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• Habsburg Ottó városunkban
A Kisalföld beszámolt arról, hogy Habsburg Ottó többször járt
megyénk településein. Városunk a felsorolásból kimaradt, holott
már 1936-ban jelen volt Frigyes fõherceg temetésén. Ezután 1996
novemberében jött el ismét. Ennek rövid története az alábbi:
Habsburg Ottó a Páneurópai Unió elnöke, és az Európai

Parlament tagja volt a Német Keresztényszocialista Unió színeiben. Kiemelkedõ szerepet játszott abban, hogy Magyarországot
ismertté tegye akkor, amikor EU csatlakozásunkról még szó sem
lehetett. Többen elõször hallottak magyar beszédet, amikor ezzel
tüntetett mellettünk az Európai Parlamentben, kiemelve a magyarság történelmi szerepét és európai kultúráját.
Az Európai Parlament Csatlakozási Bizottságának alelnöke
volt, amikor én a Magyar Parlament Európai Integrációs Ügyek
Bizottságának voltam szintén az alelnöke (1994-96). Így hozott
össze bennünket a sors, mint tárgyaló partnereket. Engem, aki
hozzá képest senki sem voltam, egyenrangúként kezelt, segítõkész volt, és tárgyalásaink során mindent elkövetett a magyar
sikerek érdekében.

Kevés ilyen szeretetre méltó emberrel találkoztam. Így vettem
a bátorságot, hogy városunkba invitáljam, ahol az õsei által alapított Alma Materem található. A meghívást elfogadta, és 1995-ben
el is jött hozzánk felesége, lánya és György fia társaságában.
Látogatást tett az egyetemen, ahol nagyhatású elõadást tartott a
teltházas aulában. Ezután a Lajta-Hansági ÁG. ebédet adott
tiszteletére a Szent István Hotelben, ahol a város számos képviselõje, civil szervezetek vezetõi vettek részt.
Késõbbi brüsszeli, strasbourgi, illetve bajorországi találkozásainkon is mindig örömmel emlékezett városunkra. Igazi arisztokrata volt, a szó legnemesebb értelmében. Milliók gyászolják, köztük
én is, remélve, hogy egyszer részletesebben is leírhatom hozzá
fûzõdõ emlékeimet.
Dr. Nagy Frigyes

Ösztöndíjat alapított Mosonmagyaróvár és a helyi Rotary

Tehetséges gyermekeket támogatnak

Böröndi Lajostól • A Rotary Club mosonmagyaróvári szervezete tevékenységét három területre koncentrálja. A betegek
támogatása és a nagycsaládosok felkarolása mellett a tehetségek segítése is kiemelt cél, bár mint Tukovics Attila, a klub
korábbi elnöke elmondta eddig ezen a téren kevésbé voltak
aktívak.

Jakusch Tibor új elnökkel és dr. Nagy István polgármesterrel

közös sajtótájékoztatón Rotary-ösztöndíj alapítását jelentették
be. Dr. Nagy István hangsúlyozta, hogy az önkormányzat felkarolta a kezdeményezést, s intézményi kapcsolataival segíti, hogy
valóban a tehetséges, rászoruló középiskolások kapjanak anyagi támogatást. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a
Rotary félmillió forintjához ugyancsak félmilliót tesz, s az ösztöndíjat elbíráló bizottságba dr. Baloghné Staár Katalint delegálja.
Az érintett iskolákban még a tanév vége elõtt lehetett pályázni, de akihez eddig nem jutott el a hír, az még augusztus végéig
megteheti azt. A pályázati ûrlap a hivatal humánszolgáltató
osztályán beszerezhetõ, de a Rotary postacímén is (Pf.66. 9201)
igényelhetõ.
Tíz gyermeknek nyújt a pályázati alap egy éven át havi 10 000
forintos támogatást. A polgármester végül elmondta, hogy
reméli, a példa ragadós lesz, s más szervezeteknek is megtetszik
a támogatásnak ez a módja.

Hirdessen a Mosonvármegyében!
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Virtuális kapuk és térfigyelõ Dinamikus fejlõdés a Greinernél
Trauttwein Éva és Balassa Tamás tudósítása • A Greiner Bio
a város biztonságáért
One Kft. új raktárcsarnokát adták át a minap MosonmagyaróváTudósítónktól • Elkezdõdhet végre a rendszámfelismerõ és
térfigyelõ kamerarendszer kiépítése Mosonmagyaróváron a képviselõ-testület júniusi ülésén hozott döntése érelmében.
Az elmúlt évek során a rendõrség és az önkormányzat részérõl
többször indult kezdeményezés térfigyelõ és rendszámfelismerõ
kamerarendszer kiépítésére. A többszöri kezdeményezések ellenére a kamerarendszer sajnos évek óta a költségvetés szûk kerete
miatt nem tudott megvalósulni. Az elmúlt idõszakban mindkét fél
részérõl ismételten elindultak a kezdeményezések és egy olyan
konstrukciót sikerült kidolgozni, mely lehetõvé tenné a gyors megvalósulást. Elõzetes információk szerint a rendszer várható nettó
költsége legfeljebb 12 millió forint, de lehetõség lenne a rendszer
több évre történõ lízingelésére is mely tartalmazná a karbantartási
költségeket is. Ez 2014. december 31-ig körülbelül havi 300 ezres
költséget jelentene.
A képviselõ-testület májusi ülésén foglalkozott volna a témával,
ám akkor levette napirendrõl a rendszám és térfigyelõ kamerarendszer kiépítésére vonatkozó elõterjesztést azzal, hogy folytassanak további egyeztetéseket. Abban továbbra is egységes álláspont
alakult ki a rendõrség és az önkormányzat részérõl, hogy a rendszer
kiépítése során fontos szempont a forgalom ellenõrzése, belépõ –
kilépõ forgalom, valamint csomópontok megfigyelése. Az eredeti
elképzelés szerint sor került volna három virtuális kapu, valamint
a város öt pontján elhelyezett térfigyelõ rendszer kiépítésére. A
rendszámfelismerõ a bevezetõ utak mentén kerül elhelyezésre a be
–illetve kimenõ forgalmat figyeli, és az ott közlekedõ jármûvek
rendszámát leolvassa. A szerverprogramba betáplált rendszámok
egyezése esetén riasztás formájában jelzést ad. A tervek szerint a
térfigyelõ rendszer a következõ helyeken valósulna meg: a Deák
téren, a Jókai utcában és a vasútállomáson két-két kamera, a termál
parkolóban, a Szent István király úton a Fehér Ló Közösségi Ház
elõtt egy-egy kamera.
A májusi ülés óta a védelmi és közbiztonsági tanácsnok egyeztetéseket tartott a kiépítés pénzügyi és mûszaki tartalmára vonatkozóan is. Ennek megfelelõen most úgy határozott a képviselõtestület, hogy hozzájárul a rendszám és térfigyelõ kamerarendszer
kiépítéséhez nettó 12 millió forintos összeg erejéig. 2011-ben a
költségeket a közbiztonsági alapból kell fedezni, 2012-ben, 2013ban és 2014-ben pedig egyenlõ részletben a költségvetésben tervezni kell. A keretösszegbõl elsõsorban a virtuális kapukat kell megvalósítani az összes bevezetõ és kivezetõ úton. A fennmaradó összegbõl pedig a térfigyelõ kamerarendszert alakítják ki.

