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� Szuperprodukciók
Augusztus 19-én, pénteken este 21 óra-

kor aMadách Színház szabadtéri elõadásá-
ban láthatják a Macskák címû musicalt
Mosonban, a Szent IstvánKirály úton felál-
lított nagyszínpadon. A produkcióban a
nagyszerû mûvészek mellett a Kismacska
szerepében a mosonmagyaróvári Ujhelyi
ImreÁltalános Iskolabalettosnövendékét,
Csöllei Katát is láthatják.

Augusztus20-án, szombatoneste19órá-
tól a nagyszínpadon az Erkel Ferenc -díjas,
és Kossuth-díjas magyar zeneszerzõ, Pres-
ser Gábor és a Megasztár gyõztes Rúzsa
Magdi közös koncertjével ünnepelhetnek,
majd 21 óra 30 perctõl aRepublic Zenekar
koncertje következik.

Az elõadásokat kivetítõkön is figyelem-
mel kísérhetik!
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Dr. Árvay István a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke, valamint a
REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. kép-
viseletében eljáró Martin Zuser és Nagy Lajos ügyvezetõk 2011.
július 12-énaláírtákaMosonmagyaróvárNagytérségiHulladék-

gazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1. pályázat
keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetése és az ehhez
kapcsolódó közszolgáltatási feladatok ellátása, valamint a tele-

Aláírták a közszolgáltatási szerzõdést
Minõségi fejlõdés a hulladékgazdálkodásban

pülési szilárd hulladék gyûjtési-szállítási közszolgáltatás ellátá-
sának közszolgáltatási szerzõdését.

A projekt megvalósítása során, a 70 település önkormányza-
tát magában foglaló társulásnak volt a feladata a rendszer
üzemeltetõjének kiválasztása.

A pályázatban vállaltak szerint kiépítenek egy olyan rend-
szert, melybenmegteremti a társulás a lehetõségét a keletkezett
hulladékok csökkentésének, szelektív gyûjtésének, a begyûjtött
hulladékok kezelésének és válogatásának.Mindezzel elõsegítve
a hulladék újrahasznosítását, valamint a lerakásra kerülõ hulla-
dék mennyiségének jelentõs csökkentését.

Mindehhez az aláírt támogatási szerzõdés szerint megépül 10
db hulladékudvar, s 166 db hulladékgyûjtõ sziget létesül (a
társulás minden tagtelepülésén legalább egy), továbbá megépül
egy üzemcsarnok. Az üzemcsarnokban elhelyeznek egy váloga-
tó sort a szelektíven gyûjtött hulladék válogatására, és egy
feldolgozó sort, amelyen az összes begyûjtött hulladék elõkeze-
lését fogják elvégezni, szétválasztva a vashulladékot, az égethe-
tõ és nem égethetõ frakciót. Ezzel lényegesen csökkentik a
begyûjtött hulladékból a lerakásra kerülõ mennyiséget.

Mindennapjainkban so-
katközlekedünkmunkahely-
re, iskolába, hivatalba, vásá-
rolni, sétálni, vagyéppenszó-
rakozni. Természetes, hogy
az úti cél eléréséig szomszé-
dainkkal, ismerõsökkel, kol-
légákkal és barátokkal talál-
kozunk, akiket üdvözlésben
kell(ene)részesíteni.Vagymi
köszönünk elõre, vagy a má-
sik fél tisztel meg bennün-
ket. A sorrendiséget a kor és
a nem határozza meg illen-
dõség szerint.

Eleddig rendben is volnánk,
azonban gyakori az új módi,
miszerint egyre többen változ-
tatnak a régi módszeren és
�spórolnak�. A �Jó reggelt!�,
�Jó napot!� és a �Jó estét kívá-
nok!� helyett csak röviden így:
�� kívánok!� � s továbbhalad.
Gondolkodhatunk, vajon mit
is kívánt?

Korosztályonként változó kö-
szönésforma a szia, csaó, a
szióka, ahalihó, ésújabbancsak
ennyi: hej! Mindezeket sokszor
alig hallhatóan, ugyanis az ese-
tek többségében szájuk szegleté-

ben cigaretta lóg, így annak füst-
jével kívánnak azt, amit.

Kivételtképeznekazok,akik
nem cigarettáznak, inkább rá-
gógumit rágnak, s közben �sze-
vasz�-t sziszegnek. Ezt megte-
tézik egyesek, mikor kezük a
zsebükben van, és úgy köszön-
nek,hogy:heló!Õkakivagyiak,
a fölvágósok, a �menõk�, õk a
zsebbõl köszönõk. Ha ez a má-
sik félnél is így van, akkor�dön-
tetlen�, vagyis egy szinten van-
nak.

Amennyiben ezt gyermekek
és iskolás fiatalok mind több-
ször látják, vagy utánozvameg-
tanulják, akkor a tiszteletadás-
nak fentebb leírt formái �diva-
tossá�válnak,maradandóak le-
hetnek, vagy azzá lesznek.

Jó lenne, ha egyszer � akiket
e témakör érint � átgondolnák
és gyakorol(tat)nák az üdvöz-
lés és a tiszteletadás formáinak
meg- és kiválasztását, hogy ne
válhasson ez kis hazánkban jól
bevált szokássá, vagy állapotá-
ban tartóssá.

Mert jelenleg �tartás� ez ná-
lunk! Vajon meddig tart?

Faddi Horváth Pál

Zsebbõl köszönõk

AKossuth Lajos Gimnázium támogatást kapott az NFÜ által ki-
írt TÁMOP 3.1.5-09/A-2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerûsítése, pedagógusok új szerepben) címû pályázaton.

A megítélt támogatás által megvalósított projekt célja, lényege:
Apedagógiai kultúra korszerûsítése,mely egyrészt az új tanítási és

tanulásszervezési módszerek (tanulóközpontú, differenciált mód-
szertan, változatos tanulásszervezésimegoldások, kooperatív tanulá-
si technikák, projektmódszer stb.), eszközök (pl. IKT)használatának
széleskörû megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intéz-
mények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések
korszerûsítésével történik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósulmeg.AKossuthLajosGimnázium
számára megítélt támogatás összege: 6 894 040 Ft

Az iskola a támogatásból finanszírozta 3 pedagógusának tovább-
képzését mesterképzés keretében a következõk szerint:

Leskó Ágnesét, aki a �Földünk és környezetünk� tantárgy tanára,
Nagyné Winkler Eszter angol nyelvtanárét, Némethné Kovács Iré-
nét, aki az �Ember és társadalom� tantárgyat oktatja.

Azelnyert összeg lehetõvé tette, hogy ahárompedagógus számára
az iskola a 2010/2011-es tanévben 50%-os munkaidõ-kedvezményt
biztosítson teljes fizetésmellett, fedeztemindhármuk tandíját, úti- és
szállásköltségét, hozzájárult a tanulmányok folytatásához szükséges
tankönyvek, jegyzetek beszerzéséhez valamint két notebook vásárlá-
sára is lehetõség nyílt. Ez év júniusában mindhárman sikeres záró-
vizsgát tettek és július elsõ felében átvehették újabb oklevelüket.

A projekt záró idõpontja: 2011. 07. 31.
A Kossuth Lajos Gimnázium vállalja,

hogyapályázatkeretébenvégzettségetszerzett
pedagógusok által elsajátított tudás az intéz-
mény szakmai tevékenységei közé beépül.

TÁMOP 3.1.5 -09/A-2-2010-0116
A mosonmagyaróvári Kossuth Lajos
Gimnáziumhárompedagógusának to-
vábbképzésemesterképzéskeretébena
pedagógiai kultúra megújításának
szellemében

A pedagógiai kultúra korszerûsítése
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Hirdessen a Mosonvármegyében!

Diákok figyelem!
Azonnali könnyû fizikai munkalehetõség! Várjuk jelentkezé-
seteket Mosonmagyaróvárról és közvetlen vonzáskörzetébõl!

Telefon: 06-70/3818-773, 06-70/432-1215.

A Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0
órakor fennálló állapot szerint a természetes személyekrõl és
a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani, melyre októ-
ber 1-je és 31-e között kerül sor (pótösszeírás 2011. november
8-ig történik). A népszámlálás az egyedüli teljes körû statisz-
tikai adatgyûjtés, amely egy adott idõpontra vonatkozva szám-
ba veszi az ország valamennyi lakosát és lakását, és átfogó
képet nyújt az ország, a társadalom valós állapotáról, változá-
sairól.

