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Azindiaivállalattermelésbõvítõberuházásátszeptember6-ánadtákaMoWinParkban.AzSMR2010augusztusábankezdtemegmásodik,
újgyáránaképítésétMosonmagyaróváron.AvállalatcsoportkülsõésbelsõvisszapillantótükröketállítelõÉszak-Amerika,Európa,Ázsia
és Ausztrália szinte minden autógyára részére. A beruházással Magyarország lesz Európa egyik legnagyobb tükörgyártó központja.
(Felvételünkönbalról jobbra: SzöllõsiLászlóhelyettes államtitkár,Gauri ShankarGuptanagykövet, dr.Nagy Istvánpolgármester ésVivekChaandSegal, az
SMR cégcsoport elnöke vágják át a nemzetiszínû szalagot.) Tudósításunk a 2. oldalon olvasható. Fotó: Böröndi.
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Az autóipari alkatrészgyár-
tás területénmeghatározópiaci
pozícióval rendelkezõ SMR a
régió egyik legnagyobbmunka-
adójává vált az új, világszínvo-
nalú technológiára épülõ beru-
házása révén.

Azindiaivállalat termelésbõ-
vítõ beruházását szeptember 6-
ánadtákátaMoWinParkban.Az
SMR2010augusztusábankezd-
te meg a második, új gyárának
építésétMosonmagyaróváron.A
vállalatcsoport külsõ és belsõ
visszapillantó tükröket állít elõ
Észak-Amerika, Európa, Ázsia
és Ausztrália szinteminden au-
tógyára részére.Aberuházással
MagyarországleszEurópaegyik
legnagyobbtükörgyártóközpont-
ja.

A mosonmagyaróvári üzem-
bõlaMercedesésaBMWrészére
szállítanakvisszapillantó tükrö-
ket. Jelenlegnapi6000tükörké-
szül az új létesítményben, ez a
mennyiség folyamatosanbõvül,
ésvárhatóan2014-reérielagyár-
tókapacitásteljeskihasználtságát,
az évi 7 millió darabot.

Azüzemazelsõütemben250
embernek admunkát, ezt a szá-
mot 2014-re 450 fõre kívánják
növelni. Ekkorra a két telephe-
lyen a foglalkoztatottak száma
1700 fõ lesz.

Azindiaicégcsoportmacedó-

Munkahelyteremtõ beruházás Mosonmagyaróváron
Átadták az SMR visszapillantó-tükör üzemét

niai, romániai, valamint Euró-
pánkívülipotenciális telephelye-
ket ismegvizsgált,mielõtt ama-
gyarországi beruházás mellett

döntött.A jó tapasztalatok, a lo-
gisztikaielõnyök,aképzettmun-

kaerõ miatt esett a választásuk
Mosonmagyaróvárra.

A15ezernégyzetméterescsar-
nokbavilágszínvonalútechnoló-
giát telepítettek.Agyártásonkí-
vül ide helyezték a 30-40 mér-
nökbõl álló fejlesztõ csoportot,

akikvezetõhelyet szerezteksza-
badalmaikkal.

AzavatásonSzöllõsiLászló,a
NemzetgazdaságiMinisztérium

helyettes államtitkára arról be-
szélt, hogy azSMRtámogatásá-
valegynagytapasztalattalrendel-
kezõberuházót ismertekel.Re-
ményét fejezte ki, hogy �vetély-
társainkat hamarosan SMR
visszapillantó tükrökben láthat-
juk�.ChaandSeghalazSMRcég-
csoport elnöke hangsúlyozta,
hogy az új üzem megnyitásával
megduplázták a visszapillantó-
tükörgyártókapacitást.Jelenvolt
az ünnepségen Gauri Shankar
Gupta,azIndiaiKöztársaságma-
gyarországinagyköveteis,akibe-
szédébenkiemelte, hogySeghal
csodátmûvelt ezzel a céggel ak-
kor, amikor azt fejlõdõ pályára
állította.

Dr.NagyIstván,Mosonmagya-
róvár polgármestere a kezdete-
ket idézte: �Emlékszemenneka
megszületendõgyárnakalegelsõ

Mosonvármegye�Közéleti hetilap�Szerkesztõség:Mosonmagyaróvár, Fõu. 11. 9200. Telefon: 06-30-8697897�Postacím: Feketeerdõ, Erdõalja u. 11. 9211� E-mal:
borondi@rlan.hu�Kiadja a Városi Televízió és MédiacentrumKft. 9200Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Felelõs kiadó: KelemenMiklós üv. igazgató. Telefon:
06-30-8697897. Szerkesztik: Balassa Tamás, Beregszászi Balázs, Böröndi Lajos (fõszerkesztõ), borondi@rlan.hu, borondi.lajos@mosonmagyarovar.hu),
FaddiHorváth Pál, Farkas István (piarista atya), dr. Keresztély Rita, Ondré Péter, Simon Zsuzsa, Tuba László� Terjesztés: FaibraKft. Nyomtatás: LapcomKft.
Gyõr. Újlak u. 4. � Hirdetésfelvétel: 06-30/8697897 (borondi@rlan.hu),� Megjelenik Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében 14 500 példányban. � ISSN:
1417-1163�A lap elõfizethetõ a szerkesztõség címén.�www.mosonvarmegye.eoldal.hu

pillanatára.AmikorTörökSán-
dor mosonszolnoki polgármes-
terúr felhívott, alkalmas terüle-
tet keresve a gyár bõvüléséhez.

Boldog voltam akkor is és most
is, hisz ez a város fejlõdését is
jelzi, prosperálását a térségével
együtt. Az elmúlt idõszak pedig
aztbizonyította,hogyMosonma-
gyaróvár fejlõdõváros, jóhelyen
fekszik,snyitottazújra.Úgygon-
dolom, hogy fontos az itt lakók
szorgalma, jövõképe is, súgy lát-
szik, az emberekhisznek a jövõ-
ben,sorsukjobbrafordulásában.�

A cégcsoport a 7 milliárd fo-
rintosberuházáshoz1,4milliárd
forintállami támogatástkapott.

Az új mosonmagyaróvári
üzemamosonszolnoki termelõ-
üzemmel együtt az SMRGroup
része, amely a világ 22 országá-
ban 90 gyártóhelyen mûködik,
munkavállalóinakszámamegha-
ladja az 50 ezret, évi kétmillárd
dolláros forgalmatkönyvel el.

T.É.
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A Szigetköz ízei, a vármegye borai

A szezon utolsó nagysza-
bású szabadtéri rendezvénye
zajlott a Várárokban szep-
tember második hétvégéjén.
Ahosszúnevû(Szigetköz ízei,
vármegye borai) rendezvényt
�csak� borfesztiválnak hívja
a �nagyérdemû�.

Akoncertekmellett voltkira-
kodóvásár, kertészeti vásár,
autókiállítás, mindaz, amit már
megszoktunk ilyenkor, s megta-

láltáka�vármegyehangját� is.
Aborús,fázóspéntekestétrek-

kenõmeleggelkövetteaszombat
és a vasárnap, nem csoda, hogy
szépen fogyott a bor, a jóízû ha-
rapnivaló.

A fesztivált dr. Nagy István
polgármesternyitottameg,deje-
len volt a megnyitó ünnepségen
PezinokpolgármetereésNickels-
dorfalpolgármestere is.

Aháromnapalattfellépetttöb-
bekközött aFõnix,Keresztes Il-

dikó és zenekara, az Óvári Gaz-
dász Néptáncegyüttes az LGT
emlékzenekar.De fõzöttDuna-
kilitiésDunaszigetpolgármeste-
re, s számtalan gyerekprogram
színesítetteafesztivált.

A háromnapos rendezvény a
Moson Big Band koncertjével
zárult.

Garai Éva fitnesz edzõ Zumba
táncra invitálta a közönséget.

Balassa Tamás felvételei.

Megalakulásának harminca-
dik évfordulóját jubileumi köz-
gyûlés keretében ünnepelte az
egyesület szeptember 9-én a
Flesch Károly Kulturális Köz-
pontban.