• Száz éve írta a Mosonvármegye
„Mosonvármegye egész területén befejezés felé közelgett az aratás. Békés
egyetértésben van a munkaadó és a munkás. Ezt a békés egyetértést
példásan ápolja akadémiánk gazdasága, az egész akadémiai vezetõség s
fõképen Lózsa Kálmán intézõ tanár. Ennek az egyetértésnek szüleménye
volt az a kedélyes, magyaros és sikerült aratóünnep, melyet vasárnap
folyamán rendeztek. Délelõtt felvonult az aratónépség és megtisztelték az
akadémia vezetõségét a szokásos koszoruátadással, délután pedig az akadémia tanárainak jelenlétében mulatság volt. Az ozsonnán Menyhért János
aratógazda, ki immár 6 év óta vezeti az aratás munkáját, Ujhelyi Imre
igazgatóra és Lózsa Kálmán intézõ-tanárra mondott talpraesett köszöntõt,
azután megkezdõdött a tánc jókedvüen, szeliden, ahogy csak a magyar nép
tudja az aratás áldását ünnepelni egyszerü harmonikaszó mellett, míg az
estharang véget nem vetett a mulatságnak”
(1911. július 27. A cikk eredeti helyesírását megõriztük.)

ron. A dinamikusan fejlõdõ vállalat beruházása új munkahelyeket jelent a város számára.
Az egy évvel ezelõtti alapkõletétel után idén már a 3000
négyzetméter alapterületû, korszerû raktárcsarnok átadóját ünnepelte a Greiner Bio One Kft. A 417 millió forintos beruházás
megvalósulását 115 millió forinttal támogatta a Nyugat-Dunán-

túli Regionális Fejlesztési Ügynökség. Az új csarnokban 2800
raklapot tudnak tárolni, elkülönítve tudják lebonyolítani az export- és importtermékek forgalmát. A Greinernél a növekedés
ezzel a lépéssel nem áll meg. A gyártókapacitás további növelését
tervezik. Az ezzel kapcsolatos technológiai beruházásokra pedig
újabb pályázatot nyertek, ami 500 milliós fejlesztést tesz majd
lehetõvé. A raktárcsarnok révén a Greiner 32 új munkahelyet
teremtett.
Az osztrák tulajdonban lévõ Greiner Mûanyagtechnika Kft. néven 1989-ben alapított Greiner Bio-One Hungary Kft. 1995-ben
kezdte meg a labortechnikai eszközök gyártását. 1995-ben felépült a cégnek ma is otthont adó, akkor Európa egyik legkorszerûbb fröccsöntõ üzeme Mosonmagyaróváron. A Greiner elsõdleges termékévé a mikrobiológiai sejtkultúrák tenyésztésére alkalmas kör alakú Petri-csésze vált. 2009-ben 1,2 millió euró értékû
fejlesztést valósítottak meg. Jelenleg több mint 130 munkatársat
foglalkoztatnak.
A Greiner Bio-One cégcsoport Ausztriában, Németországban,
az Amerikai Egyesült Államokban, Brazíliában, Thaiföldön és
Magyarországon gyártóegységgel, emellett világszerte kiterjedt
értékesítési hálózattal rendelkezik.
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Megújul a Pártok háza
A mosonmagyaróvári Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft. hatvanötmillió forint támogatást nyert a Pártok háza korszerûsítésére
A beruházás célja az épület energetikai korszerûsítése, ez fûtéskorszerûsítést, hõszigetelést és a nyílászárók cseréjét jelenti.
Az 1984-ben épült úgynevezett Pártok házában most irodák mûködnek, melyeket pártok és vállalkozások bérelnek. Felújítás a kétszintes
épületben eddig még nem történt. A legnagyobb probléma, hogy a mai
kor hõtechnikai követelményeinek nem tud már megfelelni. Az építésekor korszerû irodaház mára energetikai és esztétikai szempontból is
korszerûtlenné vált.
Az épületben harmincnyolc iroda, egy tárgyaló és egy elõadóterem
található. A pince fûtetlen, jelenleg raktározási célokat szolgál. A beruházás során a pinceszint feletti födém hõszigetelésével tudják a földszint
megfelelõ hõszigeteltségét biztosítani. Jelen pályázat a pince feletti
födém, az emelet feletti lapostetõ és a falak hõszigetelésére, az ablakok
cseréjére és a fûtési rendszer korszerûsítésére terjed ki.
A meglévõ ablakok fejlesztett gyõrváz faablakok. Hõ- és légszigetelésük nem megfelelõ, emiatt jelentõs hõveszteséget okoznak. Az ablakokat folyamatosan karban kell tartani, mert mind a festés, mind a zárszerkezet elöregedett.
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• Vendégek Kínából
Kínai és magyar kutatók sertésvírus-fertõzés diagnosztikai módszereinek fejlesztésén dolgoznak együtt egy nemzetközi projekt keretében.
Ennek keretében érkezett egy delegáció a kínai Gansu tartományból
Mosonmagyaróvárra a tartomány vezetõjével, s tudományos akadémiájának képviselõivel.

A magyar partnerek az RT Europe Kutató Központ Nonprofit Kft.
munkatársai, akik Mosonmagyaróváron tevékenykednek. A kutatóközpont többek között a Nyugat-Magyarországi Egyetem mezõgazdasági
karának munkatársaivak is együttmûködik
A kínai vendégeket fogadta dr Schmidt Rezsõ dékán és dr. Nagy
István polgármester is.

A fûtést a pincében elhelyezett hõközpont látja el. A fûtési rendszer
melegvizes, szivattyús, kétcsöves nyitott rendszer, acéllemez-radiátoros
hõleadókkal. A fûtési rendszer szabályozatlan, csak a rendszer indításával és leállításával állítható az épületben a hõmérséklet, így jelentõs
túlfûtések és alulfûtések jelentkeznek. Az irodában jelentkezõ túlfûtéseket szellõzéssel kompenzálják a bérlõk, mely tovább rontja az épület
energetikai hatékonyságát, és gazdaságtalanná teszi a fûtést.
A hõközpont átalakításával idõjáráskövetõ szabályozású lesz, változó primer és szekunder oldali tömegárammal. Így egy változó fûtési
elõremenõ hõmérsékletet tudnak majd elõállítani, a radiátorok
termofejeinek szabályozását a beépített frekvenciaváltós szivattyú hidraulikailag követi. Az irodahelyiségek túlfûtését, illetve alulfûtését a
radiátorok termosztát fejjel történõ ellátásával, és a radiátorszelepek
cseréjével oldják meg.
Az elõadóterem szellõzését az elavult Fûtõber légkezelõ helyett
hõvisszanyerõvel ellátott légkezelõ teszi gazdaságossá.
A projekt nyolc hónap alatt valósul meg, a tervezett nettó összes
elszámolható költsége: 93.041.023 forint, a támogatás összege és mértéke: 65.128.716 forint, 70%.
A beruházás október 31-ig tart, figyelembe véve, hogy a fûtési szezonra már készen legyen. 2011. július 18-án sajtótájékoztató keretében
mutatta be a beruházást Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár polgármestere és Kosár Tibor a Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft. ügyvezetõ
igazgatója.
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Végéhez közelednek a munkálatok Mosonban
A mosoni városközpont funkcióbõvítõ rehabilitációja címû projekt
támogatási szerzõdését 2010. augusztus 18-án írták alá ünnepélyes
keretek között. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a beruházáshoz több mint 500 millió forint támogatást kapott az Európai Regionális
Fejlesztési Alaptól. A munkálatok jelenleg is folyamatosan zajlanak, de
már közelednek befejezéshez.