Anépszámlálás adataimegbízható alapot adnak az országos
szintû gazdasági, szociális és területfejlesztési döntésekhez.
Hosszú távra nyújtanak segítséget a tervezéshez, prognózisok
készítéséhez, a fejlesztési irányok meghatározásához � nem
csak országos, hanem európai, sõt világviszonylatban is.

Az adatfelvétel során számba vesznek minden lakást és
minden itt élõ természetes személyt. Ez vonatkozikmindazok-
ra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén életvi-
telszerûen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átme-
netileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott. Össze-
írjákmég az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartóz-
kodó külföldi állampolgárokat és a hontalan személyeket is.
Lakásszámlálás tekintetében számba vesznek az ország terüle-
tén minden lakást, lakott üdülõt, egyéb lakóegységet, illetve
közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményt.

A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX törvény
rendelkezik, végrehajtásáról a Kormány 305/2010. (XII.23.)
kormányrendelete intézkedik.Az adatszolgáltatásmindenkér-
désre kötelezõ, kivételt képeznek ez alól az anyanyelvre, a
nemzetiségre, vallásra, egészségi állapotra, fogyatékosságra
vonatkozó kérdések, ezekre a válaszadás önkéntes. A kötelezõ
adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés.

Az adatszolgáltatók 3 féle lehetõség közül választhatnak:
� interneten keresztül maguk válaszolhatnak a kérdésekre,
�papír kérdõívet töltenek ki,
�számlálóbiztos közremûködésével adjákmeg a válaszokat.
A számlálóbiztosok már szeptember végén minden háztar-

tásba eljuttatják az adatfelvételi csomagot, amely tartalmazza
a lakás- és a személyi kérdõív egy-egy példányát, egy tájékoza-
tó levelet, valamint a lakáskérdõíven szerepelnek az internetes
kitöltéshez szükséges azonosítók. Az internetes kapu október
16-ig lesz nyitva, és ugyanezen idõpontig lesz lehetõség a papír
kérdõívek önálló kitöltésére is. Október 1-jétõl kezdve a szám-
lálóbiztosok is felkeresik a háztartásokat, hogy megtudják, kik
szeretnék a kérdõíveket papíron kitölteni vagy a kérdésekre
helyben, a kérdezõnek válaszolni. Október 16. után már csak a
számlálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgáltatni.

A statisztikai törvény értelmében aKSH egyedi, a válaszadó
személyét felfedõ adatot semmilyen szervnek nem adhat át. A
kérdõíven nem szerepel név, és az azonosító adatokat, így a
lakcímet a feldolgozás után/során teljesen külön adatbázisban
kezelik.Az adatfeldolgozás után a papír kérdõívekmegsemmi-
sítésre kerülnek. A népszámlálásban közremûködõk, köztük a
számlálóbiztosok is, titoktartási kötelezettséget írnak alá. Az
adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra,
egyedi, az adatszolgáltató azonosítására alkalmas adatot a
KSH nem szolgáltat.

Az adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban elõre
megkapja az õt felkeresõ számlálóbiztos nevét és népszámlálá-

Népszámlálás 2011

si igazolványának azonosítószámát, így a becsöngetõ számláló-
biztost azonosítani tudja, de kérheti tõle, hogy igazolja magát
személyét azonosító igazolvánnyal is. Ha megváltozna a szám-
lálóbiztos személye, errõl a lakók tájékoztatást kapnak (értesí-
tõlevélen vagy a házban kihelyezett plakáton).

A számlálóbiztosok toborzását, alkalmazását az önkormány-
zatok végzik, a KSH kiválasztási szempontjainak figyelembe
vételével. Ezek közé tartozik a jó fellépés, beszélõkészség,
helyismeret, olvasható írás, konfliktustûrõ képesség, a tanulási
készség, az oktatáson való részvétel vállalása, a határidõk és
útmutatások betartásának vállalása, a fizikai terhelhetõség,
valamint az, hogy a jelentkezõ szeptember végétõl október
végéig állandóan rendelkezésre álljon.
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Ismét elérkeztünk az egyik
legtöbb egészségügyi, városké-
pi,környezetvédelmiproblémát
okozó idõszakhoz, a gyomok tö-
megesmegjelenéséhezésapar-
lagfû szezonhoz.

Az ingatlantulajdonosnak,
földhasználónakkötelezettsége
ingatlanának és az azzal szom-
szédos közterületnek a rend-
ben tartása, gyom-és parlagfû
mentesítése a közút széléig,
vagy ennek hiányában 15 m-es
szakaszig. Természetes, hogy a
megelõzésben, gyommentesí-
tésben az önkormányzatnak is
fontos szerepe van. A város ön-
kormányzata szerzõdés kereté-
ben a Városüzemeltetõt bízta
meg a kiemelt közterületek,
parkok, önkormányzati ingat-
lanok kezelésével.

Az allergén gyomok közül a
parlagfû a legagresszívebb, vi-
rágzása a legveszélyesebb idõ-
szak, ami júliustól (idén akár
elõbb is) október végéig tart.
Évek óta folyik a gyomfertõzés
megállítása, az ellene való küz-
delem.A leghatékonyabbmód-
szer a kézi, mechanikus gyom-
irtás, mert ha beindul a virág-
zás, akkor egy-egy parlagfû vi-
rága több millió pollennel ké-
pes a levegõt megfertõzni és ha
ez keveredik más, ugyancsak
fertõzõ pollenekkel, valamint a
legveszélyesebb fertõzõ, a por
egészségkárosítóhatásával, ak-
kor az erre allergiások sokat
szenvednek.

A parlagfû mellett a Fekete
üröm, Selyemkóró, Aranka fa-
jok is megyeszerte elterjedtek,
melyek ugyanúgy allergiát ki-
váltógyomnövények.Agyomok
felszaporodásaamezõgazdasá-
gi mûvelés alatt álló területe-
ken, külterületi utak mentén,
közmûépítéssel megbolygatott
területeken, mûveletlen, keze-
letlen, elhanyagolt területeken,
illetve a beépítetlen ingatlano-
kon a leggyakoribb. Továbbá

nyezi az adóhatóságtól. Továb-
bá ezzel egyidejûleg növényvé-
delmi bírság kiszabására is sor
kerül a fertõzött terület mére-
tétõl függõen 15 000 Ft és
5 000 000Ft közötti összegben.

Afentiekbõladódóan látszik,
hogy érdemesebb inkább a
gyommentesítést idõben elvé-
gezni, mint a fenti �utat� bejár-
ni. Ezért felkérjük a város la-
kosságát, hogy segítsék a meg-
elõzési munkát, s mindenki a
saját illetékességi területén vé-
gezze el a terület, ingatlan keze-
lését, gyommentesítését, kaszá-
lását egészségünk-és környeze-
tünk védelme, valamint város-
képi szempontból is!

Védekezzünk a parlagfû és más gyomok ellen!
megállapítható, hogy az újon-
nanépült társasházakelõttiköz-
területek több esetben gondo-
zatlanok, az új lakók nem érzik
magukénak a feladatot, külö-
nösen igaz ez, ha külföldi az
ingatlan tulajdonosa.

Jogszabály szerint a Kor-
mányhivatal Növény-és Talaj-
védelmi Igazgatósága, (Gyõr)
feladata a külterületek, szántó-
területek, illetve mezõgazdasá-
gi mûvelés alatt álló területek
ellenõrzése, a települési önkor-
mányzati jegyzõ feladata a bel-
területi ingatlanok, területek
állapotának figyelemmel kísé-
rése. Ez alapján a Polgármeste-
riHivatal városfejlesztési osztá-
lya rendszeres helyszíni ellen-
õrzéseket tart, s felszólítjaanem
megfelelõen kezelt ingatlanok
tulajdonosait ingatlanuk és a
vele határos közterület gyom-
mentesítésére, folyamatos gon-
dozására. Az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. éviXLVI. törvény elõírja,
hogy a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágbim-
bó kialakulását megakadályoz-
ni, és ezt az állapotot a vegetáci-
ós idõvégéigfolyamatosanfenn-
tartani. Ez megelõzi azt, hogy a
virágzó állomány kaszálásával
még nagyobb pollenterhelést
idézzünk elõ. Ezen kötelezett-
ség elmulasztása esetén az élel-
miszerlánc felügyeleti szerv el-
rendeli a közérdekû védekezést
akár az érintett elõzetes értesí-
tése nélkül, s a kiválasztott gaz-
dálkodó szervezettel elvégezte-
ti a munkát. Ennek költségét
természetesen a földhasználó-
nak (tulajdonosnak) meg kell
fizetni, azaz a növényvédelmi
hatóság határozatban felszólít-
ja a végrehajtás költségeinek
megtérítésére. Ha az érintett
ennek nem tesz eleget, a ható-
ság aköltségeknekadókmódjá-
ra történõ behajtását kezdemé-

Amennyiben gondozatlan,
parlagfüves területet észlelnek
avároslakók, bejelentéseiket az
alábbi telefonszámokon tehe-
tik meg: közterület, önkor-
mányzati ingatlan esetén: Vá-
rosüzemeltetõ és Fenntartó
Kft.: 96/577-490. Belterületi
magántulajdonú ingatlanok és
közterületek, önkormányzati
területek esetén: Polgármeste-
ri Hivatal Városfejlesztési osz-
tály: 96/577-822.