Dr.ThieszJózsefazegyesület
alapító elnöke köszöntötte a vá-
roslegrégebbiérdekvédelmiszer-
vezetének tagjait, amegyei- és a
partneregyesületekképviselõit,
valamintaMozgáskorlátozottak
EgyesületeinekOrszágosSzövet-
ségealelnökétChikánCsabátés
ameghívott vendégeket.Eztkö-
vetõenThieszAletta tolmácsolta
Széles Sándor kormánymegbí-
zottüdvözlõlevelétésazausztriai
Club �81 egyesület köszöntõjét.
Majd következett Nády Mária
költõ, aki a Titkok pántjai címû
versévelemlékezettCserZoltán
költõtársára, aki egykor szintén
azegyesület tagjavolt.

AzünnepségPalkovitsGusz-
távgazdaságivezetõbeszámoló-
jával folytatódott, akiDr.Thiesz
József elnökkel együtt közösen

mutattabe azegyesületharminc-
évestörténetétfelölelõkiadványt.
Arendkívüligondossággalössze-
állított könyv részletesenbeszá-
molazegyesületi taglétszámala-
kulásáról, gazdálkodásáról, a
nyújtottszolgáltatásokról,azegye-
sület Egymást Segítõk Klubjá-
nak életérõl, Fõ utcai irodájuk
mûködésérõl, akommunikációt
biztosító Körlevél címû kiadvá-
nyukról,nemzetközikapcsolata-

ikról, sportolási lehetõségeikrõl,
különösenazúszásról,deakirán-
dulásaikról, külföldi utazásaik-
ról,ésanyelvtanulási lehetõsége-
ikrõl is.Részletesen írnakaszer-
vezetérdekvédelmi tevékenysé-
gérõl és a különbözõ akadály-
mentesítések történetérõl. Kü-
lön fejezetben emlékeznek meg
az 1956.október26-ai sortûzben
megsebesült, fiatalon megrok-
kantnéhaitagtársaikra,Schwendt-

Harmincéves a MosonmagyaróváriMozgáskorlátozottakEgyesülete
ner Ferencre és Luttenberger
Lászlóra.

Arendezvényemléklapokát-
adásával folytatódott, melyeket
az egyesület érdekében hosszú
ideje tevékenykedõ sorstársak
vehettekátSztranyovszkyAttila
titkártól.Dr. IvancsicsJánosal-
polgármesterpedigazegyesület
részéreadtaátaMosonmagyaró-
várért emléklapot és plakettet,
kifejezve a város elismerését a
közösségértvégzetteddigicéltu-
datosmunkájukért.

Aközgyûlés további felszóla-
lója volt még a Mozgáskorláto-
zottakGyõr-Moson-SopronMe-
gyei Egyesületének elnöke, aki
gratulált a helyieknek a megyei
sport és egyéb versenyeken való
eredményeikhez. A Vasmegyei
elnök pedigarrólbeszélt,hogya
helyzet ma sem könnyebb, mint
az induláskor volt, de bízik a jö-
võbenés további sikereketkíván
azegyesületnek.

SimonZsuzsanna
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Ünnepre készül az Ujhelyi Imre Általános Iskola

Majoroki volt és jelenlegi tanárok, szülõk, diákok!

Az Ujhelyi Imre Általános Iskola 2011. október 7-8-án tartja
centenáriumiünnepségsorozatát.Az iskolaszervesenkapcsolódik
avárosrész történetéhez.Fejlõdésepárhuzamosanzajlikaz itteni
fejlesztésekkel,ezérta100évesévfordulóprogramjairaszeretettel
várjuk azokat az érdeklõdõket, akik a múltban és a jelenben is
figyelemmel kísérték-kísérik az iskolában folyó nevelõ-oktató
munkát,mûvészeti nevelést, akik szívügyüknek tekintik az iskola
sorsát.

E jeles esemény alkalmából intézményünk egy emlékkönyvet
jelentetettmeg,amely-ateljességigényenélkül,visszaemlékezések
alapján � igyekszik a 100 év történéseit feleleveníteni. Az emlék-
könyvmegvásárolhatóazünnepségnapján, illetveakésõbbiekben
az iskola titkárságán.

Program:2011.október7.15óra:�Mosonvármegyeaszázadfor-
dulón� címû vetélkedõ. (Helyszín:Ujhelyi ImreÁltalános Iskola
�C�épület.) 17óra: Író-olvasó találkozóG.Dr.TakátsGizellával.
(Helyszín:Ujhelyi ImreÁltalános Iskolakönyvtára.)

2011.október8.Azötvenévevégzettdiákoktalálkozója.15óra:
Ünnepimegemlékezés.Dr.NagyIstvánpolgármesterköszöntõje,
G.Dr.TakátsGizellaegykoritanárvisszaemlékezése,GálosJánosné
igazgatónõünnepibeszéde.Eztünnepimûsor,majdkiállításmegnyitó
követi. Aprogramotemléktábla-avatásés idõkapszulaelhelyezése
zárja.Helyszín azUjhelyi ImreÁltalános Iskola.

16 óra 30 perc: �100 év tükörcserepei�, gálamûsor a Flesch
KárolyKulturálisKözpontban.

A két esemény helyszíne között buszt biztosítunk a közlekedés
megkönnyítésére. A gálamûsorra elõzetesen kell jegyet igényelni az
iskola titkárságán.

Az 1897-ben átadott 10 tan-
termes magyaróvári állami ele-
minépiskolaközel tíz évmúltán
aközségtankötelesgyermekszá-
mánaknövekedése folytánkezd-
te kinõni falait.

Jánossy Gyula, Moson vár-
megye királyi tanfelügyelõje az
1908. szeptemberi iskolalátoga-
tásai alkalmával tapasztalta a
magyaróvári elemi egyes osztá-
lyainak túlzsúfoltságát. Errõl
nyombanértesítetteafelettesmi-
nisztériumot, éskérte,hogyeny-
hítse az iskola gondját egy kise-
gítõ tanerõ sürgõs kinevezésé-
vel. ...

Felsõbbszintenakérelemha-
marosankedvezõfogadtatásrata-
lált. A vallás- és közoktatási mi-
nisztermárdecember16-aikelte-
zésûlevelébenrendeletilegfelha-
talmazta a tanfelügyelõt, hogy a
községgel indítsontárgyalásokat
egy,atelepüléskülterületénfelál-

lítandó egy tantermes állami is-
koláról. ...Magyaróvárnakfeltét-
lenülszükségevoltegykülterüle-
ti elemi iskolára,mert tulajdon-
képpenamajorbeli tankötelesek
idézték elõ a belterületi iskola
túlzsúfoltságát; ráadásul a nagy
távolság miatt azt rendszertele-
nül is látogatták. Szükséges volt
mégazért is,mert ígyamajorbeli
gyerekekegészenelkülönítettok-
tatást nyerhettek, ami nevelési
szempontbólnemcsakrájuknéz-
ve, hanem a belterületi iskolá-
soknak isazelõnyérevált.Atan-
felügyelõ még az év végén, de-
cember28-ánértesítettea terve-
zetrõlaközségelöljáróságát.Fel-
kérteaképviselõtestületet,hogy
vásároljamegazúj iskola telkét,
ésott építesse fel azépületet. ...

1909. március 31-én az elsõ
képviselõtestületiülésentárgyal-
ták a tanfelügyelõi beadványt,
melyetaközgyûlésörömmelvett

tudomásul. Határozatilag ki-
mondták, hogy az új iskola be-
szerzésérevagy felépítésérehaj-
landó felvenni a kölcsönt a ma-
gyaróváriállami iskolagondnok-
ság a Pesti Hazai Elsõ Takarék-
pénztártólakorábbimódosítása-
ként. ...