Három területen zajlanak a kivitelezési munkák: a Kápolna
téren, az Erzsébet téren és a Fehér Ló Közösségi Házban. A
Kápolna tér kivitelezési munkái nagyrészt elkészültek, ezen a
területen jelenleg a burkolatépítéssel kapcsolatos befejezõ
munkák folynak, illetve a zöldfelületek kialakítását végzi a
kivitelezõ. A tér közlekedési rendszerét átalakították, új nyomvonalon, új burkolatok készültek. A tér fõ szervezõ eleme a
Rozália-kápolna, melynek környezetében a mûemlékhez illõ
burkolat készült. A zöldfelületeket és a díszburkolattal ellátott
sétautakat kõburkolati szegélyek választják el egymástól.
A tér Ostermayer utca felõli részén az eddigi párhuzamos
parkolók helyett díszburkolatos merõleges parkolók készültek, ezzel is növelve a parkolóhelyek számát. A Kápolna téri
piac környezetének burkolatépítési munkái is elkészültek.
Az Erzsébet tér burkolatépítési munkáinak megkezdése
elõtt teljes közmû rekonstrukció valósult meg. Elkészült a
vízhálózat, a szennyvíz- és csapadékvíz hálózat. A két tér
találkozásánál egy nagyméretû csapadékvíz átemelõt kellett
kialakítani. Sor került a szükséges gázvezeték kiváltására, a
távközlési hálózat földbe helyezésére, és az elektromos hálózat
átalakítására is. Az Erzsébet tér déli részén az elektromos
légvezetéket föld alá kell helyezni, melynek kivitelezése jelenleg folyamatban van.
A téren egy szökõkút épül, melynek alépítményi munkái, a
medencék kialakítása és a gépészeti alapvezetékek elhelyezése
megtörtént.
Jelenleg az Erzsébet tér süllyesztett szegélyeinek kivitelezése, és a közlekedési területek burkolatépítése van folyamatban.
Az Erzsébet tér tengelyében a Mosoni Polgári Kör kezdeményezésére egy emlékkövet is elhelyeznek, amely arra utal, hogy
a város ezen részén állt a mosoni vár, amely valamikor Moson
vármegye központját jelentette.
A téren a beruházás megvalósításával új közlekedési rend
lesz. A közlekedési területek vegyes forgalmú övezetté válnak,

egy új behajtási rendszerrel. Ennek lényege, hogy az üzletek
nyitvatartási idejében a környezõ üzletekben vásárolni szándékozók meghatározott parkolási rend szerint várakozhatnak az
Erzsébet téren. Az ezen kívüli idõszakokban a teret alapvetõen
a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, ezen felül az itt
ingatlannal rendelkezõk, vagy vállalkozást üzemeltetõk, illetve
az üzleteket kiszolgálók hajthatnak be gépjármûvel.
A mosoniak régi vágya, hogy a mosoni belváros megújuljon,
vonzóvá váljon, élettel telítõdjön. Az elnyert pályázati támogatással a rehabilitáció elsõ üteme megvalósul. Reméljük, hogy a
környezet, a közterületek megújítása a területen élõk, és az ott
mûködõ vállalkozások számára is több elõnyt, mint hátrányt

fog jelenteni. A beruházás alatti kellemetlenségekért az ingatlantulajdonosok részére kárpótlást nyújthat, hogy a közterület
a mai kornak megfelelõ színvonalú kialakítása miatt az ingatlanok értéke emelkedni fog.
A Fehér Ló Közösségi Ház kivitelezési munkái szintén az
utolsó fázisban vannak. Az épület jelentõsen megújul, a földszinten új közösségi terek alakultak ki, amelyek segíteni fogják
a ház hatékonyabb mûködését.
Az épület alatti hangulatos pincét korszerûsítették. A burkolatok mellett a gépészeti és elektromos vezetékeket is kicserélték, és a kivitelezés során egy hatékony, nagy teljesítményû
szellõztetõrendszer kiépítése valósult meg.
Elkészült az épület komplett vízszigetelés rendszere, és
jelenleg folyamatban van a külsõ homlokzatok teljes felújítása.
Felújították az önkormányzati ügyfélfogadó teret is, amely
egyúttal új bútorzattal is gazdagodott, ezzel is kedvezõbb körülményeket teremtve az itt folyó munkának. Az épületen
belül több, az épület mûködését segítõ, praktikus megoldás
kialakítására is sor került.
Az építkezés ideje alatt a ház folyamatosan mûködött, melyért külön köszönet illeti a kivitelezõket, az üzemeltetõt, de
különösen a város lakosságát, hiszen az ide látogatók nagy
türelemmel viselték a kivitelezés alatti kellemetlenségeket.
A beruházások szerzõdés szerinti kivitelezési határideje
2011. augusztus vége. A kivitelezés elkészültét követõen, a
sikeres mûszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után - várhatóan szeptember második felében egy utcabál keretében - teljes
körûen birtokba veheti a város lakossága a megújított közterületeket, a piacot és a Fehér Ló Közösségi Házat.
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Honvédségi nyílt napokon a Hunyadi iskola diákjai
2003. május 1. óta mûködik a Hunyadi
Mátyás Szakképzõ és Szakközépiskola kötelékében a Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör – röviden Hunyadi HTBK –
mint Honvédség és Társadalom Baráti Körök
Országos Szövetségének tagja.
Avárosbanegyedülállószervezetcélja,hogy
szoros kapcsolatot ápoljon a Honvédség és a
szakképzésben résztvevõ fiatalok között, megismertesse a diákokat a honvédelem jelentõségével, békeidõben betöltött szerepével, bemutassa a Honvédség munkáját, szervezetét. Célkitûzése a hazafias nevelés, a honvéd hagyományápolás, illetve a katonai pálya iránti érdeklõdés felkeltése.
Ezen törekvések jegyében a Hunyadi
HTBK munkájában résztvevõ tanulók a tanév
végén a Honvédség két jelentõs alakulatánál
tehettek látogatást.

Még májusban a Magyar Honvédség Pápa
Bázisrepülõtéren ismerkedhettek meg a tanulók a Nehéz Légiszállító Ezred munkájával. A szigorú beléptetési eljárás után az alakulat segítõkész tiszthelyettese kalauzolta végig az iskola tanulóit. Lehetõségünk volt megismerkedni a tûzszerészek összetett és nagy
szaktudást igénylõ, ugyanakkor rendkívül veszélyes munkájával. Láthattuk a repülõtér mûködtetéséhez szükséges speciális gépjármû állományt, a szinte futurisztikus formájú és a
polgári életben szinte elképzelhetetlen mûszaki képességekkel bíró tûzoltókat mûködés
közben. Statikus bemutató keretében nézhettük meg a már hadrendbõl kivont MIG-típusú
repülõgépeket, illetve MI-típusú helikoptereket, melyekbe a bátrabb diákok be is ülhettek,
kipróbálva a „pilóta-életérzést.” A nap csúcspontját a C–17-es Globemaster repülõgép
megtekintése jelentette, melybõl 3 darab állomásozik Pápán magyar felségjel alatt. A hatalmas monstrumot a tanulók kívül-belül meg-

csodálhatták. A NATO-kötelékébõl szervezõdött nemzetközi személyzet készségesen
mutatta be a repülõ csúcstechnikát képviselõ
tudását, mûszaki paramétereit. A szerencsések még a pilóta-fülkébe is betekinthettek.
Júniusban, a tanév vége elõtt néhány nappal jutottunk el a gyõri Arrabona Rakétaezred
nyílt napjára. Már a laktanya kapujában tisz-

Mistral rakétarendszert, illetve a parancsnoki
állomány által használt mobil vezetési pontot,
mely inkább hasonlított egy jól felszerelt számítástechnikai laborra, mint katonai eszközre. Két bátor diákunkat, mint a „harci cselekmények” sérültjeit hamarjában ellátták az eüszolgálat katonái – szegényeknek ellenvetésük sem lehetett, mire a mentõ gépjármûbe

tek és tiszthelyettesek várták a csoportot, majd
pártfogásba vettek minket kísérõink, Béres
törzsõrmester asszony és Benkõ fõtörzsõrmester úr. Elõször a csapatmúzeumot tekintettük
meg. Láthattuk az éleslövészetek alkalmával
célként szolgáló robotrepülõket, melyek között magyar fejlesztésû berendezés is van.
Ezután paintball és airsoft lövészeten próbálhatták ki a diákok céllövõ képességüket. Ezt
követõen az alakulótéren az ezred jelenleg
használatos technikáját tekinthettük meg, az
úszó-szállító lánctalpas gépjármûtõl kezdve, a
páncélozott csapatszállító jármûvökön át az
egészségügyi szolgálat gépjármûvéig. Láthattuk a légi célok felderítésben használatos lokátor-technikát, a régebbi, ám még mindig jól
mûködõ orosz KUB-rakétatechnikát, a mai
színvonalat képviselõ francia gyártmányú

kerültek. A nap végén megtekintettük az alakulat védõszentjének, Szent Borbálának emléket állító szobát, illetve lehetõségünk volt a
repülõ-szimulátor és honvédségnél rendszeresített kézifegyverek kipróbálására.

