyitja iskoláját, a testület
szándékát felkarolta a magyar
állam és a Lipóti Pékség. Így 15
elsõssel Lipót újra megnyitja
iskoláját.

Ezt követõen Karsai Fanni,
leendõ elsõs Szalai Borbála
Legyenörömatanuláscímûversét
mondtael.

Dr. Hoffmann Rózsa okta-
tásért felelõsállamtitkárünnepi
beszédében az újramegnyíló is-
kolát egy falat jóízû kenyérhez
hasonlította.

Bejelentette,hogyelkészültek
azok a szakmaimunkaanyagok,
amelyekrövidesenaKormányés
az Országgyûlés elé kerülnek,
ezutánországjáráskezdõdik.

Miért van szükség új
törvényre?

Az oktatási államtitkár sze-
rint csak jó iskolákkal lehet a
jövõtmegalapozni, sújra felkell
építeni erkölcsében megtépett
hazánkat. Azújtörvénykorrigál-
ni fogja azokat a ballépéseket,
amelyekkelakorábbi szocialista
kormányokmegbetegítették az
iskolarendszert.Ma a végzõsök
egyötödeúgyhagyjaelaz iskola-
rendszert, hogy sem érettségit,
semszakmátnemszerez.Ezért is
kell visszaállítani a tudás és a
szorgalmasmunkabecsületétés
rangját.

Az államtitkár asszony szo-

morúan jegyezte meg, hogy az
iskolák identitásképzõ ereje
meggyendült.Mindezekmiatt is
szükség van az új nemzeti alap-
tantervre.

Hoffmann Rózsa elmondta,
hogymegerõsítikazállamfinan-
szírozó,mûködtetõésellenõrzõ
szerepét. S ezzel együtt meg-
teremtika tanárokmegbecsülé-
sét.

A fentiekenkívül szóltméga
felsõoktatásról, amely szerinte
túlmértezett és hanyatló szín-
vonalú.

Hazánk boldogulásának
kulcsa az oktatás

Azállamtitkár asszonykülön
kitértaszakképzéshelyzetére is,
miözben sommásanmegállapí-
totta, hogy �egész iskolarend-
szerünkagyonszabályozott, s egy-
ben pazarló.�

Beszéde végénmegköszönte
pedagóguskollégáinakazeddig
végzettmunkát, skiemelte,hogy
hazánk boldogulásának kulcsa
azoktatás.

LászlóffyPál,aRomániaiMa-
gyarPedagógusSzövetségtiszte-
letbeli elnökekét köszöntötte
Kárpát-medencemagyar peda-
gógusait.

Dr. Réthelyi Miklós minisz-
ter (NemzetiErõforrásMinisz-

térium) nyitotta meg hivatalo-
san is a 2011/12-es tanévet.Rö-
vid köszöntõjébenhangsúlyoz-
ta,hogyapedagógusoktársadal-
mi helyzetét, rangját ésmegbe-

Száz éves nénit köszöntött a
polgármester

Rekkenõhõségbenkerestefeldr.NagyIstvánpolgármesterMol-
nár Lajosnét születésnapján, hogy köszöntse õt. A fák alá ültek le
beszélgetni,svisszaemlékezni.Molnárnénitegyleánnyalajándékoz-
tamegasors, mostveleésvejévelélegyütt. Idõskorából iskifolyólag
ápolásra szorul, rosszul lát és hall. De szeretõ család veszi körül, s
mindenkívánságát teljesítik.

csülését helyre kell állítani.
Dr. Pápai Lajos megyéspüs-

pökáldottamegvégülLipótújra
megnyíló iskoláját.

Böröndi
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� Átadták a felújított Városkapu teret
Mosonmagyaróvár � Böröndi
Lajos tudósítása

� Régi felvételek alapján igye-
kezett visszavarázsolni az elmúlt
századhuszaséveinekhangulatát
a Dzsungelország kertészet a Vá-
roskapu térre, amikor annak nö-
vényzetét felújította. Lobitz Ákos
kertészmérnökelmondásaszerint
gömbjuharokat, s közel ezer évelõ
növényt és cserjét ültettek, s
sétálóutakat hoztak létre.

Az átadó ünnepségen dr.
Nagy István polgármester el-
mondta,hogyavárosnégymillió
forintja mellett a vállakozás kö-
zel ekkora összeggel járult hoz-
zá a tér rekonstrukciójához, s
remélhetõleg a városlakókmeg-
szeretik a teret, amelynek az el-
múlt évszázadban több funkció-
ja is volt.

A tér közepén álló elsõ világ-
háborús emlékmûvet 1933 má-
jusában avatták, s róla hiányoz-
nak azonban az ilyen emlékmû-

vön megszokott nevek. Azokéi,
akik életük áldozták a hazáért.
Mint a polgármester elmondta,
ezek felvésésére akkor sor ke-
rülhetett volna, hiszen száznál

több név állt az emlékmûvet ál-
líttatók rendelkezésére, s ezt egy
1917-es törvény is elõírta.

Ezt pótolandó, a világháború
kitörésének századik évforduló-

jáig összegyûjtik a hiányzó neve-
ket, s 2014 júliusáig fölvésik azo-
kat az oszlopra.

(A tér történetérõl a 14-15. olda-
lon olvashatnak!)