Májusbanmáralkalmasingat-
lant is találtak e célra, Pflaume
Albert házát telekkel együtt az
örökösök hajlandóak voltak 15
000 korona vételárért eladni.
Végüliseznemvalósultmeg.Egy
év múlva a község az építendõ
iskola céljára felajánlott egy600
négyszögölnyi területet. Június-
ra a tanfelügyelõ aMagyaróvári
KirályiÁllamépítészetiHivatal-
lalamegfelelõmintatervhezel is
készíttette az építkezés költség-
vetését. A számítások szerint a
külterületi iskola építése 15 603
korona69 fillérbekerül, további

elõrenemláthatókiadásokra500
koronávalésa tanterembebúto-
rozására1200koronávalszámol-
nak, tehátezösszesen17303ko-
rona 69 fillért tesz ki. Ezt a költ-
ségvetést 1910. június 27-én ter-
jesztette fel a tanfelügyelõ ami-
nisztériumba jóváhagyásra.
Ugyanezen a napon errõl tájé-
koztatta isaközséget,és felkérte
az elöljáróságot, hogy az iskola
felépítésére és bebútorozására
17400koronakölcsön felvételé-
rõlgondoskodjék. ...

1910.november29-énmegje-
lent aMagyarKirályi Vallás - és
KözoktatásügyiMiniszter69563.
számú rendelete. Ebben a ma-
gyaróvári kültelki szervezett ál-
lami elemi iskola elhelyezése
céljából emelendõ épületre be-
mutatott terveketelfogadták.

(Részlet az emlékkönyvbõl)

Az elsõ lépések

Hirdetése nálunk célbaér!
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 38. §-a szabályozza a
lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét.2011. szeptember1-jétõl lakásfenntartási támogatásra
jogosultazaszemély,akinekháztartásábanazegyfogyasztásiegységrejutóhavi jövedelemnemhaladja
megazöregségi nyugdíjmindenkori legkisebbösszegének (28500Ft) 250%-át, (71 250 forintot) és
aháztartás tagjaiegyikéneksincsvagyona.

Atámogatástakérelembeadásának,hónapjánakegynapjátólszámított,egyévrekellmegállapítani.
Akérelmetahivataláltal rendszeresített formanyomtatványonlehetbeadni,melyhezmellékelni

kell: aháztartás tagjainak jövedelmérõl szóló jövedelemigazolásokat, vagyonnyilatkozatot, és a
lakásnagyságánakhiteltérdemlõmódontörténõigazolását.

AkérelmetfolyamatosanlehetbeadniaPolgármesteriHivatalIgazgatásiOsztályán.(Mosonmagya-
róvár, Fõ u. 11.)

Tájékoztatásulközöljük,hogyaki jelenleg is részesül lakásfenntartási támogatásban,azúj igényt,
csakatámogatásmegszûnésétkövetõennyújthatbe.

Dr. Németh Andrea jegyzõ

Változott a lakásfenntartási támogatás
feltételrendszere

Kérésre ingyenes
példány jár

A hivatalokban olvasható az
Alaptörvény

AzOrszággyûlés 2011. április
18-án fogadta el Magyarország
Alaptörvényét.AParlamentmél-
tómódonkívánjaeljuttatniaztaz
állampolgárokhoz.Acélaz,hogy
mindenpolgár lakóhelyéniskéz-
bevehesse,ésnévreszólóanmeg-
rendelhesseannakazOrszággyû-
léselnökeáltalaláírtpéldányát.

Ebbõlacélbóldr.SzabóErika
aterületiközigazgatásértésavá-
lasztásokért felelõs államtitkár
javasolta,hogymindenpolgármes-
terihivatalbanalakítsanakkiegy
helyet, legyen egy asztal, ahol az
állampolgárokatörvénytelolvas-
hatják.

Szeptember 1-jétõl Moson-
magyaróvárott is megteremtették
a feltételeket a törvény elolvasásá-
hoz, s az Alaptörvény asztalán az
ügyfelek megtalálják az annak
megrendeléséhez szükséges igény-
lõlapokat.

Mindenévõszén - így idén is -pályázhatnakacivil szervezetek,egyesületek, intézményeka tavaszi
közmûvelõdésipályázatonbefizetett1%pályázatidíjra.

A pályázatokat két példányban kell benyújtani, 2011. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal
Szervezési ésKoordinációsOsztályára, illetveaHumánszolgáltatóOsztályra, azerreacélrakészült
nyomtatványon,melyavárosihonlapról letölthetõ, ill.aPolgármesteriHivatalportájánbeszerezhetõ.

Apályázattalkapcsolatosanérdeklõdni lehetPopielekÉvánála 577-812-es telefonszámon, illetve
Márkus Erikánál (577-818) és Krúg Józsefnél (577-819)

Egy százalék � Pályázati felhívás

Méganyárelejénszólítottamegahelyivállalkozásokatdr.Árvay
Istvánalpolgármester,hogyahivataludvaránakrendbetételéhez
nyújtsanaksegítséget.Azótaamunkálatoknagyrésztbefejezõdtek,
s a Barna Útépítõ irányításával lassan megvalósulni látszik az
elképzelés, az udvar pihenõhely lesz, ahol kisebb rendezvények
megtartására is lehetõségnyílik.

ErdõsBarnaelmondása szerint a tereprendezésésaburkolási
munkákutána látványosabb részkövetkezik, a virágosítás, növé-
nyektelepítése.

Azalpolgármesterikívánságmeghallgatásratalált, többvállalko-
zóajánlottafelsegítségét,snagyrészt�társadalmi�munkábanvaló-
sítottamega�pihenõpark�kialakítását.

Kép és szöveg: Böröndi

Megszépül a hivatal udvara
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Elõnykártya elfogadó hely!

Amosonmagyaróvári KékcinkeÓvoda az egész évet felölelõ a
�Cinke az év madara� rendezvénysorozat keretében most városi
fotópályázatot hirdet, mely a �Gyermek a természetben� címet
viseli.

Mégmindig várják a pályamûveket, amelyekminimum 20X30
cm-es, papírlaponelõhívott képek lehetnek.Apályázatmindenki
elõttnyitott,apályázókmaximumháromalkotássalnevezhetnek,és
aképeketakiállítástkövetõenvisszakapjákmajd.Afotókatszemé-
lyesenvagypostánjuttathatjákelaKékcinkeÓvodacímére:aGulyás
Lajosu.12-be.

Azóvodameghosszabbítottaabeérkezésihatáridõt, ígyszeptem-
ber 19-ig várják a pályamûveket. Kérik, hogy a képek hátoldalán
szerepeljenazalkotáscíme,azalkotóneve, lakcíme, telefonszáma,
éshavan, elektronikus levélcíme.

Abeérkezõalkotásokból városi fotókiállítást szerveznekmajd,
melynekmegnyitójaésünnepélyeseredményhirdetéseszeptember
23-án, pénteken17órakor lesz aFehérLóKözösségiHázban.

Eztkövetõenszeptember30-ánszerveznekcsaládiegészségnapot
azóvodaudvarán,ahovászeretettel várjákóvodásaik szüleit is.

Aprogramtestébresztõközöstornával indul, lesz izgalmas,közös
akadályversenyszülõkésgyermekekszámára,készíthetnekegyütt
zöldségés gyümölcs bábokat, kóstolhatnakegészséges ételeket és
teaházban frissülhetnek fel.A szülõket szûrõvizsgálattal is várják,
melyet az egyik kardiológus édesanya végez majd, és érintõ
masszázzsal is kedveskednek ameghívott szakemberek a résztve-
võknek.

A Kékcinke óvoda már elõre tekint, amikor a �Cinke az év
madara� programsorozaton belül a decemberi Madárkarácsony
címûrendezvényükre is készül.

ZimmererAnita

Õszi programokaKékcinke óvodában
ABóbita Óvodában (Mosonmagyaróvár, Soproni utca 63.) mûkö-

dõ SzülõkÓvodai Szervezete az óvoda dolgozóival közösen az elmúlt
nevelési évben a város talán legnagyobb zöldfelülettel rendelkezõ
óvodaiudvaránakszebbétételét tûztekiegyik legfontosabbfeladatául.

Amunka elsõ fázisa a nyári leállás elõtt befejezõdött, sikerült több
olyan növénycsoportot ültetni, virágágyást kialakítani, mely dísze lett
az óvodának.

Munkánk elvégzéséhez nagyon sok segítséget kaptunk a

Dzsungelország munkatársaitól, elsõsorban a cég vezetõjétõl, Lobitz
Ákostól, aki csapatával egy csodálatos kertet álmodott meg, majd
önzetlenül többtucatnövénytajánlott fela tervekmegvalósításáhozés
nagyon sok hasznos tanáccsal látott el minket. Meg kell még említe-
nünkazegyikszülõt,BertalanSzilárdot is,akiszinténnagybansegítette
munkánkat.