A Hunyadi HTBK programtervében júliusban öt napos erdélyi körút, késõbb a Bakonyban
lévõ Gézaházán már több éve ápolt katonasírok
szokásos rendbetétele, illetve egy közel egy hetes
ravazdi „túlélõ-tábor” szerepel.
Kovács Árpád, a Hunyadi HTBK ifjúsági felelõse

(A felvételeken egy a Pápán magyar felségjellel állomásozóBoeing C-17-es nehézszállító repülõgépek egyikének belseje látható, valamint a diákok a pápai repülõtéren. A Gyõrött készült fotón paintball lõpróbán láthatóak a diákok.)
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NYÁRI FESZTIVÁL – SZENT ISTVÁN NAPOK

7. oldal

Szuperprodukciók a Nyári fesztiválon

Ismét a kultúráé és a szórakozásé a nemzetközi forgalmú
mosonmagyaróvári Szent István Király út Mosonban, 2011. augusztus 19-20-án. Szuperprodukciók miatt négy napra lezárják a
Szent István Király út mosoni részét a Mosonmagyaróvári Nyári
Fesztivál idején. 2010-ben több mint tizenötezer ember élvezhette
itt a Moson 1000 rendezvénysorozat programjait. A fantasztikus
elõadásokban idén kuriózumként helyi produkciók is szerepet
kapnak, mint a Macskákban és a Republic Zenekar koncertjén.
2010-ben a Moson 1000 rendezvénysorozat keretében több
mint tizenötezer ember vette birtokba Mosonmagyaróvár legforgalmasabb nemzetközi fõútját Mosonban. Idén, 2011-ben mindez
megismétlõdhet, mert a hagyományos Mosonmagyaróvári Nyári
Fesztivál helyszíne szintén a Szent István Király út mosoni szakasza lesz. Moson 2011-ben megszépül és nagyszabású beruházások
helyszíne. Zajlanak „A Mosoni Városközpont Funkcióbõvítõ
Rehabilitációja” és a „FUTURA - Az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása” címû projektek beruházásai. A rendezvény idején már látszanak az építkezések eredményei, a megszépülõ mosoni belváros, a felújított Fehér Ló Közösségi Ház és
a megújuló gabonaraktár.
A Nyári Fesztivál – Szent István Napok 2011. rendezvénysorozatot, elõrendezvények is gazdagítják. Augusztus 13-tól augusztus
21-ig minden napra jut valamilyen színes program. Az
elõrendezvények: ”Móvár Regatta” Nemzetközi Rádióirányítású
Vitorlás Hajómodell Verseny (augusztus 13-14., Báger Tó), Válogatás címmel kiállítás Varga György és Lebó Ferenc munkáiból
(augusztus 18. Fehér Ló Közösségi Ház) és mozielõadások a
Fehér Ló Közösségi Házban gyerekeknek és felnõtteknek (augusztus 15-18. 17 óra és 19 óra).
A Nyári Fesztivál, Szent István Napok megnyitója augusztus
19-én lesz este 18 órakor, utána fellép a Molnár Dixiland Band és
Illényi Katica. További szuperprodukciók a rendezvénysorozatban: a Madách Színház elõadásában a Macskák, Nyári Károly és

a Summer Sisters fellépése, Presser Gábor és Rúzsa Magdi koncertje, a Republic Zenekar, Krasznai Tamás, Greznár Zoltán és
a Szanyi Cigányzenekar, Makám Zenekar, Bergendy Szalonzenekar, Rákász Gergely.
Augusztus 20-án a hagyományos ünnepélyes szentmise és a Pro
Urbe átadás mellett Fúvószenei Fesztivál is lesz, melyen fellép a
Kühne Zrt. Fúvószenekara, a Mofém Zrt. Fúvószenekara, az
Ifjúsági Fúvószenekar, Kõszeg Város Fúvószenekara, a Baueren
Kapelle Golfból és az Orkestra Deta „De Capo” Lengyelországból. Augusztus 21-én a programok Rákász Gergely templomi
hangversenyével érnek véget.
A Nyári Fesztivál két nagy produkciójának a Macskáknak, és a

Republic koncertjének helyi résztvevõi is lesznek. A Macskákban
a Kismacska szerepében Csöllei Kata a mosonmagyaróvári Ujhelyi
Imre Általános Iskola balettos növendéke szerepel. A Republic
zenekarral egy színpadon pedig fellép az Ujhelyi Imre Általános
Iskola Kórusa. Kórusvezetõ: Bojér - Varga Szilvia.
A Nyári Fesztiválon augusztus 20-án lesz Mesterségek utcája
egész nap, mely mind felnõtteknek, mind gyerekeknek egyaránt
izgalmasnak ígérkezik, természetesen ezen a napon a tüzijáték
sem maradhat el. (Felvételeink tavaly készültek. Fotó: Balassa.)
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• Az Egyesület a Városközpontért felhívása!

Kormorán

Az Egyesület a Városközpontért a Városközpontiak napja alkalmából 2011. augusztus 13án kiállítást szervez a Városközpont múltjából. Kérjük a város lakóit, hogy a terület rendezésével, a tervezéssel, az épületek építésével, rangosabb eseményekkel kapcsolatos tárgyi
emlékekkel – fénykép, terv, újságcikk, stb. – járuljanak hozzá a kiállításhoz. Az emléktárgyakat
a Pálma Bútorszalonban (Mosonmagyaróvár, Erkel F. út 5.) adhatják le 2011. július 25-ig.
A rendelkezésre bocsátott anyagot mindenkinek visszajuttatjuk! Fejesné Bedõ Eszter, elnök

lemezbemutató koncert Rajkán
a polgármesteri hivatal elõtti
téren

2011. június 23-án 20 órakor!

Idõpontváltozás az Okmányirodában
A mosonmagyaróvári Okmányiroda tisztelettel értesíti kedves ügyfeleit, hogy július
26-án nem délután, hanem délelõtt lesz ügyfélfogadás. Az ott dolgozók szíves megértésüket kérik!

• Csócsóbajnokságot hirdetnek

Augusztus 13-án, szombaton a kulturális központ parkolójában rendezik meg az immár hagyományos Városközpontiak Napját. Ebbõl az alkalomból élõ csocsóbajnokságot rendeznek, amelyre
július 31-ig lehet nevezni.
A csapatok 5 fõbõl állnak, de tartalék játékos nevezésére is van lehetõség. Az elsõ három
helyezettet díjazzák. A verseny sorosolását a szervezõbizottság készíti el. A játékidõ 2 x 10 perc.
Az eredményhirdetésre 13 órakor kerül sor. Információt Némedi Józseftõl lehet kérni a 06-209596230-os telefonszámon. Látogasson el honlapunkra is: www.evkp.hu

Táncház és bál kifulladásig
A Talizmán Egyesület és a Kislaptáros Népzenekar július 29-én (pénteken) a Sûrû Rántás
tábor keretében koncertet, “Szigetközi bált” és
táncházat szervez Dunakilitin, az iskola udvarán 19 órától. A belépés ingyenes!