Harminc éve a pályán

Dr. Makk Zoltánt, a Móra iskola igazgatóját köszöntötte a minap dr.
Nagy István polgármester abból az alkalomból, hogy harminc évet töltött
közalkalmazottként a város szolgálatában. A Városházán gratulált a
polgármester úr az islolaigazgatónak. Az eseményen részt vett
Hunyaddobrai Éva, a humánszolgáltató osztály vezetõje is.

Kétévente kerül sor tisztújításra a FideszMosonmagyaróvár és
környéke szervezetében. Az elmúlt héten területi választmányi
tagnak dr. FrauhammerCsabát ésMajthényi Tamást választották a
4. számú választókerületben.

A mosonmagyaróvári csoportnál elnöknek ismét dr. Nagy Ist-
vánt választotta a tagság. Alelnöki megbízást dr. Baloghné Staár
Katalin, Füredi Kornél, Keszei Ákos, Keszeiné Siklósi Zsuzsanna és
Petõ Péter kapott.

Tisztújítás a Fideszben
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AZichyMihály utcában ta-
lálható szociális centrum bõ-
vítése és átalakítása befeje-
zõdött. Amunkálatok célja az
volt, hogy a szociális alapel-
látások a kistérségben elér-
hetõek, gyorsak és hatéko-
nyak legyenek.

Azújépületetaugusztus23-
án Nyitrai Imre, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium szo-
ciálpolitikáért felelõs helyet-
tes államtitkára, Virágh Pé-
ter, a VÁTI Soproni Irodájá-
nak vezetõje és Dr. Nagy Ist-

ván, a Mosonmagyaróvári
TöbbcélúKistérségiTársulás
elnöke adta át.

Azötvenegymilliósberuhá-
zás kilencven százalékos tá-
mogatásban részesült, az ön-
részt a Többcélú Kistérségi
Társulás és Mosonmagyaró-
vár Város Önkormányzata
fele-fele arányban biztosítot-
ta.

AZichyMihályutcábaned-
digmûködõ intézményelavult
volt, nem biztosított megfele-
lõ körülményeket és feltéte-
leket az itt dolgozók és az el-
látásra szorulók számára. Ez
azépítményaközpontja a szo-
ciális étkeztetésnek, az idõ-
sek klubjainak és a házi segít-
ségnyújtásnak, s annak a jel-
zõrendszeres rendszernek,

Átadták a kibõvített szociális centrumot
mely a kistérség településein
is elérhetõ 2010-tõl. A város
részérõl régóta megfogalma-
zódott az igény a felújításra és
a bõvítésre, mely a kistérségi
feladatellátással még sürge-
tõbbé vált.

A pályázati forrásból az in-
tézmény 155 négyzetméterrel
bõvült, és42négyzetmétertújí-
tottak fel. A beruházás során
akadálymentesítették az épü-
letet, akadálymentes parkolót
alakítottakki, energetikai kor-
szerûsítést hajtottak végre.

A projektbõl a centrumon
kívül a Kistérségi Gyermekjó-
léti és Családsegítõ Szolgálta-
tóKözpont is részesült, számí-
tógépeket és mobil internetet
kaptak a kistérségbendolgozó
szakemberek.

A projekt keretében készült
egy honlap (a www.szoc-
mkt.hu), mely központja a
Szociális InformációsHálózat-
nak. Ez a rendszer összefogja
és koordinálja majd a kistér-
ségbenmûködõ szociális alap-
szolgáltatásokat. Itt minden
naprakész információt megta-
lálnak az érdeklõdõk a szociá-
lis ellátórendszerrõl. Az alap-
szolgáltatásban dolgozó szak-
emberek számára pedig mód
nyílik internet segítségével
akár a kistérség településeirõl

is elérni a központot, a társin-
tézmények munkatársait,

adatlapokat letölteni és kitöl-
teni, jegyzõkönyveket írni.

Cél, hogy a segítség komplex
legyen, azaz elérhetõ, gyors,
hatékony és ellenõrizhetõ.

Fontos, hogy a szolgáltatást
végzõ intézmények napraké-
szen kommunikálhassanak és
ismerjék egymás szolgáltatá-
sait.

A projekt eredményekép-
pen létszámfejlesztésre is sor
került, hiszen az új épületben
ésakorszerûkörülményekkö-
zöttmár öt fõvel több szakem-
ber együttes munkájára van
szükség azért, hogy megfelelõ
színvonalon dolgozhassanak
a kistérség területén. Az ellá-
tottak száma a klubokban 14
fõvel, a házi segítségnyújtás-
ban 28 fõvel és az étkeztetés-
ben 270 fõvel nõtt.

Balassa Tamás felvételei

Elõnykártya elfogadó hely!
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Idén huszadik alkalommal rendezte meg a Delta Sportegyesület megyei judo edzõtáborát augusztus harmadik hetében Moson-
magyaróváron. A szállást a Városi Kollégium, az edzõtermet a Kossuth Lajos Gimnázium biztosította. Ez évben öt sportegyesület
(Delta SE Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok SE, Tutti Judo Klub Koroncó, Nicsi Judo Klub Gyõr, Széchenyi István Egyetem
Sportegyesület Gyõr) közel hatvan sportolója és edzõik vettek részt a táborozáson. A napi két edzést olyan neves edzõk tartották,
akik maguk is világbajnoki, illetve Európa bajnoki érmesek vagy versenyzõik értek el ilyen eredményeket. A héten jutott még idõ
gyalogtúrára, fürdõzésre és szalonnasütésre is. Az edzõtábor házi versennyel és övvizsgával zárult. A költségekhez - az egyéni
befizetések mellett - a város sportalap pályázatán nyert támogatás, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Judo Szövetség és az Észak-
Dunántúli Regionális Judo Szövetség járult hozzá.