Külterületi ingatlanok, szán-
tók esetén a Gyõr-Moson-Sop-
ron megyei Kormányhivatal -
Növény,- Talaj - és Agrárkör-
nyezet-védelmi Igazgatóság,
Gyõr: 96/529-330.
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Moson vármegye 1000 éves. A Szent István király alapított
mosoni vár a �Királyság kapuja� � írták a kort feldolgozó króni-

kák. Az erõs földvár helyét a
muzeológusokásatásokkal föl-
tárták ugyan, de még ma is ke-
veset tudunk róla.

Az 1000 éves évfordulón ja-
vasoltuk, hogy a közel 300 évig
az ország védelmét szolgáló
erõsséghelyét jelöljükmegegy
emlékoszlopállítással.Elhelye-
zési helyül a felújítás alatt álló
Erzsébet tér Királydomb felõli
végét jelöltük meg.

Az oszlop anyaga kb. 2,5
métermagaskõ, amelyreavár-
megye címere és a hajdani vár
vonalas ábrázolás kerül bronz-

ból. Ezt Lebó Ferenc szobrászmûvész készíti el. A kõ másik
oldalán márványba vésve az alábbiakban írt szöveg olvasható:
�SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ALAPÍTOTTA HATÁRISPÁNSÁG, A MOSONI

VÁR A �KIRÁLYSÁG KAPUJA�,MOSON VÁRMEGYE EZERÉVES MÚLTJA, AZ

ITT EGYÜTT ÉLÕ NÉPEK ÉS NEMZETISÉGEK, ÉVSZÁZADOKON ÁTÍVELÕ

SZORGALMA ÉS TEHETSÉGE ELÕTTI TISZTELGÉSÜL ÁLLÍTTATTA 2011-
BENMOSONMAGYARÓVÁRVÁROSÖNKORMÁNYZATA, AMOSONI POL-
GÁRI KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, A MOSONÉRT ALAPÍTVÁNY A

VÁROS LAKÓINAK KÖZADAKOZÁSÁBÓL�.
Az öt és félmillió forintba kerülõ emlékjel költségeit a város

önkormányzata és a Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület
vállalta.

Egyesületünk a költségek részbeni fedezetére közadakozást
szervez. Kérjük a város polgárait, hogy ha egyetértenek az emlék-
jel megvalósításával, akkor lehetõségeik függvényében támogas-
sák azt. Támogatás az 58600269-11100960-as számú, a Duna
Takarékszövetkezetnél vezetett számlára teljesíthetõ. A küldött
adományról közhasznú egyesületünk igazolást ad.

Tisztelettel: Nagy Mihály, a Mosoni Polgári Kör elnöke

� Az ezer éves vármegyére
emlékeztet

Emlékkõ az Erzsébet téren � Felhívás közadakozásra Mosonmagyaróvár, Levél, Hegyeshalom Önkormányzatok
konzorciumi megállapodást kötöttek a tárgyi kerékpárút megva-
lósítására. A konzorcium sikeresen pályázott a KÖZOP 2008-3-
2 � kerékpárút hálózat fejlesztés� tárgyú pályázatán. A konzorci-
um vezetõje Levél község, a támogatás fõ kedvezményezettje a
konzorcium vezetõje. A projekt teljes költségvetésére, az elõké-
szítési és kivitelezési munkákra a Konzorcium 362 millió Ft
támogatásban részesül.

AMosonmagyaróvár, Levél ésHegyeshalomKelet külterületi
kerékpárút terveit az önkormányzatok már 2005-ben elkészítet-
ték, az akkori elõírásoknakmegfelelõen 2m szélességû burkolat-
tal, és az építési engedélyt is kiadták. A 2007-ben kiírt kivitelezési
pályázaton viszont elõírták a 2,6 m burkolatszélességet. Az új
kiírásnak megfelelõ módosított terveket a Talent-Plan Kft. elké-
szítette 2008-ban, amelyre a módosított építési engedélyt a Nem-
zetiKözlekedésiHatóságNyugat-dunántúliRegionális Igazgató-
sága adta ki. Az önkormányzatok ezt követõen önállóan próbál-
tak pályázni � sikertelenül.

2010. évben pályázati lehetõség nyílt hosszabb, összefüggõ
külterületi szakaszok megvalósítására, így Hegyeshalom elkészí-
tette és engedélyeztette a Hegyeshalom Nyugati (belterület �
Országhatár) kerékpárút szakasz terveit.

A kivitelezõi nyílt versenytárgyalást az UTIBER Kft. bonyolí-
totta le, a pályázatok bontására 2011. május 30-án került sor. A
bírálatot és a KIKSZ általi jóváhagyását követõen 2011. július 21-
én a nyertes kivitelezõvel, a Magyar Aszfalt Kft-vel létrejött a
vállalkozói szerzõdés. A munkaterület átadás- átvételi eljárásra
2011. júlus 28-án került sor.

Az építendõ szakaszok: Mosonmagyaróvári szakasz (Barátság
úttól Levél irány) 1 565méter, levéli szakasz 3 849méter,Hegyes-
halom 3 295 méter, összesen 8709 méter.

A négy szakaszon belül az M-15 fél-autópálya alatt meglévõ
(1,3 km) és aHegyeshalom belterületi szakasszal (2, 3 km) együtt
a Mosonmagyaróvár - Országhatár közötti teljes szakasz hossza
12,3 km.

A 2,6 m széles kerékpárút 2 rétegû aszfalt pályaszerkezettel
épül meg, s 2 kerékpáros pihenõ is létesül.

Akerékpárút biztonságos kapcsolatot fog teremteni ameglévõ
térségi kijelölt kerékpárutakkal. A kihelyezésre kerülõ tájékozta-
tó táblák irányítjákmajd az EuroVelo6 kerékpárút hálózat részét
képezõSzigetközi kerékpárút, valamint aFertõmenti kerékpárút
felé a turistákat.

Papp Zoltán, Levél polgármestere, a konzorcium vezetõje
elmondta, a munkálatokkal jövõ márciusig kell elkészülni.

Kerékpárralazországhatárig
Nem kell önrészt biztosítani - aláírták a támogatói szerzõdést
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AKözigazgatási és IgazságügyiMinisztérium felügyelete alá tartozó
Hungarofest Nonprofit Kft. a megyei és fõvárosi kormányhivatalokkal
közösen, a megyék közti együttmûködés jegyében, a Kormányablakok
népszerûsítése céljából mûvészeti pályázatot hirdet annak érdekében,
hogy fiatal magyar mûvészeink, ifjú magyar tehetségeink és kreatív
elméink bemutatkozhassanak és bekerülhessenek a köztudatba, ezzel
is szemléltetve országunk kulturális életének sokszínûségét egy, az
ország összes megyéjét összefogó kezdeményezésen keresztül.

A pályázat feltételei: Minden Magyarország területén belül állandó
lakcímmelbejegyzett 18. életévét betöltött, 35évalattimagyar állampol-
gár pályázhat már meglévõ, vagy újonnan elkészített saját mûvészeti
alkotásával.Minden pályázó legfeljebb egymûvészeti alkotással pályáz-
hat. A pályázónak abban a megyében kell pályáznia, ahol állandó
lakcíme is be van jegyezve.