Fújtak • Családi kirándulással egybekötött koncerten vett részt a Mofém Fúvószenekar a

Balaton északi partján, Hegymagason. A jól sikerült hangverseny után a zenekart a helyi
polgármesteri hivatal látta vendégül.

„JÓSZÍV" Önsegélyzõ Pénztár

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

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

ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. • Telefon: 211-277
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Rangos díjugrató Dunakilitin Egyre többen az egészségnapokon
Negyedik alkalommal rendezték meg Dunakilitiben nagy érdeklõdéstõl kísérve a Némethy Tamásról elnevezett díjugartó versenyt.

A Dunakiliti Lovas Klub SE 1994 óta rendez országos és nemzetközi díjugrató versenyeket évente három-négy alkalommal. A névadó, a megyénkben nagy tiszteletnek örvendõ Némethy Tamás
huszárfõhadnagy, lovasedzõ, versenybíró nélkülözhetetlen eleme
volt a díjugrató versenyeknek. Makay Tamással, a versenysorozatok
rendezõjével az évek során szoros kapcsolatot építettek ki. Így
Tamás bácsi halála után emlékét éltetve, negyedik éve ajánljuk neki
az év egyik versenyét – fogalmazott Makay Tamás.
2011-ben nyolc versenyszámot indítottak 141 starttal. A versenyen hazai siker született, ugyanis a legmagasabb versenyszámot a
B4-et (130cm) Grundtner Gábor nyerte a Makay Tamás által tenyésztett Cornet Lady nyergében, így idén Õ vehette át a Némethy
Tamás emlékére alapított vándorserleget, amelyet egy éven át
õrizhet. A díj elõzõ évei nyertesei: 2008 -ban Pirik József, 2009-ben
Grundtner Ákos, 2010-ben pedig Tóth Péter volt.
T.É

Polgármesteri köszöntö

A Moson Megyei Nõk Egyesülete évente két egészségnapot rendez,
nyáron a férfiak számára, novemberben pedig a hölgyeknek. Mind a két
nap programjai nyitottak mind a két nem, sõt, a gyerekek számára is.
A programok összeállítása során fõ szempont a változatosság, az
újszerûség és a sokszínûség. Az Egyesület a szûrések mellett egyre
nagyobb hangsúlyt fektet a szakorvosokkal való konzultációra, a tanácsadásokra. A 2011-es július 2-i férfinap az Iniciál Autóházban bebizonyította, hogy a lakosság részérõl is nagy az igény az ilyen típusú rendezvényekre. A regisztrációs lapok alapján 200 fõ vett részt a rendezvényen, a
statisztika szerint viszont ennél többen fordultak meg a programokon,
körülbelül 250-en.
A résztvevõ szakemberek megállapították, hogy feltûnõ a visszatérõk
száma, akik szinte minden éven megfordulnak. Valamint, hogy az emberek kérdeznek, igénylik a szakemberrel való beszélgetést, az ismeretterjesztõ szóróanyagokat, felvilágosításokat. Többen már célirányosan érkeztek egy-egy szûrésre, tanácsadásra.
A kifejezetten férfiaknak szóló urológiai tanácsadáson, prosztata
rákszûrésen 50 fõ vett részt, akik többsége már visszatérõ volt, és pont a
megelõzés céljából érkezett. Az 50 fõ több mint felét labor, vagy ultrahang vizsgálatra rendelte be az urológus a kórházba, 35 fõnél jóindulatú
prosztata megnagyobbodást talált.
A bõrgyógyásznál, Dr. Bodzás Máriánál voltak idén is a legtöbben,
ahol elég nagy arányban fordultak meg olyanok, akiket további vizsgálatokra kellett tanácsolni. Dr. Liziczai Imrénél a kardiológiai-belgyógyászati szûrésen és tanácsadáson több mint 100 fõ vett részt. A szakember
elmondása szerint nem volt jelentõs a problémás esetek száma, inkább a
jellemzõ az egészségmegõrzõ céllal érkezõk aránya. Dr. Bródy Editnél a
csontsûrûség mérésen és a reumatológiai tanácsadáson 65 fõ vett részt,
akikre szintén ez utóbbi tapasztalat volt a jellemzõ.
A szakemberek összegzésébõl megállapítható, hogy 2011-ben már
jellemzõ az a tendencia, mely a szûrõnapok célja is volt pár évvel ezelõtt,
hogy az emberek egészségmegõrzés céljából jöjjenek el. Itt megtudhatják kell-e további szakrendelésekre, vizsgálatokra menniük, milyen az
egészségi állapotuk. Valamint az is elmondható, hogy akik valamilyen
problémát észlelnek, de nem biztosak benne, nem fordultak még orvoshoz, célirányosan érkeznek. Ilyen az urológiai és bõrgyógyászati tanácsadás, szûrés.
A szûréseken, tanácsadásokon kívül számos bemutató, termék, alternatív gyógymód volt elérhetõ az érdeklõdõk számára egészséges ételekkel és italokkal. Nagy köszönet illeti a Mosonmagyaróvári Rendõrkapitányság, a Városi Tûzoltó Parancsnokság és a Szent Kristóf Mentõ
Alapítvány munkatársait. A felnõttek és a gyerekek egyaránt élvezték a
tûzoltó-, és rendõr autók bemutatását, a közlekedési totókat és a baleseti
szimulációt.

Szolgáltatásaink

Kilencvenedik születésnapján látogatta meg Haszonics Ferencet dr.
Nagy István polgármester a Nyugdíjasházban, hogy gratuláljon neki, s
egy emléklappal és egy palack jóféle borral kedveskedjen.
Mint Feri bácsi elmondta, késõn nõsült, ennek oka elsõsorban a háború
és az orosz fogság, ezért csak egy leánygyermekkel áldotta meg õket az Isten.
Albertkázméron élt, onnét költözött be Mosonmagyaróvárra. Most magányosan, egyhangúan telnek a napok, de amíg lehet, sokat sétál, s elmondása
szerint még mindig szívesen gyönyörködik a csinos asszonyokban.
(Böröndi Lajos felvétele)

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

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

RÖVID HATÁRIDÕ, FIGYELMES KISZOLGÁLÁS, JÓ PARKOLÁSI LEHETÕSÉG
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• Pályázati felhívás
A Szigetköz Turizmusáért Egyesület pályázatot hirdet
TDM menedzser munkakör betöltésére.
Feladatok: Koordinálja és menedzseli a desztináció
turizmusának operatív feladatait.
Elvárásaink:
• szakirányú (gazdasági, turisztikai vagy földrajzi) felsõfokú végzettség
• legalább 5 év turisztikai területen szerzett tapasztalat
• legalább középfokú angol és/vagy német nyelvtudás
• jó koordinációs, kommunikációs és szervezõ készség
Elõny: B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• kreativitást igénylõ munka
• vezetõi pozíció
• szakmai fejlõdési lehetõség
Kizáró ok: nem lehet önkormányzati, kistérségi társulási tisztségviselõ, munkatárs, képviselõ; illetve nem lehet
más helyi TDM (turisztikai desztináció menedzsment)
szervezetben egyidejûleg tisztséget viselõ személy, továbbá más TDM szervezet menedzsere

A szakmai önéletrajzokat a mosonmagyarovar@tourinform.hu e-mail címre várjuk!