Az így rendelkezésre álló növényekbõl és alapanyagokból szülõk,
óvodai dolgozók és gyerekek közösen nekiálltunk a nagy munkának.
Az eredmény önmagáért beszél.

Ezúton szeretném megköszönni a felajánlott segítséget hiszen e
nélkül biztosan nem tudtuk volna valóra váltani álmainkat.
Köszönjük!

Bóbita Óvoda SZÓSZ nevében: Élõné Szigeti Eszter

Megszépült a Bóbita Óvoda udvara

AHildegardÓvodamunkatársaiésgyermekeinevébenmondunk
köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át
alapítványunkjaváraajánlottákfel.A416 970 forintot fejlesztõjáté-
kokra,kerti faházraésnyomdai termékekreköltöttük.

Fehér Lászlóné alapítványi képviselõ

Hildegard köszönet

FeketeIstvánAlapítványezútonmondköszönetetmindazoknak,
akik2010. évi jövedelemadójukegy százalékának felajánlásával az
alapítvány 326291 forinthoz juttatták, mely összeget a tanulók
táborozási támogatására,aszakköröstanulókeszközszükségletére,
atehetségestanulóktámogatásáraésmunkájánakelismerésérefor-
dítottuk.

A Fekete István Általános Iskola dolgozói

Köszönetnyilvánítás
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Tévedtünk

Molnár néni még nincs száz éves
Lehet egyes számban is mondani, én tévedtem. Pontosabban kevertem

össze dolgokat. Molnár Lajosnéról, azt állítottam, hogy száz éves, a

valóság az, hogy éppen belépett a századikba. Nem veje, hanem fia
társaságában látható a felvételen, s nem egy, hanem három leánygyerme-
ke van. Gizi néni a Patrongyárban (késõbbMOFÉM), majd aMûselyem-
gyárban dolgozott. Az viszont valóság, hogy szeretõ család veszi körül.

Talán a hõség volt az oka az elírásnak? Mindenesetre a családtól
elnézést kérek!

BöröndiLajos

A�Fekete IstvánÁltalános Iskola hátrányos helyzetû tanulóinak
támogatásáért�Alapítványezútonmondköszönetetmindazoknak,akik
2010. évi jövedelemadójukegy százalékának felajánlásával az alapít-
ványt 39 972 forinthoz juttatták, mely összeget a hátrányos helyzetû
tanulóktanulmányikirándulásához,táborozásiköltségekenyhítésére
továbbáanyag-,éseszközszükségletfedezetérefordítottak.

A Fekete István Általános Iskola dolgozói

Piarista Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépis-
kola minden évben kerékpá-
roszarándoklatot indítamári-
akálnoki Sarlós Boldog-
asszony kegykápolnához.
Szeptember 8-án, Kisbol-
dogasszony napján az iskola
közel négyszáz tanulója esõ-
ben tette meg az utat.

AKalazanciSzentJózsefirány-
mutatása szellemében felépülõ
piarista szolgálatnevelõmunká-
jábannagyfigyelmetszentelanö-
vendékekbelsõvilága, lelkiélete

Piarista zarándokok Máriakálnokon
érintésével jutottak ki Mária-
kálnokra.Mindengyerekfegyel-
mezettenbiciklizett, a gyerekek
megértették,eznemverseny,ha-
nemzarándoklat.Egymástfigyel-
meztetveazesetlegesakadályok-
ra,szembejövõkre, fékezésreha-
ladtak,hogyegyütt,biztonságban

célbaérjenek.�Annyitérvalami,
amennyiazértevállaltáldozat��
szóltbiztatóanFarkasIstvánigaz-
gató a diákokhoz, akik tûrve az
esõt, szelet kibicikliztek a kegy-
kápolnához.Agyerekekezúttal
valóban fizikai áldozatothoztak
azért,hogyelérjékcéljukat.

fejlõdésének.Ezt szolgáljákpél-
dáulazünnepekhez, jelesnapok-
hoz kapcsolódó lelkigyakorlat-
ok. Egyik ilyen alkalom a Kis-
boldogasszonynapizarándokla-
tuk. A felkészülés a reggeli elõ-
adással,elmélkedésselkezdõdik,
eztkövetõenindulnakagyerekek
tanáraikkal és szülõi kísérettel
kerékpárralMáriakálnokra.

Ebbenazévbenazidõjárásnem
volt kegyes a gyerekekhez. A
melegnyárinapokutánielsõbo-
rús, szeles nap köszöntött rájuk
szeptember8-án.Aziskolatanu-
lói � kicsik és nagyok Halászi

Máriakálnokemberemlékezet
ótabúcsújáróhely.Máraközép-
korban is imádkoztak a kegyká-
polnánálsegítõkegyelemértaza-
rándokok.Gyógyítóerejûnektar-
tottákaz itt fakadóforrásvizet.A
kápolnátahéderváriViczaygróf
segítségével építették a hívek

1663-ban Sarlós Boldogasszony
tiszteletére. Búcsúkiváltságait
1874-ben,IX.Piuspápátólnyerte.

A szocializmus éveibenmeg-
rongálódottneorománépületeta
kálnokiak folyamatosmunkával
felújították.

Trauttwein Éva

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

Szolgáltatásaink
�SZTKvények beváltása!

�INGYENESkomputeresszemvizsgálat!
Szemüvegkeretek 1600 forinttól széles választékban.

�Tokok, láncokkiegészítõk!
� Színes és fekete-fehér filmek árusítása, kidolgozása, albumok!
�Kontaktlencse illesztés, ápolók, tisztítók, lencsék raktárról!

��Kezdõknek� INGYENESegyhavipróbalencse!
�Elemek,hõmérõk,napellenzõk,órák, barométerek!

� Szemüvegkészítés akár 15 perc alatt!

� Köszönetnyilvánítás
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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.

Ismét EurópaiMobilitási Hét!
Mosonmagyaróvár több éve csatlakozott az �Európai Mobilitási Hét� rendezvény-

sorozathoz, melynek záró napja az �Európai Autómentes Nap�. Az idei év központi
gondolata: Közlekedj ÖKOsan! A rendezvény célja Európa szerte felhívni a lakosok
figyelmét a mobilitás és az egészség kapcsolatára, a motorizált közlekedés és a
testmozgás hiányának kedvezõtlen hatásaira. A nyáron már többször megtartott,
immár hagyományosnak mondható �Gurul a város� akció záró rendezvénye ezen a
héten lesz. A Mosonmagyaróvári Környezetvédõ Egyesület, a Mosonmagyaróvár
Környezetvédelméért Közalapítvány és a Rendõrség segíti a szervezõ Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési osztályát.

Tervezett programok: Szeptember 16. péntek, 17 óra, TESCO parkoló: Utolsó
�Gurul a város� akció. Mindenki hozza magával a gyûjtött �gurulójegyeket�! A
kerekezés után a résztvevõket értékes ajándékokkal jutalmazzák. Szeptember 17.
szombat, 14 óra: �Folyónap� a Mosonmagyaróvári Környezetvédõ Egyesület szerve-
zésében. A korábbi évekhez hasonlóan szemétgyûjtési akció, programok, vendéglátás
aMosoni szabad strandnál.Gyülekezõ a kulturális központ elõtt. Szeptember 19. hétfõ:
Közvélemény kutatás a helyi közlekedésrõl, javaslatok gyûjtése a helyi fenntartható-
sági programhoz, szén-dioxid kibocsátás számítás. Szeptember 20. kedd: �Bringázz a
hivatalba� akció a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére. Az aznap kerékpárral vagy
gyalog (illetve tömegközlekedési eszközön) érkezõket �bringás reggelivel� látják
vendégül a szervezõk. Szeptember 22. csütörtök: �Európai Autómentes Nap�. Helyszín
a Haller János Iskola Szent István király úti épülete. Kerékpáros � görkoris - rolleros
ügyességi verseny, közlekedési vetélkedõk, aszfaltrajzverseny, futóverseny, kerékpá-
ros szépségverseny, kérdõíves felmérés a lakosság közlekedési szokásairól, forgalom-
számlálás, gyalogtúra.