Apályázókkizárólag saját eredeti szerzõi alkotásukkalpályázhatnak,
ellenkezõ esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem
kaphat. Ha ez a díjátadást követõen válik ismertté, a pályázó köteles a
díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályamunka benyújtásával felelõs-
séget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzõi mûve, továbbá
felelõsséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamûnemsértimás
szerzõi, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététe-
le semmilyen jogszabályt nem sért.

A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselõi, alkalmazottai, illetve a
felsoroltak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázatban.

Minden olyan kulturális, mûvészeti alkotással lehet pályázni, amely egy
mûvészeti ágat képvisel, vagy akár a mûvészeti ágak közötti választóvona-
lak elmosódását szemlélteti, legyen szó képzõmûvészetrõl, iparmûvészetrõl,
irodalmi mûvek bemutatásáról, népmûvészetrõl, mindezek vizuális megje-
lenítésérõl.Olyanmûalkotásokkal lehet pályázni, amely üzenetében, tartal-
mában és megjelenésében a Kormányablakokhoz köthetõ, amely díjazás
esetén a Kormányablakban vagy Kormányhivatalban állandó elhelyezést
nyerhet. Tudományos munkával és zenei mûvekkel � azok jellegére tekin-
tettel � a pályázaton részt venni nem lehet.

Apályázóka felhasználás engedélyezésének jogátmindenbeérkezett
pályamû esetében átruházzák az illetékes kormányhivatalra, ezzel is
elsegítve a pályázatot követõ kiállítások létrehozását. A kiállításra vá-
lasztott mûvek alkotóit az illetékes kormányhivatal minden esetben
tájékoztatja. A kiállításra nem kerülõ pályamûveket a pályázóknak
legkésõbb az eredményhirdetést követõ két héten belül el kell szállíta-
niuk, ez után az el nem szállított alkotások megsemmisítésre kerülnek.

Fontos, hogy a beérkezett alkotás a kulturális együttmûködésen
keresztül szimbolizálja amûvészetben jelenlévõkörnyezettudatosságot.
A fõ hangsúlynak a beérkezett pályamûvek izualitásán, vagyis az adott
téma képi megjelenítésén kell lennie.A pályázat célja az országban
jelenlévõ, esetenként még ma is rejtett innováció és kreativitás felfede-
zése, bemutatása, és köztudatba emelése, valamint mindezek Európai
Unión belüli pozicionálása. A mûvészet olyan önkifejezõ és identitás-
formáló erõ, amely mindennapi életünkben is fontos szerepet tölt be. A
pályázat ezt igyekszik elõsegíteni, azt az õrt hivatott kitölteni, amely
jelenleg a mindennapi hivatali élet és a kimeríthetetlen alkotókedv
között húzódik, az együttmûködésen keresztül egy mindenki számára
elérhetõbb közös országot teremtve. A pályázat a kormányhivatalok
képviseletében az állami szféra és a mûvészet közötti kapcsolat lehetõ-
ségeit hivatott kifejezni, ezért hivatal és mûvészet közötti együttmûkö-
dés témakörben is várunk alkotásokat. Az alkotásokat az adott megyé-
ben illetékes kormányhivatalokba kell eljuttatni, ezért amûméreteinek
egyeznie kell az illetékes kormányhivatal befogadási kapacitásával, amit
a pályázóknak minden esetben a kormányhivatal kijelölt képviselõjével
elõzetesen kell egyeztetniük.

A zsûri képviselõi: A beérkezett pályázati alkotásokat megyénként
öttagú zsûri bírálja el. A zsûri tagjai: az érintett megyei (fõvárosi)
kormányhivatal vezetõje, kormánymegbízott, a megyei közgyûlés elnö-
ke által kijelölt szakmailag illetékes önkormányzati képviselõ, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium egy képviselõje (megyénként
eltérõ személyek is lehetnek), aHungarofest Nonprofit Kft. képviselõje
(megyénként eltérõ személyek is lehetnek), az Országmárka Tanács

tagjai, vagy az általuk kijelölt sze-
mély (megyénként eltérõ szemé-
lyek is lehetnek) A zsûri elnöke
mindenütt az illetékes kormány-
megbízott.

Az elbírálás menete: A pályá-
zatban részt vevõmûvészeti alko-
tásokat a pályázók feladata eljut-
tatni az adott megyében illetékes
kormányhivatalba, ahol a pályá-
zati határidõ lezárulta után a zsû-
ri elbírálja a pályázati feltételek-
nek megfelelõ mûveket.

Azelbírálásszempontjai:Apá-
lyázati feltételek között megfo-
galmazott kritériumoknak való
megfelelés, ezen kívül fontos
szempont a mûvészi érték, amit a
beérkezett alkotás képvisel, an-
nak újszerûsége és informatív jel-
lege �mennyit árul el az alkotóról
és a településrõl/megyérõl (az al-

kotás témájáról) mennyire kapcsolható az Európai Unióhoz�, valamint
a megvalósítás formátuma és minõsége.

Díjazás: Az illetékes kormányhivatal a Hungarofest-tel közösen a
húsz pályázati helyszín mindegyikén eredményt hirdet. 1. díj: bruttó
750.000 Ft megyénként, 2. díj: bruttó 500.000 Ft megyénként, 3. díj:
bruttó 250.000 Ft megyénként.

A díjazott mûvészeti alkotások a pályamû sajátosságait figyelembe
véve kiállításra, bemutatásra kerülnek az adott megyei (fõvárosi) kor-
mányhivatal kormányablakában vagy szükség esetén azok közvetlen
környezetében. A további, arra érdemesnek ítélt mûvekbõl a zsûri
döntésének megfelelõen megyénként mûvészeti kiállítás nyílhat.

A nevezésmenete: A pályázatban részt vevõmûvészeti alkotásokat a
pályázók feladata eljuttatni az adott megyében illetékes kormányhiva-
talba, ahol azt a pályázati feltételek maradéktalan teljesülése esetén a
kormányhivatal egy munkatársa átveszi. A beérkezett pályamunkán
minden esetben fel kell tüntetni a pályázat címét, az alkotó nevét és az
alkotás pontos címét.

A pályázat idõzítése:A pályázatot a Hungarofest Nonprofit Kft. és a
fõvárosi és megyei kormányhivatalok együttesen írják ki. A pályázati
kiírás értelmében a pályázatok benyújtására az adott megyei (fõvárosi)
kormányhivatalban nyílik lehetõség.

(Június 23.:Apályázat bejelentése. Június 24. � szeptember 1.: Pályá-
zati idõszak, a pályamûvek leadási határideje az illetékes kormányhiva-
talok épületeiben. Szeptember 2. � szeptember 20.: A beérkezett pálya-
mûvek zsûrizése kormányhivatalonként. Szeptember 21.: Ünnepélyes
eredményhirdetés és díjátadás, a díjazott alkotások bemutatása mind a
20 helyszínen a kormányhivatalok épületében, vagy azok közelében.)

�Apályázatban részt vevõ kormányhivatalok listája: Budapest Fõvá-
ros Kormányhivatala, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Baranya
MegyeiKormányhivatal,BékésMegyeiKormányhivatal,Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal,
Fejér Megyei Kormányhivatal, Gyõr-Moson-SopronMegyei Kormány-
hivatal, Hajdú-BiharMegyei Kormányhivatal, HevesMegyei Kormány-
hivatal, Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal, Nógrád Megyei Kormányhivatal,
Pest Megyei Kormányhivatal, Somogy Megyei Kormányhivatal, Sza-
bolcs-Szatmár-BeregMegyeiKormányhivatal, TolnaMegyeiKormány-
hivatal, Vas Megyei Kormányhivatal, VeszprémMegyei Kormányhiva-
tal, Zala Megyei Kormányhivatal

� Amennyiben a pályamû és a kormányablak mérete lehetõvé teszi,
az alkotás a kormányablakban is kiállítható.

� A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy a
pályázat három zsûritag jelenlétével is érvényesen elbírálható.

�Apályázókapályázatbenyújtásával tudomásulveszik,hogyamennyi-
ben határidõre nem érkezik be megfelelõ minõségõ, vagy mennyiségû
pályamõ, úgy a zsûri fenntartjamagának a jogot, hogy a pályázati díjakat
ne ítélje oda.

�Apályázat nyerteseit a díjazásból a hatályosmagyar adójogszabály-
oknak megfelelõ adóbevallási és megfizetési kötelezettség terheli.