A Szent Lázár Alapítvány
közhasznú jelentése
Az alapítvány számlájára 2010-ben a felajánlott adó egy százalékából 128 000 Ft folyt be, amelyet az elõzõ évhez hasonlóan a rászorultak karácsonyi megajándékozására fordítottunk.
Közhasznú jelentés
Bevételek: • SZJA 309 035 Ft, (a 2009-es és a 2010-es év együtt)
• tagsági díj: 63 000 Ft • jótékonysági bál: 222 640 Ft • kamatjóváírás: 686 613 Ft. Az összes bevétel: 1 915648 Ft.
Kiadások: • segélyek, támogatások: 1 598 000 Ft • étkezési
támogatás: 314 335 Ft • karácsonyi ajándékozás: 469 500 Ft •
élelmiszersegély: 12 785 Ft • temetésre koszorú: 11 500 Ft • nyomtatvány, irodaszer: 14 630 Ft • posta, telefon: 3500 Ft • bankköltség:
19 990 Ft • misemondási alapítvány, Bóczné részére: 40 000 Ft.
Összes kiadás: 2 484 250 Ft. Tõkeváltozás: – 568 612 Ft.
Az elmúlt évben a rászorulók rendszeres segélyezése mellett a
katasztrófák (árvízkárosultak, haiti földrengés, iszapkárosultak) áldozatainak utaltunk jelentõs segélyt. Böjte Csaba dévai árváinak, a
mosoni egyházközség renoválására, valamint a Karolina Kórház
rehabilitációs osztályának 2 db hûtõ vásárlására fordítottunk jelentõs összeget.
Dr. Ács Mária, kuratóriumi elnök

12. oldal

KULTÚRA

• Emlékkönyv készül
Halmos Lászlóról
A kultúra apostolának megbecsülése
Mosonmagyaróvár város értékeinek megfogalmazása, védelme és gyarapítása – kimondva vagy kimondatlanul – valamennyi
civil szervezet célkitûzése. Teszik ezt úgy, hogy egyéneket, csoportokat támogatnak, környezetet védenek, értékeket teremtenek, mûvelik vagy támogatják a kultúra (zene, képzõmûvészet
stb.) különbözõ ágait.
A közhasznú Alapítvány a Városért 1992-ben azért jött létre,
hogy szervezetével és közadakozás segítségével védje és gyarapítsa a város épített és természeti értékeit. Eredményei között
kiemelkedik a Szent István szobor létesítésének pénzügyi bonyolítása, majd az a kezdeményezés, hogy a Városközpont névadóinak szobra legyen. Elsõnek gróf Széchenyi István portrészobra
(Meszlényi Molnár János alkotása) került a tízemeletesek karéjába, majd a Vackor Óvoda közelében Kormos István portréja
(Majoros Áron Zsolt munkája) szolgálja különösen az óvodások
identitástudatának erõsítését.
Mosonmagyaróvár a tudomány és a kultúra városa – áll az
Önkormányzat Nyilatkozatában. A zene a kultúrának az az ága,
ami nélkül lehet, de nem érdemes élni. Városunk, és külön
Magyaróvár és Moson jelentõs zenei élettel rendelkezik. Zenekarok, énekkarok, zenei események fémjelzik zenei életét.
Ebben a zenei életben játszott évtizedeken át jelentõs szerepet Halmos László zeneszerzõ, zenepedagógus, karvezetõ. Nevét még életében felvette a Kiss Veronika vezette énekegyüttes.
Születésének 101. évfordulójára alapítványunk emléktáblát helyezett el a plébánia falán, a Városház utcában.
A hely kiválasztásánál szempont volt, hogy Halmos zeneszerzõi munkásságának jelentõs részét képezi az egyházi zene. A
pedagógusok ill. a város, a gimnázium és az egyetem kórusát
vezette, de nem ezen épületek valamelyikén, hanem jól látható
köztéren kívántuk elhelyezni a dombormûvet. 2010 novemberében bensõséges ünnepség keretében avattuk fel az emléktáblát.
A résztvevõknek örökre emlékezetes marad Barsi Ernõ meleghangú megemlékezése és a leányával együtt elõadott népdalcsokor.
Alapítványunk az emlékállítást követõen kis füzetben állítja
össze mindazt, amit az ábrázoltról tudni illik. Leírásra kerül az
emlékállítás folyamata. Itt mondunk név szerint köszönetet az
adományozóknak, támogatóknak. Széchenyi hazatért és Kormos
István emlékkönyv mellett most Halmos László emlékkönyv kiadására készülünk. Az eddigi hagyományainknak megfelelõen
az emléktábla készültérõl, a felavatásáról, az adományozók névsoráról lehet majd olvasni benne. Halmos Péter, a fiú ír emlékeirõl. Halmosról, mint apáról, mint zeneszerzõrõl, élete buktatóiról és eredményeirõl. S megemlékeznek benne hajdani tanítványai, munkatársai is. A megjelenést novemberre tervezzük. A
kiadást részben az önkormányzati pályázaton elnyert összegbõl,
részben a beérkezõ adományokból kívánjuk fedezni.
Meglepetésként Halmos emlékérmet készíttetünk a dombormû alkotójával, Majoros Áron Zsolt szobrásszal. Az egyoldalú
érmen a dombormû motívuma lesz látható. Jutalmul szánjuk
azoknak, akik tettek Halmos emléke ápolásáért, de gondolunk
az éremgyûjtõkre is, támogatásért cserébe, korlátolt számban
kapható lesz az érem.
Dr. Nagy Györgyné

2011. július 22.

Kiállítás a mûvésztelep alkotásaiból
A 13. Art Flexum Nemzetközi Mûvésztelep képeibõl látható
kiállítás a Hansági Múzeum Szent István király út 1. szám alatti
épületében. A mûvésztelep résztvevõi Erika Hoványi ausztriai,
Jaroslav Uhel szlovákiai, valamint Glázer-Kozma Edit, Budaházi
Tibor, Kelemen Benõ Benjámin és Kurcsis László magyarországi
mûvészek voltak.

A kiállításmegnyitón az egybegyûlteket dr. Nagy István polgármester, országgyûlési képviselõ köszöntötte. A mûvésztelep
díját 2011-ben Budaházi Tibor képzõmûvész vehette át Szentkuti
Károly múzeumigazgatótól.
A kiállítás július 31-ig tekinthetõ meg a Hansági Múzeum
Szent István király út 1. szám alatti épületében hétfõ kivételével
naponta 11-17 óráig.

Szigetközi Lovastalálkozó Halásziban
Augusztus 12-én kezdõdik a halászi Babos majorban a lovastalálkozó. A három napos rendezvényen az ország egész területérõl,
sõt még külföldrõl is érkezõ lovasok
szórakoztatják egymást és a közönséget ügyességi játékokkal, ló és lovas versenyekkel.

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

SAN

Hõtechnikai szaküzlet

THERM

• Gázkazánok
• Konvektorok
• Gázkémények és bélésanyagok
• Radiátorok
• Csôrendszerek és szerelvényei
• KÖGÁZ-termékek
• Tervezés kivitelezés
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A TECHNIKA, AMELY
AZ EMBERT SZOLGÁLJA
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• Megérkeztünk - a kórház újszülöttjei
Hétrõl hétre bemutatjuk kedves olvasóinknak az új jövevényeket. Nevük és születési dátumuk mellett csak a település
nevét közöljük, ahol nagy szeretettel várják õket! Felhívjuk
olvasóink figyelmét, hogy csak azon kisbabák portréja jelenik
meg, akiknek szülei ehhez hozzájárultak.
A babák fényképeit születésük sorrendjében közöljük, az
egy napon születettekét betûrendben.
(Milkovits Tibor felvételei.)