Megyei judo táborMosonmagyaróváron

Valamikor régen egy távolinak
tûnõ galaxisban ez az idõszak na-
gyon izgalmas volt. Anyák és gyer-
mekeik szép délutánokat töltöttek
együtt és az anyukák megtanítot-
ták a nebulóknak a könyvbekötés
izgalmas fortélyait.

A mai kor anyukája és gyer-
meke már más. Még rekkenõ a
hõség azon a napon, amikor a
papírboltba indulnak.Nemmen-
neküres kézzel a boltba.Maguk-
kal viszik a két alsó tagozatos
gyermek összes tankönyvét is.
Merthogy azokat be kell köttet-
ni. A boltban jó elõre a pultra
készített nejlon fóliák várják az
iskolába készülõket, amik maj-

dan az iskolai könyvek borítását
képezik.

A bolti eladók pedig a hõség-
tõl és a rohamtól kissé rezignál-
tan méricskélnek. Egyesével az
összes könyvet kézbe veszik és
ráillesztik a borítókat. A folya-
mat eltart egy ideig, de sebaj, a
gyerkõcök addig látványosan
unatkoznak, mindent összeta-
picskolnak, ami a kezük ügyébe
kerül. Õk már az a nemzedék,
akiket nem tanít meg az édes-
anyjuk arra, hogy hogyan kell
bekötni a könyvet. Elõbb jó sza-
gú lila papírba, aztán jöhet a nej-
lonborító és végül a korona a
nagy mûvön: a vignetta, amire

gyöngybetûkkel rá lehet írni a
tulajdonos nevét.A vignetta szót
amai gyermekmár nem is feltét-
lenül ismeri, ahogy a lila papírt
sem� Annál nagyobb igényei
vannak azonban arra, hogy me-
lyik rajzfilm hõs képe legyen a
méregdrága tolltartón, aminek
az árát látva anyuka megjegyzi,
jó, de akkor jövõre nem veszek
újat. Erre a gyermek öntudato-
san emlékezik: De hát tavaly is
ezt mondtad.

Anya legyint és a többi holmi
mellé kerül a tolltartó a számta-
lan szükségtelen, de annál diva-
tosabb kellékkel együtt. Így lesz
a Pistikéknek diák naptáruk, csi-
lingelõ vonalzójuk és füzetren-
dezõ box-uk, aminek esetében
szintén nem mindegy, hogy me-

lyik filmhõs virít az elején. Fara-
gó is kell, de nema jó öreg kézzel
tekerõs. Abból elektromosat vá-
lasztanak, mert a másik az olyan
fárasztó. A pénztárgép halkan
mormog a végösszeg pedig öt
számjegybõl áll.

Ebben az az összeg is benne
foglaltatik, amelyet a könyvek
beköttetéséért fizettek. Senki
nem mélázik azon, hogy ezen
mennyit spórolhattak volna és
mennyit ért volna az a néhány
tartalmas óra, míg anya és gyer-
mekei együtt kötögetik a köny-
veket. Ahogy senki sem mélázik
azon, hogy miért tudná jobban
megbecsülni és óvni a könyveit
az a gyermek, aki maga is kivette
a részét a felöltöztetésükbõl�

Zimmerer Anita

Iskola-iskola, életiskola
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�JÓSZÍV" Önsegélyzõ Pénztár
Részletes felvilágosítás és ügyintézés: ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.

Tel.: 96/211-277 Ügyelet: 06-30/351-1910

ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. � Telefon: 211-277
Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükrôl még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelôen.

Szeretnél híres focista lenni? Sze-
retnél egy jó társaságot? Vagy csakmo-
zogni akarsz? Focizz az MTE 1904-
nél! Várunkminden 1993 és 2006 kö-
zött 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!

�Focizz nálunk!

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter Magyaror-
szágköztársasági elnökemegbízásából, államiünne-
pünk, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át
oktatói és nevelõi munkásságáért, a közoktatás át-
alakítása és az egyházi oktatási rendszerújraindítása
érdekébenvégzett tevékenységeelismerésekéntFar-
kas Istvánnak, amosonmagyaróvári PiaristaÁltalá-
nos Iskola és Középiskola igazgatójának.

Farkas atyának olvasóink nevében is gratulálunk!
A Mosonvármegye szerkesztõi

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitünte-
tés kapta Farkas István piarista

Kitüntették az iskolaigazgatót
Plakátkiállítás a globalizáció húsbavágó kérdéseirõl