Változatos megyéink az Európai Unióban
A Hungarofest Nonprofit Kft. és a kormányhivatalok

közös mûvészeti pályázata
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� Családi pótlék és egyéb gyerme-
kek után járó szociális juttatások
igénylése

�Adóbevallások lebonyolítása itt-
hon és Ausztriában magánszemé-
lyeknek

�Magyar vállalkozások ausztriai
munkavégzésének hivatali ügyin-
tézése

� Cégek hirdetései ausztriai
újságokban

A XXII. Nyári Bálványosi Sza-
badegyetemen júliusban városunk
polgármestere is résztvett.Dr.Nagy
István már egyszer meglátogatta
ezt a rendezvényt, akkor is élmé-
nyekkel feltöltekezve jött haza.

� A Tusnádfürdõn tartott talál-
kozóra a Tusványos név ragasztó-
dott, a két név összevonásából �

mondja. � A helyszín amai fiatalok
elvárásainak megfelel, egy patak
partján nagy szabad területen egy
völgyben helyezkedik el maga a tá-
bor.Komfortos, fiatalos sátortábor-
ról van szó. A lényege a rendez-
vénynek az, hogy egymásra találja-
nak az emberek. Magyarországi
magyar, erdélyi magyar és román
fiatalok beszélgessenek egymással,
hogy azt a mesterséges feszültsé-
get, amit a politikai körök gerjesz-
tettek feloldják.

� Úgy emlékszem, volt idõ, hogy a
magyar és a románminiszterelnök itt
találkozott.

�Ez általában hagyo-
mány is. Most a román
miniszterelnök nem tu-
dott eljönni, s szerintem
ennek politikai oka van.
Romániában választá-
sokközelegnek, ilyenkor
nagyonveszélyes román-
magyarközeledésrõl be-
szélni. A végén az idén
magyar-magyar csúcs
volt, hisz Németh Zsolt külügyi ál-
lamtitkár, OrbánViktorminiszter-
elnök és Tõkés László európai par-
lamenti képviselõ, erdélyi politikus
vitatta meg a mai politikai helyze-
tet.

� Elõadások koncertek, beszélge-
tések színhelye Tusnádfürdõ?

� Párhuzamosan sok elõadás
futott, jómagam a szakképzés szer-
vezésénekkérdéskörérõl tartottam
elõadást, de a hangsúlyosak a nem-
zetpolitikai sátorban zajlottak.

Összenõ, ami összetartozik
Most is szó volt az autonómiameg-
valósulásáról.Természetesenaren-
dezvényen más elcsatolt területek
magyar politikusai is részt vettek,
beszámoltak arról, hogy náluk ho-
gyan áll ez a kérdés. De több he-
lyütt van népszámlálás, több he-
lyen készülnek választásra, s ezek a
beszélgetések a magyar egység ki-

alakítását is szolgálják.
- Feltöltekezve jöttél haza.
- Igen, mert a tiszta forrást az

ember szereti.Akülsõségeknélkü-
li egymásra találás az, ami igazából
ebben a táborban végtelenül fon-
tos.Éshogy lehet azokról adolgok-
ról beszélnimeglepõõszinteséggel,
amelyekrõl nem szoktunk, ame-
lyekre nem mindig van mód. Az,
hogy hasonló gondolkodású embe-
rek vannak együtt, mindig feleme-
lõ élmény.

- Miért a szlogen?
- Hogy összenõ, ami összetarto-

zik? Minden évben kardinális kér-
dés a tábor szlogenje. S azt hiszem,
hogy az idei szlogen abból ered,
hogy az új kormányzat Magyaror-
szágonmegalkotta az állampolgár-
sági törvényt, megalkotta a nemze-
ti összetartozás napjáról szóló tör-
vényt, a Trianon emléktörvényt,
ami pontosan azt mutatja, hogy él-
jenek bárhol magyar emberek a vi-
lágon, az egységes nagy magyar
nemzettesthez tartoznak határon
innen és túl. B.L.

Tusványos - 2011

�Ha arra a kérdésre keressük a
választazelmondottak fényében,ami
a tábornak és az elõadásnak is talán
az egyik gondolata, hogy összenõ,
amiösszetartozik,akkorennekanagy
korszakváltásnak a legkonkrétabb
következményeit az alábbiakban tu-
dom összefoglalni.

Elõször is ebben a korszakváltá-
sos idõszakban bekövetkezhet � ha
jól csináljuk, bekövetkezik � a ma-
gyarnemzetösszenövése.Ennekegyik
formájaakettõsállampolgárságmeg-
adása volt, az Erdélyi Magyar Nem-
zetiTanácsmunkásságaenneka jele,
a magyar gazdaság és a román gaz-
daság, a romániai magyar gazdaság,
a magyarországi szellemi élet, a ro-
mániai magyar szellemi élet vagy a
Kárpát-medencei, más területek
magyar közösségei szellemi életének
összeillesztése éppen most zajlik. Ki-
csi példa, de jól mutatja a jövõt a
megalakuló Magyar Mûvészeti Aka-
démia tagjai jószerivel egynegyedé-
ben a határon túli magyar területek-
rõl kerülnek ki. Ezek a szektorális
együttmûködések jönnek létre. A
Mikó Imre Tervet össze fogjuk illesz-
teni az Új Széchenyi Tervvel, tehát

most a magyar nemzet összenövesz-
tésének szektorális elemeit láthatjuk.
Innen érthetõ meg, hogy Magyaror-
szág, ez a magyar kormány miért
harcolt és harcol olyan eltökélten
azért, hogy Románia és vele együtt
Bulgária is a schengeni övezet részé-
vé váljon. Talán nemmindig érthetõ
az a fene nagy elkötelezettség, amit
ebben az ügybenmutatunk, és ebben
kétségkívül van szolidaritás, de van
önérdek is. Nézzük meg, mi történt,
miután Szlovákia és Magyarország
is a schengeni övezet része lett. Min-
denfajta politikai vita nélkül, tehát
átpolitizálódásnélkül, Szlovákiában
meg tudtunk egyezni, hogy emlékeim
szerint mintegy százhúsz határmet-
szés pont jöjjön létre. Vagyis legyen
legalább százhúsz olyan pont, ahol
mindenfajta akadály nélkül jönni-
menni lehet a szlovák és a magyar
államterületek között. Ha Románia
belép a schengeni övezetbe, legalább
ötven ilyen pontnak létre kell jönnie,
ésmindenpolitikai vita nélkül az élet
természetes rendje szerint létre is fog
jönni.�

(Részelt Orbán Viktor miniszter-
elnök tusványosi beszédébõl.)
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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.

2011. július 10-én a mosonmagyaróvári vár udvarán kellemes
nyáresti szórakozást nyújtott a Mosonyi Mihály Zeneiskola Ifjúsági
Vonószenekarának koncertje - a �Szövetség Mosonmagyaróvárért�
Egyesület szervezésében.A szép számú érdeklõdõt hangulatos zene-
mûvekkel szórakoztatta a 2007-ben alakult együttes Tirbus Ildikó
vezetésével.

A Baráti Kör a mûvészetért Alapítvány tagjai verssel, tánccal
fûszerezték a fõleg népszerû mesedarabokból, musicalekbõl össze-
állított mûsort. A mûvészetszeretõ, zenekedvelõ közönség idén is
nagy tapssal, megelégedettséggel köszönte meg a �Zenés Nyári
Esték� kezdeményezését aMosonmagyaróváriVár patinás udvarán
- várva a folytatást.

� Koncert a várudvaron
Augusztus 31-ig a múzeum nyitva tartási idejében, múzeumi

belépõvel látogatható a Habsburg- kripta. Kulcs és vezetés a Cselley-
házban kérhetõ.

Látogatható a Habsburg-kripta

A tervezett program
2011. augusztus 13.

9 óra 30: Frekvencia szétosztás, 10 óra: Ünnepélyes megnyitó,
10 óra 15: A verseny indítása.

2011. augusztus 14.
9.30 óra: A verseny indítása, 14óra: eredményhirdetés.
Díjazás: Az elsõ három helyezett tiszteletdíjban részesül

XV. Mosonmagyaróvár Regatta
TizenötödszörrendezaMosonmagyaróváriVárosiModellezõKlub
és a városönkormányzatameghívásos rádiós távirányításúhajómo-
dell versenyt a Bágeron. A rendezvény augusztus 14-15-én lesz.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség és a Mosonmagyaróvári Kultu-
rális Egyesület négy képzési napból álló civil képzést indít augusztus
végén.Az oktatandó témakörök az alábbiak: projekttervezés, projektme-
nedzsment, adományszervezés, elektronikus ügyvitel.