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata, a Mosonmagyaróvári Környezetvédõ
Egyesület és a Mosonmagyaróvár, Környezetvédelméért Közalapítvány felhívása a
városlakókhoz: Az autód kibír egy napot nélküled! Felkérjük a lakosságot, hogy a
mobilitási héten, de legalább szeptember 22-én, az Európai Autómentes Napon
változtasson közlekedési szokásain. Helyezze elõtérbe a környezetet nem terhelõ
kerékpározást és gyaloglást, hagyja otthon autóját! Hosszabb távon helyette a
gazdaságosabb tömegközlekedést vegyék igénybe. Haminél többször és többen teszik
ezt, hozzájárulhatnak településünk élhetõbbé tételéhez, a környezeti ártalmak csök-
kentéséhez, lakóhelyünk megóvásához. Csökkentsük a szén-dioxid kibocsátást!

�Rajzolj az egérrel!� AMosonmagyaróvári Környezetvédõ Egyesület elektronikus
úton benyújtandó pályázatot hirdet általános iskolás diákok részére alsós és felsõs
kategóriában a� A jövõ közlekedési eszközei� címmel. Téma az energiatakarékos
jármûvek. A rajzokat számítógépes programmal kell készíteni és jpg formátumban
a somogyinecser@freemail.hu címre továbbítani 2011. szeptember 19-ig. A bírálati
eredményrõl szintén elektronikus úton szeptember 22-ig értesítjük a pályázókat.

2011. szeptember 30-án, pénteken
�ELFOGADÁS NAPJA�!

Egésznaposrendezvényvárjaazérdeklõdõket,reg-
gel 9 órától, este 18 óráig a kulturális központban. A
nap célja változatlan: bemutatni a segítséggel élõ �
mozgás-,hallás-, látássérült,ésazértelmilegakadályo-
zottemberekéletét,nehézségeit,örömeit,átéreztetni,
hogy segíteni, együtt lenni jó!

A tárlat szeptember 17-én 16 órakor nyílik!

Összefogás a mellrák ellen

AZELFOGADÁSNAPJA
Egész napos rendezvény várjá az érdeklõdõket, szeptember 30-án, reggel 9 órától,

este 18 óráig a kulturális központban!
A nap célja változatlan: bemutatni a segítséggel élõ mozgás-, hallás-, látássérült, és

az értelmileg akadályozott emberek életét, nehézségeit, örömeit, átéreztetni, hogy
segíteni, együtt lenni jó!

A programok 9 órától folyamatosan: Találkozás a Magyar Csörgõlabda Válogatott
tagjaival, edzõjével, részt vehetünk a Budapest Esély Nonprofit KFT �Egymásra lépni
tilos!� társasjátékában, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja bemutat-
kozik, s a Guruló Segédeszköz Mûhely Szombathelyrõl elvégzi a kerekesszékek,
eszközök kisebb javításait, Kecskemétrõl és Budapestrõl érkezik a Segítõ Kutyák
bemutatója, lesznek érzékszervi szûrések, kipróbálhatjuk a tandem-kerékpárt, APara-
fitt Sportegyesülettel közösen mozoghatunk, megismerkedhetünk a �Begurulunk-
klubbal�. Fotókiállítás nyílik, tájékozódhatunk az autizmusról , játszhatunk �érzéke-
nyítõ�-játékokkal, LEGO-val.14 órakor polgármesteri köszöntõ, majd színháztermi
mûsor.
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� Egy hatalmas utazó automobil robogott át Mosonon és Ma-
gyaróváron 12-én, kedden délután � 4 órakor. A poros gépkocsiban
utazott Prága felé a világhirü amerikai feltaláló, Edison Tamás
feleségével, leányával és Fodor Istvánnal a budapesti villamos
részvénytársaság igazgató-mérnökével. A száguldó autóról ugyan
senki sem gondolta, hogy azon az emberiség egyik legnagyobb
jótevõje, a világ leghiresebb embere ül.�

(1911. szeptember 14.)
�Hegyeshalom vasutállomásán a napokban történt, hogy egy

fiatal leányt tévedésbõl odahozott a gõzös. Egy embernek sirva
panaszolta el a baját, hogy eltévedt utközben. A jószivü ember
megsajnálta a hajadont s felajánlotta neki, hogy lakásánmiutánõugy
sincs odahaza, kipihenheti magát. Az utas azután hálából feltörte a
szoba zárt szekrényét, abban levõ értékesebb dolgokat magához
vette és szó nélkül távozott. Most a csendõrség szeretne az eltévedt
hajadonnal ismeretségbe jönni.�

(1911. szeptember 14.)
�A magyaróvári polgári leányiskolába a folyó tanévre 116

növendék iratkozott be. Az elsõ osztálynak 37, a másodiknak 34, a
harmadiknak 27, a negyediknek pedig 18 növendéke van. � A
polgári iskola mellett felállitott szabászati tanfolyamra 16-an je-
lentkeztek. A beiratkozások még egyre folynak az igazgatósági
irodában az utóbbi tanfolyamra.�

(1911. szeptember 14.)
�Vaszalek János 16 éves mosoni pékinas biciklizni tanult a

vásártéren mezitlábosan. A többszörös esések után egyszer csak oly
szerencsétlenül bukott le, hogy jobb lába beszorult a fogaskerék
közé. A fogaskerék leszelte a lába öreg ujját és több helyen sulyos
sérüléseket szenvedett. Beszállitották a Karolina kórházba.

(1911. szeptember 17.)
�Egy kis históriát közlünk városkánk életébõl. Hetivásár alkal-

mával történt, hogy a Fõ-utcán egy hatalmas autó akart keresztül
robogni Pozsony felé, az utja azonban, mint más alakalommal, így
most is el volt állva a korcsmában pihenõk szekereivel. A közleke-
dés teljesen lehetetlen volt és igy az autónak meg kellett állnia. Az
autóban ülõk egyike kérte az arra haladó rendõrbiztost, hogy csinál-
jon helyett. A biztos fontoskodó arccal kijelentette, hogy egy autó
miatt nem lehet ám a kocsik tulajdonosait megzavarni. A biztos háta
mögött azonban egy ur állott, aki figyelmeztette a biztost, hogy az
autóban Jenõ fõherceg ül. Fõherceg szó hallatára a biztos kirántotta
hüvelyébõl a kardját s elkezdett vele hadonászni és egyre azt hajto-
gatta, hogy �Platz! Platz!� Nagynehezen utat tört magának az autó.
A benneülök mosolygós arcukon meglátszott, hogy jól mulattak a
bizti szokatlan intézkedésén.�

(1911. szeptember 17.)
�Megtörtént a köpcsényi emléktábla leleplezés. Ünnepe volt

vasárnap a köpcsényieknek, de ünnepe, maradandó érzelmeket és
emlékeket hagyó ünnepe azoknak az összegyült vendégeknek is, kik
résztvettek a nagy hegedümûvész szülõházának megjelölésén. A
szük keretekben szervezett egyszerü ünnepség kinõtt a keretekbõl
és messze tulhaladta a várakozást. Szép volt, lélekemelõ volt, méltó
Joachim József nagy világhiréhez és mûvészetéhez. Egyszerû volt és
szivhez szóló. Nem elõzte meg nagyhangu készülõdés és nem
követte dinomdánom és mégis megnõtt, megdagadt impozáns volt
a maga egyszerüségében.�

(1911. szeptember 21.)
�A Szigetközi Ármentesítõ Társulat munkásai Darnó község

határában töltésásás közben az 1500-as évekbõl való 29 darab
magyar, lengyel, német és bajor ezüst pénzt találtak. A társulat
pénztárosának Juhász Józsefnek adták át a leletet, ki azt a gyõri
bencés fõgimnáziumrégiségtáránakajándékozta.Amosonvármegyei
történeti és régészeti egyesület, mint értesültünk átiratot fog intézni
a tárgyban az illetékes helyekre, mert mosonvármegyei lelet ezen
egyesület régiségtárát és muzeumát illeti meg. Ezzel kapcsolatban
a régészeti egyesület vármegyénk összes egyesületeit, iskoláit, köz-

ségeit, birtokosait és a vármegyében dolgozó összes vállalatokat meg
fogja keresni, hogy a legcsekélyebb régészeti leletrõl és felfedezések-
rõl is értesítsék a vármegyei egyesületet és megõrzés céljából küldjék
be a talált tárgyakat, melyek rövid idõn belül a már épülõ diszes
muzeumban fognak elhelyezést nyerni.�

(1911. szeptember 21.)
�A budapesti husipari kongresszus és kiállitás alkalmával a

kiállitás biráló bizottsága nagy elismeréssel adózott Ecker Ferenc
mosoni vendéglõsnek, ki speciális házi henteskészitményeivel von-
ta magára a figyelmet. Készitményeit ugy izlés, valamint izletesség
dolgában nagyon sikerültnek találták.