A Mosonmagyaróvári Városi Kollégiumban augusztus 31-én, a tanévnyitó ünnep-
ség keretében nyílt környezetvédelmi kiállítás, a globális neveléssel foglalkozó
Anthropolis Egyesület támogatásával. A kiállítás egy olyan regionális együttmûködés
keretében valósult meg, amelyben négy ország (Ausztria, Magyarország, Szlovákia,
Szlovénia)egy-egycivil szervezetevett részt.A bemutató célja nemcsakaz,hogy felhívja
a figyelmet a globalizáció néhány káros következményére. A szervezetek az elgondol-
kodtatáson túl aktív cselekvésre is szeretnének ösztönözni. Ezért lett a kiállítás fõ
üzenete: Egyszerû döntések változtatják meg a világot! Mindennapi döntéseink egy
része közvetett és gyakran káros hatással van azok életére, akik a bolygónk tõlünk távoli
pontjain élnek. Viselkedésünk akár kismértékû változtatásával is javíthatunk mások
életkörülményein, lakjanak Üzbegisztántól az Amazonas-menti esõerdõkig bárhol a
világon. Számtalan döntésünkkel segíthetünk. Ezeket a globális üzeneteket tizenegy
óriásplakát közvetíti a látogatók részére. A kiállítás 2011. szeptember 30-ig tekinthetõ
meg az intézmény Gorkij utca 3. szám alatti épületében, naponta 8 és 20 óra között.

Elfogyasztjuk a jövõnket?

Szeptember 1-tõl november 30-ig aHanságiMú-
zeum (Szent István király út 1.) hétfõ kivételével
naponta 10-14 óráig, a Cselley-ház (Fõ út 19.) hétfõ
kivételével naponta 14-18 óráig tart nyitva. AHabs-
burg-kripta továbbra is látogatható a Cselley-ház
nyitvatartási ideje alatt.

Elõre bejelentett csoportokat mindkét épület-
ben munkanapokon 8-16 óráig fogadunk. Érdek-
lõdni és bejelentkezni a 96/212-094-es telefonszá-
mon lehet.

Múzeumi nyitva tartás
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� FOTÓK A KERÍTÉSEN � VII. KERÍTÉSTÁRLAT

AMosonmagyaróvári FotóEgyesület immáronVII. alkalommal rendeztemeg rendhagyó, úgynevezettKerítéstárlatát.A szervezõmunkát
most is Galgóczi Emma fényképész vállalta magára. A kiállítást Szabó Béla fotómûvész nyitotta meg.
A több, mint tíz kiállító fotós munkáját a korábbi évekhez képest sokkal többen tekintették meg, ebbõl is látható, hogy a tárlat évrõl-évre
népszerûbb. (Kiss Zoltán felvétele)

Három évvel ezelõtt hagyo-
mányteremtõszándékkalindítot-
ták útjára a Szigetközi Fotópik-
nikelnevezésûrendezvénytDar-
nózselin. A cél az volt, hogy egy
kicsitmegállítsáka rohanóvilág
emberét,ésafotósoklátószögén
keresztülújrafelfedezhessékhét-
köznapi csodáinkat, amikor a
képekenláthatóértékeketmeg-
csodálják.

Témaés limitmeghatározása
nélkül bárkit szívesen látnak az
alkotókközött.Idénelõszörnem-
zetközivé vált a piknik, hiszen a
gyõri,szegedi,mosonmagyaróvá-
ri,éskörnyezõtelepülésekkiállí-
tói mellett erdélyi és bécsi fotó-
sok is bemutatkoztak. � Másik
fontos célunk volt, hogy kis fa-
lunk közösségét összefogjuk �
mondja Bõsi Éva, az Egyesület
Darnózseliért vezetõje. � Úgy

Szigetközi FotópiknikDarnózselin
érzem, ez megvalósulni látszik,
hiszenpéldaértékûnekmondható
módonöthelyiegyesületmutatta
meg,hogy tudegyütt dolgozni és
áldozniegyközöscélért.

Azelsõalkalommalszázötven,
másodjáranégyszázötvenvendég
kerestefelaprogramot, idénmár
többmintötszázemberlátogatott
kiDarnózselinahorgásztópartjá-
ra. Az évek során a kiállító alko-
tókszámaismegduplázódott.

A tavat a Mikotai erdõ öleli
körül, s az itt húzódó tanösvény
mentén kerültek kiállításra a fo-
tók. Rendkívül hangulatos mó-
don a fák között kifeszített köte-
leken csipeszekkel rögzítették a
képeket. A hûvös erdei út soka-
kat csábított a kiállítás megte-
kintésére,melyetDr.Karácsony
István és Bõsi Éva ajánlottak az
érdeklõdõk figyelmébe.

AfotókiállításonaMosonma-
gyaróváriFotóegyesület tagjai is
résztvettek.Akövetkezõévekben
aszervezõkreményeiszerintegy-
re több amatõr fotós kap majd
kedvet,hogyelhozzaképeiterrea
kellemes tóparti piknikre.
Darnózselin azon az augusztusi
szombaton egy kicsit megállt az
idõ. Az is kiderült még: a mai
túlpörgöttvilágbanislehetségesa

csodateremtés,amikorösszefog-
va létrehoz valami jót egy kis kö-
zösség, amihezmindenki hozzá-
tesz egy kicsit: az asszonyok süt-
nek-fõznek, a férfiak színpadot
ácsolnakés füvetnyírnak.Amár
visszatérõvendégekajövõévivi-
szontlátás ígéretével búcsúztak
egymástól.

Képés szöveg:ZimmererAnita
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A nagycsaládosok szeptember 30-ig igényelhetik a következõ
évre, 2012-re a földgáz árkedvezményt - közölte a Magyar Állam-
kincstár (MÁK) az MTI-vel.

AMÁK tájékoztatása szerint a kedvezményt az igénylõlap kitöl-
tésével és az ehhez csatolt utolsó havi gázszámlával együtt kell a
bejelentett, illetve tartózkodási hely szerinti megyei igazgatóságo-
kon igényelni.