Egy képzési nap három órás, egy szünet közbeiktatásával. A képzést
ingyenes szlovákiai tanulmányút zárja.

Egy szervezet több személlyel is részt vehet a képzésen, illetve az egyes
képzési napokra küldhet más-más személyt is annak függvényében, hogy
ki a szervezetnél az adott téma iránt érdeklõdõ.

Aképzésre jelentkezniPatonaiGábornál lehet 2011. augusztus
15-ig a 217-388-as telefonszámon, illetve e-mailben az
nca@mokult.hu címen. A képzést az NCA támogatja.

� Képzés, civileknek

Lapunk legközelebbi száma
augusztus 19-én jelenik meg!

Vízikarnevál Kimlén
Augusztus13-ánimmártizenegyedszerrendeznekvízikarnevált

Kimlén. Este hat órakor gyülekeznek a Cvikán a feldiszített
csónakok, s fél hétkor lesz az indulás. A mûvelõdési ház mögötti
nagyszinpadon18órakor aPulzus együttes gyerekmûsorát láthat-
ják, 19 óra 15 perckor 2011. legszebb hajója díjat adják át. 20
órakor Tóth Vera lép a színpadra, 21 órakor Bódi Guszti és a
Feketeszemek koncertezik. Este tíz órakor a Kemene Táncszín-
ház mûsorát láthatják Esszencia, ami a 10 év elpadásaiból kima-
radt címmel.

Éjfélkor tüzijáték zárja a programot.
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Tisztelt Cím!

� Parkosítás?
A lakók nem kérnek belõle
(Az Erkel Ferenc utca körforgalom felé esõ elsõ tömb elõtt
kivágták a fákat, hogy úgymond parkosítják majd a terüle-
tet. Az �esemény� nagy felháborodást váltott ki, a megyei
sajtó több ízben foglalkozott a témával. A lakóközösség
szerkesztõségünktõl az alábbi levél közzétételét kérte.)

AzErkelFerencutca9-15.szám
alatti ház lakóközössége nevében
határozottan tiltakozunk a ház
elõtt lévõ fák barbár kiirtása el-
len! Nem tudjuk, kiben született
megazötlet (agyrém?)hogyaház
lakói számára a zajszûrést biztosí-
tó, oxigént termelõ s a jármûfor-
galom szennyezését szûrõ egész-
séges fákat kivágják.

Az az állítás, hogy tájékoztat-
ták a lakókat nem igaz! Most ész-
leltük csak, nagy megdöbbenés-
sel, hogy az elsõ tér a körforga-
lomnál letarolt, siralmas állapot-
ban van. Az elõttünk lévõ zöld
terület a társasház lakóközössé-
géheztartozik.Migondoskodtunk
aterület rendbetartásáról, virágo-
sításáról (anyagi hozzájárulással
is), tehát jogunk van beleszólni

abba, hogy ezen a területen mi
történik. Egyszer már terveztek
ide butikokat és egyéb, nyugal-

munk zavarására alkalmas objek-
tumokat, de annak végrehajtását
sikerült megakadályozni.

Ezt sem fogjuk tûrni!
Valakinekanyagiérdekébenáll

ennek a �tervnek� amegvalósítá-
sa, vagy netán annak költségeit is
a házak lakói nyakába zúdítják
majd?(Természetesennincssem-
mi problémánk a parkosítást vél-
hetõleg vállaló gazdálkodóval,
panaszunkban õ nem érintett.)

Van itt park a környéken és
rendezetlen terület is (régi rádió-

állomás stb.). Muráncsik László
képviselõúrnak figyelmébeajánl-
juk,hogyhasznosabbésésszerûbb
dolgokra(pl. jrádákkátyúzás)for-
dítsa energiáját és a város pénzét.

A meglévõ zöldövezet termé-
szetes állapotát és értékét pedig
hagyja békén!

Tisztelettel: az érintett lakókö-
zösségek, Mosonmagyaróvár,

Erkel Ferenc utca (Mintegy 150
aláírás csatolva)

B.T. felvétele
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A tavasszal alapított Moson-
magyaróvári Városi Televízió
május 6-án sugározta elsõ adá-
sát. A kezdeti technikai nehéz-
ségek, mondhatni próbaadások
utánmára amûsor elnyerte vég-
leges formáját.

A városi televízió kezdettõl

készít napi Híradót. Eddigi mû-
ködése soránháromhónap alatt
közel kétszáz riportot sugárzott.
Valamennyi film Mosonmagya-
róvárról szólt, fõkéntahelyiköz-
életi-, társadalmi-, és kulturális
eseményeken voltak jelen a vá-
rosi televízió kamerái. Kiemel-
ten kezelték a városi intézmény-
rendszer gerincét adó iskolák-

ban, és óvodákban történteket.
Anézõk lassan-lassanmegta-

lálták a televíziót a kábelrend-
szerben,és ráhangoltákkészülé-
keiket azanalógalapcsomagban
található csatornára.

Aszerkesztõségrendszeresen
kap visszajelzéseket a mûsorról,
bármilyen hihetetlen, de még a
délelõtti ismétlésekkor is érke-
zett telefonos visszajelzés a stú-
dióba.

Megszokták már a nézõk, hogy
azországos televízióktöbbségenyá-
ronamolyan�tartalék�üzemmód-
ba kapcsol, vagyis számos mûso-
ruk nyári szünetet tart, szinte nem
is készül új produkció.

AMosonmagyaróvári Városi
Televíziónál ezzel szemben egy-
általánnincs leállás. Továbbra is
jelentkezikaHíradómindenhét-

Nyári újdonságok aMosonmagyaróvári Városi Televíziónál
Nincs leállás

köznap 19 órától, amit 20, 21, és
22 órás kezdettel is megtekint-
hetnek az érdeklõdõk, valamint
másnapdélelõttóránkénti ismét-
lésben.

Nagyon népszerû a heti hír-
összefoglalóaNaprólnapracímû
mûsor, amit szombaton, és va-

sárnap több idõpontban, vala-
mint kedden este vetít továbbra
is a város televíziója.

Anyáron ismûsoronmarad a
Portfólió címû gazdasági maga-
zin, és a Szolgáltatókmagazinja,
hiszen igazán van mit megmu-
tatni a folyamatosan épülõ-szé-
pülõ Mosonmagyaróváron.

AMosonmagyaróvári Városi

Televízió mûsorát választóknak
az uborkaszezonban semkell le-
mondaniuk a sportról. Az MTE
1904 rangos csapatokkal játszott
kupamérkõzéseitvetítikegészen
az NB/III-as bajnokság augusz-
tus 20-i indulásáig.

Igaziújdonságról isbeszámolt
KelemenMiklósügyvezetõ igaz-
gató: Világjáró címmel Európa
legszebbrészeitbemutatóútifilm
sorozatot kezdenek el vetíteni
augusztustól. Ezzel a mûsorral
szándékaik szerint azokat a né-
zõket is el tudják vinni legalább
virtuálisan nyaralni, akiknek az
idei nyáron nem adatik meg a
külföldi vakáció.

AMosonmagyaróvári Városi
Televízió szeptembertõl számos
újmûsort indít,hiszenbeüzeme-
lés alatt van a televízió adás-stú-

Túl a kétszázadik forgatáson
www.mosonmagyarovartv.hu
www.mosonvarmegye.eoldal.hu

diója, a legmodernebb HD-ka-
merákkal felszerelve.Ezekrõlaz
indulóújmûsorokról lapunkké-
sõbbi számaiban részletesen be-
számolunk.

Addig azonban még tart a
nyár, de a friss, helyi televíziós
hírekrevágyóknakaugusztusban
sem kell lemondaniuk a rövid

idõ alatt sokak kedvencévé vált
városi Híradóról.

Az alábbi webcímen pedig fél
évre visszamenõleg minden mû-
sort kompletten megtalálnak a
netezõk:(www.mosonmagyar-
ovartv.hu).

Mosonmagyaróvári Városi
Televízió a város televíziója!
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Itt ülök az oviban. Aludtam ebéd után, az uzsit is megettem.
Várok. Várom aput, mert azt mondta, hogy a kifli után jön és
megyünk bringázni.Most tanultammeg, nagyonmegy. Tuti, hogy
versenyzõ leszek!