(1911. szeptember 24.)
�A gyõri D. H.-ban vasárnap egy cikk jelent meg Piufsich János

bezenyei kántortanitó tollából, melyben ostorozza azt a rossz szo-
kást, hogy a nép 3 napig tartani szokott bucsukon nagyon sok pénzt
költ el hiábavalóan és emellett mulatságaiban helyet enged az
iskolásfiuknak is. A 10-én lefolyt bezenyei bucsun is igy történt.
Sajnos azonban a cikk ezért vármegyénk vezetõségét is kárhoztatja,
pedig elég példa van rá, hogy a vármegyei hatóság, nem különben a
község is iparkodik ellensulyozni a rossz szokásokat. Nekünk is
vannak szabályzataink a rossz szokások megszüntetésére. Nagyon
kár azonban idegen vármegye elõtt ugy feltüntetni ezt a vármegyét,
mintha csak itt volnának ezek a tagadhatatlanul ostorozható állapo-
tok, mert másutt is hasonló a helyzet, sõt még rosszabb és
türhetetlenebb.�

(1911. szeptember 28.)
�Vasárnap ünnepies szinezettel ülte meg a lébényi és az uradalmi

gyári tüzoltóság együttesen a tüzoltónapot.Héberling Lajos parancs-
nok vezetése mellett lobogók alatt vonult a tüzoltóság templomba,
honnét a községházárament a testület a nép kiséretében, hol az agilis
tüzoltóparancsnok hoszszabb beszédében ismertette a nap jelentõ-
ségét és célját, majd Gerebenics Sándor titkár elszavalta Kallay
Miklósnak e napra irt költeményét és végül Hápli Antal községi
tüzoltóparancsnok intézett az egybegyültekhez buzditó szavakat. A
tüzoltóság és az elöljáróság felkérte ugy a katholikus, mint az
evangelikus lelkészt, hogy prédikációjukba szõjék bele e nap jelen-
tõségét, de ezt mindkét lelkész megtagadta. Sajnos, hogy ily nemes
ügy nem hozza vergésbe azoknak szivét, kik az emberbaráti tényke-
désekre elsõ sorban hivatva vannak. Ünnepség után gyüjtést rendez-
tek a Budapesten felállitandó tüzoltómenházra.

(1911. szeptember 28.)
(Az összeállatás a Huszár Gál Városi Könyvtár helyismereti gyûj-

teményében készült. Az eredeti helyesírást megõriztük.)

Válogatás a helyi sajtó 100 évvel ezelõtti híreibõl

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

� 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
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A TECHNIKA, AMELY
AZ EMBERT SZOLGÁLJA
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Hírháttér minden hétköznap a Híradó után

AMosonmagyaróváriVárosiTelevíziókezdettõlkészítnapiHír-
adót.Ezamûsortükröziugyanavárosbantörténteseményeket,dea
híradósmûfajból eredõ idõkorlátokmiatt ritkán adódik lehetõség
arra,hogyatémamélységeibebeletudjanakmenniaszerkesztõk.

A jogos igények elébe ment a városi televízió vezetése akkor,

amikoregyújmûsor,aHírháttérelindításamellettdöntött.
Aszeptember12-énhétfõnindultHírháttéregynapontajelentke-

zõ,15percesstúdióbeszélgetés.Nevébõladódóanigyekszikegy-egy
hír, történéshátterétmegvilágítani.AHírháttérnemvitamûsor, és

Beszélgetések 15 percben

Új mûsort indított aMosonmagyaróvári Városi Televízió
nemispolitikaimagazin,dehaatörténésekindokolják,akkortermé-
szetesenlehetszóamûsorbanvárospolitikáról.

Az elsõ héten a Hírháttér vendége volt Csiszár Péter a Flesch
KulturálisKözpontigazgatója,akiaNyáriFesztiválról,aSzentIstván
Napokrólkészítettmérleget.Avárositelevíziómeghívásátelfogadta
CsallóGáborvállalkozó,ésKosárTiboraVÜFügyvezetõigazgatója
aSzigetközÍzei,VármegyeBorairendezvénykapcsán.Interjúkészült
városunk legfrissebb Pro Urbe díjasával, dr. Kocsis Sándorral is.
BemutattaújkönyvétSzentkutiKárolymúzeumigazgató,helytörté-
nész.Acsütörtökitestületiülésrõlpedigdr.NagyIstvánpolgármester
számoltbeszemélyesen.

A15percesHírháttérmindenhétköznapeste,közvetlenülaHíradó
utánkerüladásba,elõször19óra15perceskezdettel.Természetesen
a mûsor még aznap este, és másnap délelõtt is látható többszöri
ismétlésben,valamintszombatonésvasárnapazegészheti�termést�
bemutatjaaMosonmagyaróváriVárosiTelevízió.

Az alábbi webcímen a városi televízió honlapján (www.moson-
magyarovartv.hu) pedig fél évre visszamenõlegmindenmûsort teljes
egészébenmegtalálnakanetezõk.

Mosonmagyaróvári Városi Televízió � a város televíziója!

A Dumaszínház és a Showder Klub sztárja
Mosonmagyaróváron!
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Az 1926-ban Pozsonypüspö-
kibenszületettWeiblLipótot1951-
ben szentelték pappá. 1969 óta
Püskin szolgál, hozzátartozik
Kisbodak ésDunaremete.Hosszú
évtizedek óta végzi lelkipásztori
szolgálatát ebben a három sziget-
közi faluban.Többgenerációskap-
csolatokat építhetett, nemegyegy-
kori hittanosa már nagyszülõ. A
hatvanas években sokakat helyez-
tek büntetésbõl a Szigetközbe, el-
sõsorban olyanokat, akik nem tet-
szettek a rendszernek � elevení-
tette fel a kezdeteket Lipót atya,
aki papi szolgálatának állomásait
soha nem választotta meg. Min-
den állomáshelyet elvégzendõ fel-
adatnak tekintett, �nem azt néz-
tem, hogy mi van itt, hanem mi
Isten akarata�. A 42 év ennek je-
gyében sok munkával telt. �Érke-
zésemkor a plébánia épülete ép-
pen hogy lakható volt, a kertben
dzsungel vette körül a félkész há-
zat. Kisbodakon nem volt temp-
lom.� Mára a plébániaudvar ró-
zsakertté változott,Kisbodakonáll
a templom, Püskin és Duna-
remetén megújult a templom.
Külön érték, hogy a fõ forrás a
hívek adakozása volt, mindenki
segített. A három települést szem
elõtt tartóLipót atya jó gazdaként
mindig tudja, hova kell irányítani
az éppen összegyûlt pénzt. Ha
befejeztünk egy munkát, jön a

másik. A kisbodaki templom épí-
tése után adunaremetei és a püski
templom renoválása következett.
Hat-hét év alatt sikerült tetõt cse-
rélni, s különbözõ külsõ, belsõ
munkákat elvégezni. Jelenleg a
püski templom szigetelését sze-
retnék végre megoldani.

Ritka, hogy katolikus pap évti-
zedekig ugyanazon a helyen szol-
gál. Lipót atya 42 éve él Püskin. �A
régi papok azt tartották, hogy öt év
után lehet jobban megismerni az
embereket - addiga lelkipásztor csak
a felületet látja. A bajok öt év után
jönnek elõ. Akkor válik láthatóvá,
mit kell tenni a település belsõ életé-
ben. Kényes dolgoknak válunk ta-
núivá, a felelõsség is nagy, hiszen
emberek életérõl van szó. Az évek
hatalmashelyzeti elõnytadnak,hogy
mamár szintemindenkit ismerek��
mondja Lipót atya.