A kedvezmények 2012. évre történõ megállapításáról az igény-
lõk 2011. november 15-ig kapnak értesítést.

Nagycsaládosnak azt a jogosultat tekintik, aki legalább három
gyermeket figyelembe véve részesül családi pótlékban. A nemzeti
fejlesztési miniszter nemrégiben felülvizsgálta a nagycsaládosok
gázárkedvezményérõl szóló rendeletet, és egyértelmûvé tette, hogy
ezt a családtámogatási törvény szerint kell értelmezni. Eszerint
pedig az tekinthetõ nagycsaládosnak, aki a háztartásában legalább
három gyermeket nevel, ezért gyermekenként magasabb összegû
családi pótlékra jogosult. Amennyiben azonban közülük valame-
lyik, vagy akár több is befejezte már a középiskolát, a szülõ a
nagycsaládosoknak járó ellátást már csak a többi gyermek után
kapja, de a három - vagy több - gyerekre figyelemmel.

Anagycsaládosoknak járó 95 200Megajoule kedvezménymérté-
ke egész évre változatlan marad a 2011. évihez képest. A kedvez-
mény abból áll, hogy eddig a hõmennyiségig a nagycsaládosoknál is
a legkisebb fogyasztói kategóriában érvényes árat, azaz a legalacso-
nyabb árat számlázzák. A szolgáltatók legalacsonyabb ára az 1 200
köbméter éves fogyasztásig érvényes, de egy háromgyermekes csa-

lád esetében gyermekenként további 200 köbméterig kapják ezt a
kedvezményt, ha az igénylésüket aMagyarÁllamkincstár elfogadta.

Az igénylõlapot a kincstár postai úton megküldte az érintett
családoknak, de letölthetõ a www.allamkincstar.gov.hu internetes
honlapról is és beszerezhetõ amegyei igazgatóságoktól és a gázszol-
gáltatóktól.

A kedvezménnyel összefüggõ kérdésekre a Magyar Államkincs-
tár ügyfélszolgálatain és a call center telefonszámain adnak választ.
A call center a 06-1-452-2910, a 06-30-344-0045, a 06-70-460-9005 és
a 06-20-881-9535 telefonszámon hívható.

Nagycsaládosok gázárkedvezménye

A Hungáriát megformáló nõalak kezében a pozsonyi várral, az I.
világháborúban harcoló pozsonyi 13. gyalogezrednek és a 307-es népfel-
kelõ ezrednek állít emléket. 1938-ban leplezték le országos ünnepség
keretében, alkotója Kallós Ede. Az 55 000 fõs pozsonyi ezrednek a
toborzókörzete az egykori Moson és Pozsony vármegyék, illetve a Rába-
köz bizonyos részei voltak. A világégés végeztével egy pozsonyi kitérõvel
Magyaróvárra érkeztek vissza teljes hadfelszereléssel. Innét indultak
utolsó bevetésükre a szlovák és román megszállók ellen 1919-ben. 1935-
ben alakult Mosonban és Magyaróváron bajtársi kör, õk indítottak
gyûjtést az emlékmû felállítására. Az 1980-as évek végén, a leleplezés 50.
évfordulójára szintén a városvédõk újíttatták fel a szobrot.

Balassa Tamás felvétele

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

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!

A MoWinParkban épülõ
MOVINNOV Inkubátorház
beruházással alapvetõ cél a
városi és a kistérségi vállal-
kozások versenyképességé-
nek növelése, a foglalkozta-
tási helyzet javítása, és a vál-
lalkozói inkubáció infrast-
rukturálisésszolgáltatási fel-
tételeinek megteremtése. A
projekt keretében egy olyan
magas színvonalú ingatlant
hoz létre a Movinnov Kft.,
amely színvonalas munka-
környezetet teremt és egyben
példaként is szolgál a város
ésakistérségvállalkozói szá-
mára. A lényege, hogy a leg-
feljebb három éve mûködõ
vállalkozások a piaci viszo-
nyokhoz képest kedvezmé-
nyes áron bérelhetnek iro-
dát, vagy üzemcsarnokot.

A projektrõl Bella Sándor-

Inkubátorház épül Mosonmagyaróváron a MoWinParkban
hogy a vállalkozó jelentõs beru-
házás nélkül végezhesse tevé-
kenységét.

- Milyen vállalkozás bérelhet
itt ingatlant?

Olyan mikro-, kis-, vagy kö-
zépvállalkozás, amely most in-
dítja, vagy három éven belül
kezdte meg tevékenységét.

- Milyen a bérelhetõ ingatla-
nok felszereltsége?

Az irodákban van radiátoros
fûtés,klíma,villamosenergia, te-
lefon, internet csatlakozás, író-
asztal, szék, zárható polcrend-
szer, vagyonvédelem és tûzjel-
zõ. A mûhelyeknél mérhetõ a
fûtés, van 3 fázisú mérhetõ
áramvételi lehetõség,önállóva-
gyonvédelmi rendszer, tûzjelzõ,
ipari padló, ipari garázskapu és
személyi bejáró.

- Vannak-e közös helyiségek
és azok, milyenek?