Lapunk legközelebbi száma
augusztus 5-én jelenik meg!
Schmatovich Mira, 2011.06.30.
Mosonmagyaróvár

Batta Maya Lili, 2011. 07. 11.
Mosonmagyaróvár

Szebeni Bence, 2011.07.10
Mosonmagyaróvár

Szanyi Zsófia, 2011. 07. 11.
Hegyeshalom

Szigetköz – Élmény minden nap
Július és augusztus hónapokban minden nap változatos programok során mutatkoznak be a vadregényes
Szigetköz természeti, történelmi, kulturális és kulináris
kincsei.

Ízelítõ a programokból

Hétfõ: Lovaglás Dunaszigeten, városnézõ séta és Habsburg kripta megtekintése Mosonmagyaróváron.
Kedd: Tárlatvezetés a Cselley-házban.
Szerda: Városnézõ séta és Habsburg kripta megtekintése
Mosonmagyaróváron. Pálinkakóstolás Dunakiliti-Tejfaluszigeten.
Csütörtök: kastélylátogatás a Héderváry Kastélyban.
Péntek: Kerékpártúra Rajkáról a hármashatáron a szoborpark és a dunacsúnyi duzzasztómû megtekintésével.
Szombat: Lovaskocsizás Lipóton.
Vasárnap: Sétahajózás a Mosoni-Dunán Halásziról.
A programok a Szigetköz Turizmusáért Egyesület tagjainak közremûködésével valósulnak meg. Bõvebb információ:
Szigetköz Turizmusáért Egyesület – Tourinform Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.
Tel: 96/206-304
E.mail: mosonmagyarovar@tourinform.hu
Web: www.szigetkozportal.hu

Páncél Hanga, 2011. 07. 12.
Mosonmagyaróvár

Szédelyi-Takács Réka, 2011.07.12.
Mosonmagyaróvár

Felhívás “Mosonmagyaróvár Város Civil
Társadalmáért”díj adományozására
Mosonmagyaróvár város képviselõ-testülete a 9/2010. (III.19.) számú rendeletével lehetõséget biztosít “Mosonmagyaróvár Város Civil
Társadalmáért”díj adományozására.
A díj azon személy vagy szervezet részére adományozható, aki
huzamosabb idõn át kiemelkedõ tevékenységet folytat Mosonmagyaróvár civil társadalma érdekében vagy kimagasló módon hozzájárul
Mosonmagyaróvár közösségi éle téhez és a város jóhírének ápolásához.
A díj adományozására beérkezõ javaslatokat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el és dönt a képviselõ-testület elé terjesztendõ személyrõl.
A kitüntetõ díjazásban évente egy személy vagy szervezet részesíthetõ. A díjat a Mosonmagyaróvári Civil Napon adjuk át.
Javaslatot tehetnek „Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért díj” esetében: a város polgármestere, önkormányzati képviselõk,
mosonmagyaróvári székhelyû társadalmi és civil szervezetek.
A javaslatot írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy szervezet pontos adatait, valamint
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység leírását. Díjazásban
csak élõ személy részesülhet.
Kérem az adományozásra jogosultakat, hogy javaslataikat indoklással ellátva legkésõbb 2011. augusztus 22. 16 óráig küldjék meg
Mosonmagyaróvár város Polgármestere részére. (Mosonmagyaróvár,
Fõ. u.11.)
A díj adományozásával kapcsolatosan további tájékoztatót dr. Németh Andrea jegyzõ tud adni az 577-806 –os telefonszámon.
Dr. Németh Andrea, jegyzõ
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Elismerés az ’56-os forradalom emlékének õrzéséért
Dr. Székelyhidi László az orvosi egyetemen szerzett diplomája
megszerzése után, 1953-ban került a mosonmagyaróvári katonai,
mûszaki alakulathoz, mint honvédorvos.
Az 1956. október 26-án, délelõtt tizenegy óra tájban eldördült
sortûz után, a csak egy kilométerre lévõ mûszaki laktanyából a
szolgálatban lévõ fiatal orvos egy katonai mentõkocsival, többedmagával
a tetthelyre hajtott, ahol a leírhatatlan, iszonyú sortûz pusztítása fogadta
õket. Azonnal nekiláttak a sebesültek
ellátásának, majd a kocsiba helyezett
sérültekkel a kórházba hajtottak. A
kórház orvosaival és dolgozóival hajnalig operáltak, mûtöttek, készítették
elõ továbbszállításra a legsúlyosabb
sebesülteket.
Dr. Székelyhidi László ma is azon
kevesek egyike, aki biztosan tudja, hogy több, mint száz halottja és
akár kettõszáz-kettõszázötven sebesültje volt akkor Mosonmagyaróvárnak. A súlyosan sérültek közül vannak, akik életben maradásukat az Õ helytállásának is köszönhetik.
Dr. Székelyhidi László leszerelése után a városban maradt, és
hosszú évtizedekig a Karolina Kórház belgyógyászaként majd a
járó beteg ellátásért felelõs kórház igazgatóhelyettesként szolgálta
városunk egészségügyét.
Az 1990.évi országgyûlési választásokon dr. Székelyhidi Lászlót
a Magyar Demokrata Fórum jelöltjeként, a Gyõr-Moson-Sopron
megyei 4. számú választókörzet országgyûlési képviselõjének választották. A megalakult Antall-kormány idején, az országgyûlés
plenáris ülésein elhangzott felszólalásaiban több alkalommal a