A 42 év eredményeirõl kérdez-
ve Lipót atya feladatokról beszél.
�Nem számokban gondolkodom,
hanem minõségben� � fogalmaz.
Kapcsolatokat építettem, a hitok-
tatásban, jegyesoktatásban töre-
kedtem arra, hogy felkészítsem a
fiatalokat az életre. Úgy igyekez-
tembeszélni, hogymegérezzék, az
élet hitre épül, és megértsék, a
saját jövõjükrõl van szó. Ezért je-
lent nagy örömet Lipót atya szá-
mára, hogy az általa felkészített 60
jegyespárbólmindössze kettõ vált

Gyémántmisés plébános, 18 éves orgonista Püskin
A szolgálat értékeAvirágokkaldíszített, rendezettportákkalbüszkélkedõPüskit

nemcsaka faluképmiatt érdemes felkeresni,megismerni. Itt szol-
gál immár42évea júniusbangyémántmiséjétünneplõWeiblLipót
atya, és ittorgonála18évesMarkóMárk,akiezta feladatothárom
éve minden vasárnap vállalja.

el. A szentmiséken és a �Ragyog-
tok, mint csillagok� címû könyv-
benLipót atya szenteketmutat be.
Lipót atya szerint azkevés, ha csak
csodáljuk a szenteket, arra kell

törekedni, hogy felfogjuk,mimin-
den telik egy embertõl.

A falu nagy szeretettel köszön-
töttepapja többszörös jubileumát.
Weibl Lipót a nyáron töltötte be
85. életévét és ünneplte felszente-
lése hatvanadik évfordulóját. A
gyémántmisén zsúfolásig megtelt
a püski Szent György templom.
Lipót atyát levélben köszöntötte
Pápai Lajos gyõri megyéspüspök,

Erdõ Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek, Or-
bán Viktor miniszterelnök, amit
dr.Nagy Istvánországgyûlési kép-
viselõ tolmácsolt. Püski lelkipász-
torát Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes is köszöntötte.

Püski egy ifjúemberre is büszke
lehet.MarkóMárk tizenötévesen,

három évvel ezelõtt kezdett orgo-
nálni a püski Szent György temp-
lomban, és azótaminden vasárna-
pi szentmisén végzi ezt a szolgála-
tot. �Nincsegyunalmasórámsem�
�mondjaMárk, aki akezdeti félel-
mek óta felnõtt a feladathoz, és
örömmel vállalja ezt a komoly el-
kötelezettséget.

MarkóMárk számára a �vélet-
len�hoztaafeladatot.Püskin2008-
ban felújították azorgonát.Az ak-
kor 87 évesMakai Lajos bácsi, aki
autodidakta módon tanult meg
orgonálni, már nem tudta vállalni
a kántori munkát. Lajos bácsi öt-
ven éven keresztül ingyen végezte
akántori szolgálatot.Márknakkét
napja volt felkészülni a következõ
vasárnapi szentmisére. Alapot
számára az általános iskolai zon-
goratanulás, és a szabadidejemin-
den percében mûvelt muzsikálás
adta. �Amíg mások az utcán ját-
szottak, én a zenéléssel töltöttem
az idõt.� A zongora, orgona mel-
lett Márk dobol és gitározik. Az
elsõ vasárnap még izgalommal
ment az orgonajáték, azótaMárk-
ból igazi kántor vált. Legutóbb õ
orgonáltWeibl Lipót, a püski plé-
bános gyémántmiséjén.

Márk a Hunyadi Mátyás Szak-
képzõ és Szakközépiskola tanuló-
ja. Szabadideje a zenéléssel telik.
Két éve játszik a Katapult nevû
rockzenekarban. �Nincs egy unal-

masórámsem.Agitár, dob, zongora
orgonanagy változatosságot jelente-
nek. A családunk is zeneszeretõ.
Nagymamámtól zongorát kaptunk
kisgyerekkéntajándékba.Sokat éne-
kelünk, zenélünk amagunkörömé-
re.� � mondja mosolyogva a 18
éves orgonista.

TrauttweinÉva
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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)Horváth Zétény, 2011.08. 26.
Mosonmagyaróvár

Böhm Dávid, 2011.08.28.
Jánossomorja

Molnár Anna Dóra, 2011.08.28.
Máriakálnok

Bognár Ádám, 2011.08.30.
Mosonmagyaróvár

Jakab ZsomborMilán, 2011.08.30.
Kimle

Rosenbecker Lili, 2011.08. 30.
Mosonmagyaróvár

Prickler Hanna, 2011.08.31.
Máriakálnok
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Sok mindent kellene revideál-
nunk ebben az egyre elhülyültebb
korban. Ezek egyike a �fejlõdés�
szó is. Mert ebbõl minimum kettõ
van.

Az egyik az emberi értékek tisz-
teletben tartásáról, nemzettudat-
ból, hagyományaink ápolásáról,
szeretetrõl, családról a természet,
az épített környezet tisztaságának
megõrzésérõl stb. szól. A másik,
ami tipikusan nyugati értelmezés,
az ugyebár a technikai, ami szerént
mindent különbözõ, egyre gyor-
sabb, egyrehatékonyabb ( és egyre
ostobább, erõszakoltabb formájú)
kütyükkel lehet és kell megoldani,
azonnal el kell dobni az 1-2 hónap-
pal ezelõtt még világmegváltónak
kikiáltott termékeket, mert itt az
új!! És ami szentesíti a fiatalok
egyreagresszívebb szembenállását
a társadalom normálisabb részé-
vel. Nincs szükség szépirodalmi
mûvekre, igényes zenére, filmek-
re, általában véve gondolkodásra
és (igen sajna ez így van!!!) nincs
szükség nemzetre, magyarságtu-
datra sem. Helyette vannak ezek a
zenének nevezett elektronikus ef-
fektusok, hordónyi fejet csináló
baseball sapkák,marslakószerûke-
rékpáros sisakok, fejhallgatók,mo-
dernnek nevezett benzinpüfögõ
kocsik. stb. �.és ennek jegyében
született meg a motorosok vadab-
bik fajtája, amireapesti szlengmár
találó nevet is alkotott: BENZIN-
PARASZT.

Hogy ki is õ, akinek egyébként
semmi köze a békésen szántó-vetõ
mezõgazdasági munkáshoz? Hát
semmiképpen azon motoros, aki
normálisan, a Kreszt túlnyomó-
részt betartva, olykor több száz ki-
lométeres túrákat tesz, megcso-
dálja a tájat, Magyarhon neveze-
tességeit stb. Ez, ebben a formá-
ban egynormális és élvezhetõhob-
bi.

No nem!! A Benzinparaszt lét-
eleme a menõzés, a szörnyszülött-
szerû ruha és sisak, no meg persze
a jó drága motor, amit legtöbb
esetben apuci vesz meg neki, be-
csületes munkával szerzett jöve-
delmébõl. Õ közönség nélkül nem
is létezne. Terepe a város, ahol
láthatjuk és �csodálhatjuk� õt,
amint egykerekezik a sétálóutcán,
140-nel söpör végig a fõúton, vagy
éppen az éjszaka kellõs közepén
kezdi rotyogtatni az ocsmány han-
gúra gyártott motorját. Ezen állat-
fajtát ne keressük például könyv-
tárban, tanfolyamokon, iskolák-

ban, szóval semmilyen néven neve-
zendõ értelmesebb közösségi he-
lyen, mert nem fogjuk megtalálni.
Szókincse úgy nagyjából a károm-
kodásból és az éppen divatos sza-
vakhangoztatásábóláll, ezeket sem
tudja tagoltan kimondani, csak
hadarva és elharapva a szavakat.