Az irodák esetében teakony-
ha (konyhabútor, elektromos
fõzõlap, mosogató, hûtõszek-
rény, mikrohullámú sütõ, kávé-
fõzõ, étkezõasztal, székek),

mosdó, WC. A mûhelyeknél
hasonlóan felszerelt étkezõ, öl-
tözõ (kulcsos öltözõszekrény,
pad), mosdó, zuhanyzó, WC.

Ezeken kívül van mód tár-
gyalóterem használatára, mely-
ben számítógép, projektor, ve-
títõvászon, prezentációs tábla,
klíma és 12 fõs tárgyalóasztal
kap helyet. Egyéb irodatechni-
kai eszközöket is igénybe vehet-
nek a vállalkozások, mint pél-
dául lézernyomtató, színes tin-
tasugaras nyomtató, fénymáso-
ló, szkennelõ és fax.

- Akiket érdekel ez a lehetõség,
hol érdeklõdhetnek bõvebben a
projektrõl?

Természetesen nálunk, aMo-
vinnov Kft-nél, megtalálnak
bennünket Mosonmagyaróvá-
ron a Kötélgyártó u. 1-3. szám
alatt. Telefonszámunk: 96/577-
250, a fax: 96/577-251. e-mail:
movinnov@movinnov.hu. Min-
den érdeklõdõt szeretettel vá-
runk az õsszel nyíló Movinnov
Inkubátorházban a Bükk u. 8.
szám alatt.

ral, aMovinnovKft. ügyvezetõ
igazgatójávalbeszélgettünk,hi-
szenaberuházás gyorsanhalad
és az épület lassan átadásra
kész, õsszel már költözhetnek
is az új épületbe az elsõ vállal-
kozások.

- Talán sokak számára furcsa
és ismeretlen lehet a fogalom,
hogy inkubátorház, mit is jelent
ez a vállalkozások számára?
- Fejlõdési lehetõséget biztosít
az olyan új, vagy növekedésben
lévõvállalkozásoknak,amelyek
nem rendelkeznek saját irodá-
val, mûhellyel, irodatechnikai
berendezésekkel vagy/és még
nem eléggé jártasak a vállalko-
zás üzletvitelében. Számukra
kedvezményes díjért, infrast-
ruktúrával jól ellátott irodahe-
lyiségeket, csarnokokat, vagy
raktár egységet biztosítunk.
Valamint az irodai és technikai
szolgáltatások helyben történõ
biztosításával lehetõvé tesszük,

2011. augusztusában a Fidelitas helyi csoportjában is megtörtént
a tisztújítás. Füredi Kornélt Tóth Réka váltotta az elnöki székben.
Alelnök lett Ankhelyi Adriána és Tóth Bettina.

Az új elnökség tervei között a tagság létszámánaknövelése, ifjúsági
programok, megyei és az országos tábor megszervezése is szerepel �
tájékoztatta lapunkat Füredi Kornél a Fidelitas megyei elnöke.

Új elnök a mosonmagyaróvári
Fidelitasban!
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� Megérkeztünk - a kórház újszülöttjei
Hétrõl hétre bemutatjuk ked-

ves olvasóinknak az új jövevé-
nyeket. Nevük és születési dátu-
mukmellett csak a település ne-
vét közöljük, ahol nagy szeretet-
tel várják õket! Felhívjuk olva-
sóink figyelmét, hogy csak azon
kisbabák portréja jelenik meg,
akiknek szülei ehhez hozzájá-
rultak.

A babák fényképeit születé-
sük sorrendjében közöljük, az
egy napon születettekét betû-
rendben.

(Milkovits Tibor felvételei)
Hachl Máté, 2011.08. 13.

Mosonmagyaróvár
Czigány Jázmin Gertrúd,

2011.08.15. Kimle
Markó Bernadett, 2011.08.15.

Darnózseli

Baán Réka, 2011.08.16.
Kimle

Gondor Anna, 2011.08.16.
Károlyháza

Erdõs Enikõ, 2011.08. 17.
Mosonmagyaróvár

Németh Milán, 2011.08.17.
Mosonszolnok

Anyuka érkezik a lemenõ nap fényében sziporkázó tó partjára.
Babakocsit tol, abban kalimpál a legapróbb, körülöttük három na-
gyobbacska kislány szaladgál. Csak úgy pucéran.

Vízbe be, vízbõl ki, nagyokat viháncolva. Az egyik belekukkant a
szemetesbe is ahonnan nagy izgatottan elõkotor egy kipukkant lab-
dát, ami másnak már nem kellett. Az egyik kishúgával a tóba kezdik
dobálni. Még szerencse, mert így lemosódik róla az a sok ragacsos
ételmaradék, ami a kukában rákenõdött.Míg õk ezzel foglalkoznak,
anyuka beszélgetésbe elegyedik egy ismerõsével, így azt sem látja,
hogyaharmadikgyermekre rájöna szükség.Aszükségpedignagyúr,
így az öt éves forma kislány leguggol pont a tó partjára, mosolyog,
amikor a hullámok a popsiját nyaldossák, így az sem zavarja, hogy
közvetlenül mellette idegenek fürdõznek. Amikor feláll, aprócska
kupac marad mögötte a homokon. Vissza sem néz, szalad tovább
elõbb egy újabb kör a parton, majd a nagy roham be a vízbe. Anyuka
még mindig az ismerõsével beszélget, amikor egy idõs hölgy lép
hozzá és nagyon udvariasan megkéri, legyen szíves összeszedni a
kupacot, amit a lányka hagyott a parton, mert hát vannak helyek,
ahol a kutyák után is összeszedik az ilyesmit. Halkan még azt is
megjegyzi, nem ártana a kislánytmegtanítani a popsitörlés fontossá-
gára, és arra, hogy az ilyesmit hol szokás elvégezni, és hogy az iménti
történet miért és mennyiben zavarhat itt másokat.