Tisztelt Ház elõtt beszélt az 1956-os mosonmagyaróvári sortûzrõl,
sürgetve annak kivizsgálását, a felelõsök megnevezését, egy parlamenti ad hoc bizottság felállítását. Képviselõi tevékenységének
köszönhetõ az is, hogy a helyi kórházban, - folyamatos akadályoztatása ellenére- elkezdõdhetett - az addig még el nem tüntetettkórlapok felkutatása.
Dr. Székelyhidi Lászlónak elévülhetetlen szerepe van az 1956os forradalmat követõ megtorlások következtében halálra ítélt
mosonmagyaróvári mártírok 1991. március 23-ai újratemetésének
megvalósulásában, melyen Antall József néhai miniszterelnök is
részt vett, és megemlékezõ beszédet tartott. A Képviselõ Úr az
Országházban tartott beszédében név szerint is megemlékezett a
forradalom mosonmagyaróvári mártírjairól. Dr. Székelyhidi László helyi közéleti tevékenységének központjában mindig az ’56-os
sortûz körülményeinek a feltárása, az áldozatok, mártírok emlékének méltó megõrzése állt. Kezdettõl fogva aktív tagja a húsz éves
Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesületnek, míg korábban a Mosonmagyaróvári ’56-os Alapítvány kuratóriumi elnöke is volt. Kezdeményezésére, 2006-tól a kórház épületén emléktábla õrzi a kórház
dolgozóinak akkori hõsies helytállását. Publikációiban minden
esetben a történelmi igazságtétel szükségességét hangsúlyozta és
védte az áldozatok, az ártatlanul meghurcoltak emlékét.
Dr. Székelyhidi Lászlónak, volt országgyûlési képviselõnek, a
város ’56-os tragédiájának kivizsgálásában, a sortûz ártatlan áldozatai emlékének õrzésében, a kivégzett mártírok rehabilitációja érdekében, a megtorlások elszenvedõinek védelmében végzett több
évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréseként, az 1956-os mártírok emléknapján, 2011. június 16-án, a Polgármesteri Hivatal
dísztermében tartott megemlékezésen, az 56-os Szövetség, Kósa
Pál, ’56-os mártírról elnevezett emlékplakettet adományozott.
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Átélni, kutatni, játszani: Futura
A „Futura - Az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása” címû
pályázat keretében az országban egyedülálló projekt valósul meg, melyet 2011.
március 25-én mutattak be a nagyközönség számára. Akkor ismerhette meg
a sajtó és a lakosság a Futura fejlesztési
referensét, Fûzfa Zoltánt. Azóta is sokak számára ismeretlen lehet, mi is az
a Futura Science Center, avagy Természettudományi Élményközpont. Fûzfa
Zoltán a Futura projektet Varsóban
képviselte a science centerek találkozóján.
A fejlesztéssel kapcsolatos munkák az építkezéssel, kivitelezéssel
és a marketing munkával párhuzamosan folyamatosan zajlanak. A
közremûködõ szakemberek igyekeznek minél több tapasztalatot összegyûjteni, hogy a 2012-ben nyíló tudományos, interaktív élménycentrum minden korosztály és réteg számára vonzó legyen.
Fûzfa Zoltán fejlesztési referens 2011. május 26-28-án Varsóban
képviselte a Futura projektet az Ecsite Annual Conference 2011 címû
konferencián, a Science Centerek nemzetközi találkozóján.
Arról kérdeztük, mi is az a science center, hova nyúlnak vissza
ennek a fogalomnak a gyökerei.
- Az elmúlt évszázadban hihetetlen sebességre kapcsoltak a tudományok. Korábban elképzelhetetlen méretek váltak megismerhetõvé,
akár a mikro-, akár a makrokozmoszban. De ezek már specializált
kutatókat, hatalmas laboratóriumi hátteret igényelnek. Az oktatási
rendszer pedig próbál lépést tartani ezzel, de ez nagyon nehéz, szinte
lehetetlen. Erre a felismerésre jutott Frank Oppenheimer az 1960-as
évek Amerikájában, amikor San Francisco városvezetését meggyõzte
egy teljesen újszerû oktatási központ létrehozásáról. Egy használaton
kívüli vásárközpontot kapott meg a célra, és helyi cégekkel, mérnökökkel karöltve munkához látott és 1969-ben megnyílt az elsõ Science
Center, az EXPLORATORIUM. Oppenheimer 1985-ig vezette, és az
õ szárnyai alól kerültek ki azok a lelkes mérnökök, diákok, akik napról
napra az újításokon fáradoznak, így lehetséges, hogy máig az övék
glóbuszunk legmeghatározóbb Science Centere.
Fizikusként kezdetben fõleg a fizikai jelenségek látványos bemutatására törekedtek, de hamar felismerték, hogy szinte minden földrajzi,
biológiai jelenség is fizikai törvényszerûségek szerint mûködik, így
hamarosan látványos gejzíreket, szobai tornádót is építettek. Sikerük
óriási volt, sorra nyíltak az USA-ban a hasonló központok, általában
egyetemekkel, kutató laboratóriumokkal karöltve, de mindenütt jelentõs központi támogatással.
- Mennyire felkapott ma science centert létrehozni, üzemeltetni?
- Jelenleg ezernél is több kisebb nagyobb központot tartanak
nyilván, csak Ausztriában 100-nál többen csatlakoztak a Science Center Hálózathoz. Az elmúlt években volt szerencsém jó néhányat
bejárni közülük, és örömmel tapasztaltam, hogy a jelenségek itt is, ott
is ugyanúgy mûködnek, legyen szó a folyékony nitrogénrõl, vagy a víz
áramlási formáiról. Eleven Földünk akár egy apró vízcseppben vagy az
óriási óceánokban hasonló törvények szerint mûködik. Amitõl jó, vagy
jobb egy ilyen központ, az a tálaláson múlik, mennyire tudja a látogató
saját tempójának, korábbi tapasztalatainak megfelelõen felfedezni
azokat. Alapvetõen háromféle módon fedezhetjük fel a dolgokat: a
kiállítás eszközeinek kipróbálásával, szakember által bemutatott látványos elõadással (science show), és a mûhelyben önálló, de felügyelt
kísérletekkel (workshop).
- Mit várhatunk a felsoroltakból a mosonmagyaróvári Futurában?
- A Futurában mindegyikre lesz lehetõség. Bízunk benne, hogy a
családok hétvégi programja mellett, rengeteg visszatérõ diákcsapatunk is lesz, hiszen ugyanarról a témáról, évrõl évre lehet több, és
alaposabb tapasztalatot szerezni. És ezek a tapasztalatok minden
tankönyvnél és ékesszóló tanításnál többet érnek! 17 éves tanári
tapasztalattal hátam mögött jelenthetem ki ezt.
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Úszó sportnap
A Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete minden
évben megrendezi az úszó sportnapot, amely ezúttal is a lipóti termálfürdõben került megrendezésre. Az eseményen 170-en vettünk részt.
Délelõtt nagysikerû úszóversenyt rendeztünk, közel 40 aktív résztvevõvel. A nõi versenyt Czingráber Erzsébet, a férfiakét Fazekas Tamás
nyerte. A helyezettek szép serleget, és minden aktív résztvevõ, emlékérmet kapott, amit az önkormányzat városi sportfelügyelõje Krúg
József biztosított az egyesület részére. Akik nem vettek részt a versenyen, a medence szélén buzdították a versenyzõket.

A sportnap egész napos volt, ebéd után mindenki kedvére vehette
igénybe a fürdõ különbözõ szolgáltatásait. A rendezvénynek nagy
sikere volt, legtöbbünk kellemesen elfáradva tért haza.
Sz.Attila

In memoriam Rüllné Posgay Lili
Sokadik X után még a nõ is büszkén bevallja korát. A Szent
László ünnpségen mondta elmélázva Lili, hogy december 9-én lesz
95 éves. Rüllné Posgay Lilli gyógyszerész diplomája mellé nemrég
kapta meg a doktori címet, amit ünnepélyesen a legidõsebbként
vett át Budapesten. Szabolcsban, Újfehértón született és a II.
világháború “népmozgása” sodorta városunkba. Hosszú élete felét
élte Mosonmagyaróvárott, s jellemzõen a “bebírókra”, igazi
lokálpatriota lett. Mint nyugtalan nyugdíjas nem hagyta szó nélkül
a visszásságokat. Szóvá tette, levélben hívta fel a figyelmét az
illetékeseknek, ha valami neki nem tetszõt észlelt. Így járt el, ha
mint lakóháza közös képviselõje a tatarozást felügyelte, de nem
ment el szó nélkül tágabb környezete rendetlenségei mellett sem.
Háza, hazája sorsát egyként szívén viselte.
Alapító tagja volt a Városvédõ Egyesületnek. Érdeklõdéssel
részt vett az ismeretterjeszõ elõadásokon, pénzadományokkal támogatta az egyesület meghirdetett akcióit.
Kialakult életrendjén nem volt hajlandó módosítani. Néha panaszkodott, hogy többet kell pihennie egy-egy nagyobb igénybevétel után, de meg sem fordult fejében, hogy “lazitania” kellene.
Barátnõit beszélgetésre híva nem hiányzott a melegszendvics,
desszert és a finom vörös bor. Maga ment el naponta ebédjéért, járt
bevásárolni és minden este megöntözte a családi kriptát díszítõ
virágokat. Korát meghazudtoló tartása valóban váratlanná tette
halálát. Bár a halál nem volt téma a baráti beszélgetések során,
mégis tudjuk, a végsõ kiszolgáltatottságtól tartott. Méltósággal élt,
váratlan halálával méltósággal távozott. Talán nem véletlen, hogy a
kánikulai napok sorában, temetése napján, elviselhetõ volt a hõmérséklet, sõt amig a templomban érte imádkoztak, megnyíltak az
ég csatornái is.
Dr. Nagy Györgyné
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