És itt is van! Örülök, demegint mondja, hogymit szabad és mit
nem szabad. (Tök uncsi! Én még kicsi vagyok! Ennyi szabályt
megjegyezni?)

� Ne tekerj el elõlem! (Olyan lassú az apu!) � Állj meg a
zebránál! (Nem mindig látom a fehér csíkokat.) � Figyelj elõre!
(Könnyû mondani, mikor annyi érdekes dolog van!) � Vigyázz a
nénikre, bácsikra, mindenkire! (Õk nem látnak engem?) � Az
úton át, csak tolni szabad a biciklit! (Miért, más se tolja?)

Végre! Elindulunk! Már tekerem is a pedált, ahogy a lábam
bírja!

Meglódulok, ésmár bukfencezem is,mert nemér össze a járda!
Nem baj, kicsit heverészek a fûben. Újult erõvel pattanok nyereg-
be, demár szállhatok is le, át kell tolni a járgányt, mivel a száguldó
autók miatt nem mehetek az úton!

A járdán, gyerekek-nénik-bácsik jönnek velem szembe na-
gyobbkerékpáron,nemfigyelnek rám,majdösszeütközünk,pedig
én figyelek!Rámis csöngetnek!Én is visszadudálok! Itt vagyok! Ja
és egy-két ember a piroson is átment! (Az oviban nem ezt tanul-
tuk!)

Végre a játszótérre érünk, biztonságba (ahol pár vashinta lóg,
felrúgott kuka, és törött üveg csillog), de jó: enyém a világ! És
megint rám szólnak a felnõttek: �Ne itt játsszak, ez nembicikliút!�

Már nincs is kedvem hozzá!
Ispánki Csaba

�Bicikliztem

Kérdés: Az elõzmények rövi-
den: Lakásvásárlásomhoz kapcso-
lódó hitelemrõl közjegyzõi okirat
készült,melynek díját nemutaltam
el határidõre. (Számla készült, me-
lyen fel volt tüntetve a határidõ.)
Az elsõ fizetési felszólítást három-
negyed évmúlva kaptamaközjegy-
zõt képviselõ ügyvédi irodától,
melybenmárkamatokat is követel-

tek. Ezen felszólításuk ellen kifo-
gással éltem,melyben leírtam,hogy
a kamatokat nem tartom jogosnak
és kijelentettem, hogy gondoskod-
ni fogok az EREDETI SZÁMLA-
KÖVETELÉS rendezésérõl. Ezt a
válaszomat faxonküldtemelnekik.
Miután nem érkezett válasz, szep-
tember végén rákérdeztem telefo-
non, hogy megkapták-e a faxom?
Megnyugtattak,hogy igenmegkap-
ták, de nem tudják megmondani
hogy áll az ügy, de utána fognak
nézni a dolgoknak. Ennek ellenére
hónapokig semmilyen válasz nem
érkezett,majd végül, közel kéthete
fizetési meghagyást nyújtottak be
ellenem. (Ezen látszik, hogy a fize-
tési meghagyás kibocsátását szep-
tember 21-i dátummal kérték, te-
hát telefonos megkeresésemmel
közel egy idõben.)

Párnappal ezelõtti újabb telefo-
nos megkeresésemkor közölték,
hogy levelemre azért nemválaszol-
tak, mert az ilyen levelekre kapaci-
táshiány miatt nem szoktak vála-
szolni! -Elsõ kérdésem, hogy a fen-
ti válaszom figyelmen kívül hagyá-
sát tekinthetjük-e úgy, hogy mivel
semmilyen válasszal nem éltek, te-
hát az abban szereplõmegállapítá-
saimat hallgatásukkal elfogadott-
nak tekintették? Ha igen, akkor
erre alapozva ellentmondással si-
keresen megtámadhatom-e a fize-
tésimeghagyásazon részét,mely az

eredeti számlakövetelésen túl kö-
veteli az ügyvédi munkadíjat és a
fizetési meghagyás eljárási illeté-
két? - Közben az eredeti számla-
követelés közel harmadát fizetési
hajlandóságombizonyságakéntel-
utaltam nekik és válaszomban je-
leztem, hogy a fennmaradó részt
anyagi lehetõségeimnek megfele-
lõen további két részletben fogom
fizetni, de csak az eredeti számla-
követelés erejéig. Ha erre sem vá-
laszolnak, akkor ezt is tekinthet-
jük elfogadottnak a részükrõl?Ha
a kamatokat és az eljárási illetéket
a fizetési meghagyás ellenére nem
fizetem ki nekik, akkor Ön szerint
milyen következményekkel szá-
molhatok? - Végül általánosság-
ban kérdezem, hogy mi történik
akkor, ha a fizetési meghagyást
ellentmondással megtámadom?
Automatikusan perré alakul és
utána várhatóan fizethetem a per-
költségeket is vagyegyszerûencsak
visszamegy a jogosultnak, hogy a
kötelezett nem fogadta el azt, és
ezek után a jogosult saját döntése,
hogy perre viszi-e az ügyet vagy
megpróbál peren kívül megálla-
podni velem?

Válasz: Sajnos nem válaszo-
lás esetén nem tekinthetõ az ön
megállapítása elfogadottnak. Te-
kintettel arra, hogy önmegkapta a
számlát, amelyen szerepelt a fize-
tési határidõ, úgy az a követelés a
határidõ utolsó napján esedékes-
sé válik. Az, hogy a fizetési felszó-
lításuk késõn érkezett, és a fizetési
meghagyást is csak a telefonos ér-
tesítése után adták fel, nem men-
tesíti önt mind a tõke, mind a ka-
matok megfizetése alól. Törvény
szabályozza azt, hogy az esedékes-
sé vált pénzkövetelés meg nem fi-
zetése esetén törvényi késedelmi
kamat jár.Abírói gyakorlat egysé-
ges abban, hogy ha a számlán fel-
tüntetésre került a kifizetési ha-
táridõ,akkorazesedékesség isegy-
értelmûen megállapítható. Siker-
relnemhivatkozhatarra,hogynem
válaszoltak a kamatokat kifogáso-
ló levelére,mert az törvény szerint
jár, ésnemkellmegvárni semmifé-
le fizetési felszólítást a fizetési kö-
telezettség teljesítéséhez. A fize-
tési meghagyásnak sem feltétele a
fizetési felszólítás, ha volt számla
egyértelmûenmegjelölt fizetésiha-
táridõvel. Egybõl kaphatott volna
fizetési meghagyást is. Vélemé-
nyem szerint nem tudja sikerrel
ellentmondásbanmegtámadnia fi-

zetésimeghagyást.Amennyibenel-
lentmondana, úgy perré alakul, és
minden a perrel kapcsolatosan fel-
merülõ költséget is fizetnie kelle-
ne. Ha nem mond ellen, a fizetési
meghagyás jogerõssé válik a kéz-
hezvételt követõ 15. napon, és vég-
rehajtható lesz.

A fizetési meghagyás során jog-
gal érvényesítheti a jogosult azügy-
védi költséget a kamatokon felül,
és ameghagyáskibocsátásáért fize-
tett illeték összegét.A végrehajtást

Jogi esetek
Dr. Keresztély Rita rovata

megelõzõen a jogosult azonnal be-
szedési megbízással köteles a jog-
erõs fizetési meghagyás összegét
behajtani, ha ön rendelkezik bank-
számlával. Ha nem, akkor a végre-
hajtás amunkabérébõl való letiltás
útján zajlik. Ezt megelõzendõen,
legjobb lenne, ha önként befizetné
a követelt összeget, mert az min-
den szempontból jogos követelés
(törvény szabályozza, nincs alku).

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!
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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)
Holhós Gábor, 2011.07.18.

Újrónafõ

Olvasónktól érkezett
Tisztelt Böröndi Úr!

Mellékelek néhány fényképet a Hunyadi utcában, illetve az
Árpádutcaikeresztezõdésben találhatóvezetékrõl.Fél éve legalább
ez a kép fogad, figyelem naponta, történik- e változás? Vajon
melyik szolgáltatóé lehet? A döbbenet, hogy egyik szolgáltatónak
sem hiányzik a leszakadt vezeték!

Amikor lebotolták a fákat, már nem csak az ágakra fektették rá a

lógó vezetéket, hanem szépen rá is tekerték az egyik levágott ág
csonkjára.