� Nem mindegy az magának? Maga úgysem fürdik! � mondja az
anyuka magából kikelve. Majd összetereli a gyerekeket. � Gyertek,
menjünk arrébb, ez a rész itt olyan mocskos és annyi itt a hülye�

Lassan távolodnak, a lemenõ nap fénye pedig egyre mélyebbre
kúszik. Amikor a tóparti kis kupacot elmossák a lassan fodrozódó
hullámok, már egészen haloványan dereng csak az égi fény.

Zimmerer Anita

Tóparti életkép
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A Városkapu tér kialakulásának kezdete közel kettõszáz évre
tehetõ, amikor a Lajta ágai által körbefolyt Magyaróvár mezõváros
erõdített falait elkezdték lebontani, hogy a település a városfalakon
kívüli terjeszkedésnek induljon.

A tér nevében is utal rá, hogy egykoron itt volt a város alsókapuja,
itt történt a városba való ellenõrzött be és kilépés a Lajta hídján.

A jelenlegi téren keresztül haladt Moson felõl a Buda-Pozsony-
Bécs közötti országút, mely a város falai és az azt körbeölelõ Lajta
folyómellett húzódott észak feléhaladva.EzthívtákBelsõ-pozsonyi
útnak,mely a várost nyugatról elkerülõ útként funkcionált. Ez amai
Ady Endre utca.

A tér jelenleg is létezõ, legkorábbi létesítménye a magyaróvári
régi temetõ.

Kezdete a XVIII. század második felére tehetõ, megelõzve Má-
ria Terézia 1775. évi temetõrendeletét. Lényege, hogy az addig
városfalakon belüli temetõk közegészségügyi okokból kerüljenek a
városfalakon kívülre, és kerítéssel vegyék körbe.Magyaróvár eseté-
ben a római katolikus templom mellõl helyezték át a temetõt, a
falon, a Lajtán, de még az országúton túlra is. Kizárólag katolikus
hívõk temetõje volt. Kápolnája és halotti kamrája 1774-ben épült,
három magyaróvári polgár adományából, melyet Feltámadt Krisz-
tus tiszteletére szenteltek. Többszöri átépítés után (1854, 1872)
nyerte el mai formáját, és 1997 óta a Mosonmagyaróvári Honvéd
Hagyományõrzõ és Vitézi Rend jóvoltából a Hõsi Halottak Kegye-
leti Kápolnája.

1868-tól törvény írta elõ, hogy a keresztény felekezetek tagjainak
vegyesen kellett használni a temetõket. A magyaróvári 1889 után
lett köztemetõ, amikor megszûnt az evangélikus temetõben a te-
metkezés a mai Ady Endre utca és a Lajtaszer sarkán. A temetõ
díszes kapuja Jummerspach Frigyes, uradalmi építész keze nyomát
viseli.

A Városkapu tér és nevezetességei

A temetõtõl a városi alsómalomig több lakóépület volt és van az
útmentén.Meglévõ,de teljesenújaTemetõközmelletti voltStaindl-
ház, amely a tér egyetlenmûemlékvédett épülete. Az épületet 2002-
ben lebontották, de a mûemléki hatóság rendelkezése alapján ere-
deti formájában kellett felépíteni. AMovinnov Kft. beruházásában
2004 nyarán adták át az új szolgáltató és irodaépület.

A G Team épülete, még õrzi a valahai épület régi házszámát.
1928-ra készült el Kumpf Antal fényképész emeletes mûterem

lakása. Építészeti ritkaságszámba ment a - világ minden tájára
dolgozó - német cég által tervezett fotómûterem.

Az épület késõbbi neves lakója volt Tallós Prohászka István
festõmûvész 1947 után majd két évtizedig. Az épület, átépített
formában 2007 óta a Városkapu Egészségcentrum.

A tér legmeghatározóbb és legszebb épületei a posta és a bíróság.
Mindkettõt szokás volt palotának is nevezni.

A magyaróvári posta Hönel Béla magyaróvári építész kétemele-
tes lakóháza, melynek földszinti és elsõ emeleti részén kapott állan-
dó helyet - az addig a megyeháza melletti - a postahivatal. 1908-ban
épült és 1909.október4-énnyíltmegazúj állandómagyaróvári posta
és távíró állomás. Innentõl kezdték a területet Posta térnek nevezni,
majd 1928-ban változottVároskapu térre.Ezenépítkezés váltotta ki
a városmár félévszázada óhajtott elsõ földalatti csatornájánakmeg-
építését. A Stadtgraben nevû Lajta- csatorna az egykori várárok
mentén haladt, melyet egészségügyi és szépészeti okból beboltozott
a város. Ez a Bástyacsatorna a Lenau-házzal szemközti zsiliptõl
indul, aBástyautcai kertek alatt, aVároskapu térenkeresztül folyik,
hogy csatlakozzona felszínena temetõ (alsómalom)ágiLajtábaaFõ
út 30. sz. alatti háznál. Ennek építése 1908 és 1910 között valósult
meg, ekkor bontották el a temetõkápolna és a posta közti hidat.