Egyszer régen láttamegy � talán
olasz?- filmet, aminek az volt a
címe:�A rendõrség csak áll és néz�
Hát ez úgy eszembe jut, miközben
egy ilyen Benzinparasztot nézek,
ahogy egykeréken fel és alá szágul-
dozik pld. éppen egy természetvé-
delmi területen a Szigetközben. (
Úristen, hányszor próbáltam erre
felhívni az illetékesek figyelmét
hasztalanul)

Mert, ugyanaz a rendõr, aki
halált és a pénztárcánkat megvetõ
bátorsággal büntet minket, ha vé-
letlenül nincs becsatolva a bizton-
sági övünk, simán elfordul, ha egy
ilyent lát. Még csak a kis kézi-
beszélõkéjébe semszól bele ezügy-
ben. Ennyire ne lenne jogszabályi
háttér?Vagyeznemszámít?Ésmit
szólnak az illetékesek, amikor egy
napon két ilyen menõzõ vadmoto-
ros leli halálát? (Mint nemrégen
Szabolcsban.) De én magam is lát-
tam Mosonmagyaróváron, amint
a belvárosban egy beton virágládá-
nak zúgott neki egy alig 20 éves

fiatal kb. 90 km-es sebességgel és
persze azonnal meghalt. Mit szól-
nak ilyenkora szülei?Nembeszélve
arról, hogymások életét, testi épsé-
gét is nagymértékben veszélyezte-
tik.Ésmit tehetaza sokezeregysze-
rû ember, aki csak hüledezik, ami-
kor egy ilyen gépszörnyeteg, a Csil-
lagok háborújának ûrhajóit idézõ
üvöltéssel elsüvölt mellette?! Nem
írnak elõ valamilyen zajhatárt ezen
gépekre és nem vizsgálják ezt a
mûszaki vizsgán? Nem tudnak fel-
lépni ellenük? Ilyen gyenge a tör-
vény nálunk? Ennyire számít az,
hogy pénz van a dologban?

Mivel minden mindennel össze-
függ, abunkócsatornák(RTLKlub,
TV2, Viasat stb.) természetesen
teljes gõzerõvel reklámozzák eze-
ket a gépszörnyeket, no meg az
életstílust. Kultúrából felmentett,
agyontetovált, kopasz, vastagarany-
láncos agyhalottak jöttek (vagy in-
kábbhoztákõket)divatba?Noazért
ez így nem igaz. Több fiatalabb höl-
gyet is megkérdeztem és kb. 90%-
uk abszolúte ellenszenvesnek tartja
ezt az életstílust. Általában normá-
lis, csinos nõvel nem is látom õket,
de mégiscsak léteznek, és sajnos
szaporodnak is. A páromnak múlt-
kor volt egy önkéntelenmegjegyzé-
se: de jó, hogy nem most kell férfit
választanommagamnak!Ez termé-

Elfogadható hobbi vagy potenciális veszélyforrás?!
szetesen csak részigazság, mert
azért most is léteznek értelmes
fiatalok, sõt, szilárd meggyõzõdé-
sem, hogy õk alkotják a többséget,
csak nem hivalkodnak ennyire.

Tudomásul kell vennünk, hogy
így kell leélni az életünket ezután?
Vagy próbáljunk meg tenni vala-
mit? Pld. megkérni az illetékese-
ket, hogy azonnali hatállyal kezd-
jék meg betartatni a törvényt!! És
ha minket meg tudnak büntetni a
(városban egyébként teljesen fe-
lesleges) biztonsági övmiatt és azt
is elérték, hogy egy országnak le-
gyen kötelezõ a kukásmellény vi-
selete, akkor tegyenekvalamit vég-
re a közbiztonságért és az embe-
rek nyugalmáért is!! Esetleg kö-
zölni a szülõkkel, hogy nem mu-
száj azonnal egy méregdrága mo-
tort meg ruházatot venni, ha rájuk
parancsol elkényeztetett fiacská-
juk.

Aki ezt így gondolja, tehát in-
kább a cselekvést választja a so-
pánkodás helyett, azt megkérem,
hogy keressenmeg ez ügyben ben-
nünket (mertmár többen vagyunk
hasonló gondolkodásúak) és be-
széljük meg együtt a cselekvés
módját. A nevemet ki is írom ide,
az elérhetõségem pedig a szer-
kesztõségben megtalálható.

Bognár Árpád

Ötödikalkalommalgyûltekössze
táncosok az országból és határon
túlról, hogy eltáncolják Bertók ha-
lászi cigányprímás zenéjére a ver-
bunkot. A Neuberger Ferencrõl, a
hagyományelindítójáról elnevezett
verbunkverseny szárnyra kapta
Halászi hírnevét. A Lajta Nép-
táncegyesület szervezésében létre-
jött néptánctalálkozó célja, a tánc
szeretetének átadása.

A Szigetköz népdal- és néptánc
kincsének megismertetését céloz-
za a Lajta Néptánc Egyesület kez-
deményezése, mely négy évvel ez-
elõttelindítottaBertókéNapokcím-
mel a Neuberger Ferenc Verbunk
Versenyt.Ahíres halászi cigányprí-
más, Bertók zenéjére született tánc
Halászi értékes hagyománya. Pale-
nik József, az egyesület vezetõje 25
évvel ezelõtt tanulta meg a táncot
Neuberger Ferenc bácsitól, és adta
át ezt a tudást az évek során tánco-
sainak. Idén nyolc táncos és egy
csoport mutatta be a Bertóké ver-
bunkot és ezt követõen egy szaba-

Bertóké Napok Halászin

don választott produkciót. A
zsüriben Korbacsics Tibor, a Nyu-
gat-Magyarországi Néptáncszö-
vetség elnöke, Busai Norbert, örö-
kös aranysarkantyús táncos és Lo-
vas Bálint nívódíjas néptánc-
pedagógus, a Debreceni Hajdú
Táncegyüttes vezetõje értékelte a
fellépõket.Abírálókkiemeltea tán-
cosok felkészültségét.

A táncos találkozóra az ország
különbözõ részebõl érkeztek fellé-
põk.Asomogyiak tiszapolgári csap-
dosóst, a Debrecenbõl érkezõ

Hajdú Táncegyüttes hajdúsági
táncokat, a Hegyalja Sátorhegy
Néptáncegyüttes szatmári tánco-

kat mutatott be. A rendezvényen
Radák Márton zenekara muzsi-
kált.

A Bertóké Napok egyik öröm-
teli kihatása, hogy a faluban kezd
divattá válni Halászi egykori vise-
lete. Egyre többen készíttetik el
maguknak a ruhát, és viselik azt
ünnepi alkalmakkor. A Lajta
Néptáncegyesület kezdeményezé-
sére a faluban felújította a legény-
céh hagyományát. A halászi fiúk
minden évben átadják a legénycí-
mert az arra legérdemesebbnek.
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Születésnapi köszöntõk
VargaJózsefnéaugusztus20-ántöltöttebea95.életévét.Ebbõlaz

alkalombólköszöntöttedr.NagyIstvánpolgármester, akiakórház
rehabilitációsosztályán látogattameg.Azidõsasszonynemrégiben
került Mosonmagyaróvárra, ahol unokája gondozza. Szinte egész
életétaBalatonmellettiÁbrahámhegyenéltele,aholszõlõmûvelés-
selésgazdálkodással foglalkozott.

Egy lánya van, õnem itt él,Mosonmagyaróváronegyikunokája
ápolja.Hétunokávalés14dédunokávalajándékoztamegazélet.

Korához képest jó egészségnek örvend, a kórházban lábfájását
kezelték.

ZölderdõMihályaKárolyutcábanfogadtaapolgármesterszüle-
tésnapigratulációját.Ahosszúranyúltbeszélgetésközbenelmesélte
fordulatokkalgazdagéletét.Doborgazonszületett,Cikolábannõsült,
s53évetdolgozotta levéli termelõszövetkezetben.

Harcolt amásodik világháborúban, katonatörténeteit szívesen
mesélte.Felesége1985-benhaltmeg,akivelelmondásaszerintszép
házaséletetélt.Kétlányatársaságábanfolytadiskurzus,smegtudtuk,
hogyháromunokaéshatdédunokaédesítimindennapjait.

A90évesKárolybácsi 2001-benköltözöttbeaKárolyutcaegyik
panellakásába,naponta lejárbeszélgetni akörnyékre.Elmondása
szerint alig van olyan nyugdíjas a környéken, aki ne ismerné, s ne
köszönneneki.

Böröndi
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