Bízom benne, hogy aXXI, század elején nem ez jellemziMoson-
magyaróvár vezetékes szolgáltatásának a színvonalát!

(Név és cím a szerkesztõségben.)

Lágner Réka, 2011.07.18.
Mosonmagyaróvár

Milik Larissza Jázmin, 2011.07.19.
Károlyháza

Eidinger Melissza, 2011.07.20.
Kimle

Bali Anna Mónika, 2011.07.23.
Halászi

Kovács Ákos, 2011.07.23.
Dunakiliti

Rebek Lilla, 2011.07.27.
Kimle

A Máltai Egyetem 1956-ban diákokat küldött a magyar felkelõk
megsegítésére, s bár nem jutottak tovább amagyar határnál, az emlék
ma is él Máltán. Ennek a nagyon szép jele egy emléktábla, melyet
Málta fõvárosában, LaVallettában, az Alsó Barrakka parkban, 2006-
ban állítottak a máltaiak. A három nyelvû táblán az alábbi szöveg
olvasható: �Az1956-os magyar forradalom hõseinek és mártírjainak
emlékére�.

A magyar látogatók mindig nagy büszkeséggel olvassák a feliratot
és fotózzák le a kertben, az árkádok tenger felõli oldalán található
emléktáblát.

S.Zs.

1956 emlékezete Málta szigetén
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Július 15-én, délután 4 órakor került sor aRajkaKözségÖnkor-
mányzata által elnyert informatikai beruházás ünnepélyes záró
rendezvényére a Békefi Ernõ Általános Iskolában.

A TIOP-1.1.1-07 kódjelû pályázaton több mint 9 millió forintos
támogatást nyert el az önkormányzat, amit saját fenntartású általá-
nos iskolájuk informatikai fejlesztésére fordítottak.
Az élethosszig tartó tanulás kulcsfontosságú a sikeres és versenyké-
pes tudás megszerzéséhez és megtartásához. Az ehhez szükséges
kompetenciák elsajátítását szolgálja a pályázat, melynek segítségé-
vel13PCcsomagot (számítógépésmonitor), szervert,wifi csomagot
és 6 interaktív táblát szereztek be a hozzá tartozó tantermi csomag-
gal (laptop és projektor) együtt.

A projektzáró ünnepélyen a jelenlévõk köszöntése után Farkas

60 gyerek táborozott a Lajta Néptánc Egyesület szervezésében a
halászi Babos majorban. Az éves munkát követõen a kötetlen
együttlét lehetõséget ada felszabadult játékra,mulatságra.A tanult
elemekelmélyülnek, szeptembertõl erre abiztos alapra építhetnek.

Akistérség számos településénésMosonmagyaróváronmûködõ

Lajta Néptánc Egyesület vezetõi, Palenik József és Balogh Tímea
minden évben szerveznek tábort növendékeiknek. A legnagyobb
ereje az együttlétnek van � fogalmaz Palenik József. A vezetõk
mindentmegtesznek azért, hogy ez az együttlét valóban élménydús
legyen a gyerekek számára. A kisebbek, az alsósok mindig helyben
töltik tábori napjaikat. Ebben az évben ismét a Babos majort
választották. Palenik József szerint fontos, hogy a gyerekek megis-
merjék saját környezetüket. Ráadásul ittminden adott ahhoz, hogy
a táborozók jól érezzékmagukat.Mennek csónakázni, lovas kocsiz-
ni. Végigviszik az aratási munkálatokat, a fiúk kaszálnak, csépel-
nek, a lányokmegsütik a kenyeret. A kézmûves csoportbanminden
nap más és más születik: tutaj, díszdoboz, állatfigurák, szalmadísz.

Az esték a tánc és a muzsika idejét jelentik. Elvarrjuk a szálakat
és alapozunk. Olyan népi játékokra is van idõnk, ami év közben
elképzelhetetlen � mondja Balogh Tímea. A felsõsök Magyaror-
szág távolabbi helyszíneit keresik fel, a legidõsebbek pedig idén
Erdélybe utaznak.

A gyerekkora óta néptáncos, és 25 éve az oktatással is foglalkozó
Palenik József szerint a néptánc a találkozások lehetõségét adja.
Általa kapaszkodókat kapunk. Benne szerves kapcsolatot találunk
a hagyományaikkal, olyan gyökerekhez leljük meg az utat, melyek
nélkül lelkibetegek lennénk. A táncban felelevenített népszokások
visszahozzák az év hullámzását, ritmusát. Ez segít feltöltõdni az
embernek, a gyerekeknek is ezt kell tanítani. Megvan így az ideje a
töltekezésnek, a mulatságnak, játéknak és a munkának.

János, az iskola igazgatója ismertette az informatikai infrastruktú-
ra-fejlesztés részleteit.

A beszédet egy interaktív prezentáció követte, mely során a
meghívottak és az érdeklõdõ diákok megismerhették a digitális
táblák használatának elõnyeit és fortélyait. A rendezvényt végül a
résztvevõkmegvendégelése zárta,melynek során a jelenlévõkmeg-
beszélhették a beruházással kapcsolatos észrevételeiket.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Támogatója a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a közremûködõ szervezet pedig az
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Informatikai infrastruktúrafej-
lesztés Rajkán

Immár harmadik éve Lébény a célpontja a Budapestrõl indu-
ló, Szent Jakab tiszteletét hirdetõ magyarországi zarándoklat-
nak. A gyalogos zarándokok július 24-én érkeztek Lébénybe.
Innen folytatták útjukat Máriakálnokon, Mosonmagyaróváron
és Rajkán át Wolfsthalba, ahol az út becsatlakozik az egészen
Santiago de Composteláig vezetõ hivatalos európai Camino de
Santiago útba.

Három évvel ezelõtt indította el a budapesti Szent Jakab
Baráti Kör magyarországi zarándoklatát, a lébényi szent Jakab
templomot választva célpontul.Máramár két csoportban érkez-
tek a zarándokok, idén 150 gyalogló érte el Lébényt. Július 17-
én indultak és 24-én érkeztek Lébénybe, naponta átlagosan 25-
30 kilométert tettek meg. Az út állomásai Zsámbék, Tarján,
Tata, Nagyigmánd, Kisbér, Pannonhalma és Gyõr voltak.

Lébényben, bár a za-
rándokok eredetileg itt
is csak a templom nyit-
va tartását kérték, a
helyiek egyre többen és
egyrenagyobbszeretet-
tel fogadják az érkezõ-
ket. Számos program-
mal és a zarándokok
megvendégelésével ké-
szültek. Az ország kü-
lönbözõ részeibõl érke-
zettek fogadását a
lébényi Lokálpatrióta
Egyesület segítette.

Gõgh Tibor plébá-
nos kezdettõl támogatásával segíti a kezdeményezést. A plébá-
nos elmondta, õ maga és több lébényi is részt vett már a zarán-
doklaton. Az ember eredendõen nomád lény. Alaptermésze-
téhez tartozik a vándorlás szeretete � fogalmazott Gõgh Tibor.
�Nem vagyunk készen, többek akarunk lenni� - fogalmaz Gõgh
Tibor arra választ keresve,miért vállalják oly sokan az út fáradal-
mait. A beszámolók azt mutatják, a külsõ teljesítmény a belsõ
tökéletesedést is magával hoz. A zarándokló ember több lesz
lélekben, erényekben. Nyugalmat és belsõ biztonságot szerez �
olvashatjuk a beszámolókban. Gõgh Tibor, a lébényi mûemlék-
templom plébánosa feladatának érzi, hogy a Lébénybe érkezõ
turisták is zarándokká váljanak a mûemléktemplomban.

Lébényben számos koncerttel köszöntötték a zarándokokat.
Fellépett az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes, a Szent Jakab
templom kórusa, és a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar. Orgona-
koncertet adott Horváth Diána. Jótékonysági koncertet adott
Mága Zoltán. A bevételt a templom felújítására ajánlották fel.

Úton vagyunk � Zarándokok Szent
Jakab útján

Ideje a játéknak, mulatságnak
Néptáncos tábor Halászin
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� Gázkazánok
� Konvektorok
� Gázkémények és bélésanyagok
� Radiátorok
� Csôrendszerek és szerelvényei
� KÖGÁZ-termékek
� Tervezés kivitelezés

SAN-THERM Bt
Mosonmagyaróvár 48-as tér 2.

Tel/Fax: 96/579-709
Hõtechnikai szaküzlet
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