Gyönyörû épület tornyaival a Huber-ház, ami 1908-ban, még Fõ
utcai háznak épült, de mára már ez is a térhez tartozik.
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A tér legnagyobb épülete az 1929 októberében átadottMagyaró-
váriM. kir. Járásbíróság ésFogház.Helyén aMagyaróváriÖnkéntes
TûzoltóEgylet szertára volt, a tûzoltólaktanya,melyetmég1926-ban
átköltöztettek az Arany Ökör vendéglõ udvarába, a mai Városüze-
meltetõKft. helyére.Ennek telkét ajánlotta fel 1927-ben - adomány-
ként - a város képviselõtestülete, a járásbírósági épület céljára.
Addig a Magyaróvári Járásbíróság a volt megyeháza Bástya utcai
részén mûködött, melynek részét képezte a Telekkönyvi Hivatal,
mely ma a Földhivatal. 1928-ban elbontották a tûzoltólaktanyát és
megkezdték a bíróság építését, Menyhért Miklós budapesti mûépí-
tész tervei alapján 300 ezer pengõs költséggel. A fogház a Honvéd
utcai részen volt, helyén ma az Ügyészség mûködik. A tér elsõ
parkosítása is a bírósági épület minél jobb érvényesülése érdekében
történt.Ekkor vágtákki a csatornaépítésutánültetett erdõt, és 1930-
ra elkészült a parkosítás. Még ebben az évben, a város kérésére
áthelyezték az országutat a Fõ utcára, és megnyitották a Szent Imre
utat az Ipartelep felé.Abíróság épületére 2000 tavaszán visszakerült
az 1951-ben eltávolított Magyarország �angyalos� kis címere.

Magyaróvár I. világháborús emlékmûvét 1933. május 28-án, a
�Hõsök emléknapján� avatták fel. Az ünnepi beszédet Albrecht kir.
herceg tartotta, dr. Kállay Miklós m. kir. földmûvelésügyi miniszter
jelenlétében.Az emlékmûvet dr. Sattler János polgármester vette át
a város nevében.Az emlékmûközadakozásból létesült, 10000 pengõ
értékben. 4,5m széles alapját Vihart Ignác helybeli kõmûvesmester,
a 13,12 m magasságú süttõi mészkõ obeliszk Péter György magyar-
óvári szobrász és kõfaragó alkotása.

Az avatáson, addig soha nem látott 6000 fõre tehetõ tömeg, jelent
meg. Ebbõl 964 fõ a MÁV filléres gyorsvonatának volt köszönhetõ,
melyet Budapestrõl Moson-Magyaróvárra indítottak. Ez a fajta
vonat szolgálta a belföldi idegenforgalom növelését.

A hõsök emlékének megörökítésérõl szóló 1917/ 8. törvény ren-

delkezett, hogy áldozataik nevét örökítsék meg az utókor számára.
Ez amagyaróvári emlékmû állítás során nem történtmeg, pedig 125
nevet összegyûjtöttek, és ígéret is volt rá. Igaz, nem az emlékmûre
helyezték volna, mert azt esztétikailag nem akarták megbontani. A
temetõ kerítésének falára tették volna a nevekkel vésett márvány-
táblát. Ennek nem létét még tíz év múlva is felrótta a város!

E téren zajlottak 1933-tól a hõsök napi ünnepélyek a háború
befejezéséig, majd a rendszerváltástól újra, mindenmásodik évben,
felváltva a mosoni hõsi emlékmû helyszínével. A �30-as években itt
állították fel a �Mindeni karácsonyfáját�.

A tér Mosonmagyaróvár fõ közlekedési csomópontja is volt.
1959-tõl azAutóközlekedésiVállalatnak amármeglévõ járási busz-
pályaudvara lett, a városi járatok végállomása is, ahol újságos pavi-
lon és nyilvános illemhely ismûködött. A városi és vidéki buszpálya-
udvart 1978-ban helyezték át a vasútállomás elé.

A Városkapu tér zöldfelülete idén júliusban újult meg, a
Dzsungelország kertészeti vállalkozás jóvoltából. A város 4 millió
forintjából és a cég további anyagi hozzájárulásával 320 m2 ágyásfe-
lület és ugyanennyi murvás, három sugárutas útfelület került kiala-
kításra. A tér átjárhatóvá, az emlékmû megközelíthetõvé vált. 21
gömbjuharfa fogja keretbe az évelõkkel és örökzöldekkel beültetett
teret, amely tavasztól õszig fog virágozni. A súlyponti nõvények a
tiszafák, a babérmeggyek, és a buxusok, amelyek télen is zöldellni
fognak.

A parkosított tér hivatalos átadására, augusztus 18-án került sor.
Dr. Nagy István polgármester, országgyûlési képviselõ, közérdekû
bejelentést is tett. Ezek szerint az elsõ világháború magyaróvári
hõseinek neveit pótolni fogja a város, az elsõ világháború kitörésé-
nek 100. évfordulójára.

Beregszászi Balázs



16. oldal HIRDETÉS 2011. szeptember 2.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

SAN-THERMBt
Mosonmagyaróvár 48-as tér 2.

Tel/Fax: 96/579-709
Hõtechnikai szaküzlet

S A N
T H E R M

A TECHNIKA, AMELY
AZ EMBERT SZOLGÁLJA


