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Soha nem volt történelme so-
rán ilyen szép az Erzsébet tér és
környéke mint ma, amikor Mo-
sonmagyaróvár újkori történel-
ménekegyikgyöngyszemekéntát-
adták a lakosságnak. Nem vélet-
lenül hangsúlyozta dr. Nagy Ist-
ván polgármester, hogy a tér ta-
lálkozási pont, s kívánta, hogy
találjon itt egymásra mosoni és
magyaróvári, fiatal és idõs em-
ber, szlovák avagy német ajkú,
magyar és nem magyar.

LezárultegykorszakMoson
történetében. Olyan jelentõs
felújítás, átalakítás ért véget
ez év szeptemberében, amely
jelentõsen átrajzolta, megszé-
pítette a városrész arcát.
Moson történelmi piaca újult
meg, s az Erzsébet tér kapott
felújítása során olyan új funk-
ciót, amely vélhetõen pezsgõ
élet színterévé teszi, s ráéb-
reszti az városlakókat, hogy
épített környezetük gazdago-
dásával életminõségük is jobb
lesz.Afelújítás,átalakítás több
mint725millió forintotemész-
tett fel, melybõl 502 millió
forintot kapott Mosonmagya-
róvár az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, a többit

Miénk itt a tér
Átadták az Erzsébet teret, birtokba vették a vásárlók a felújított piacot

2011. október 1.

saját magának kellett elõte-
remteni. A felújított piac és az

Erzsébet térmellett véget ért a
Fehér Ló Közösségi Ház fel-
újítása is, sMoson ezer évére a
nagyobb részt önkormányzati

támogatásból megvalósuló
emlékkõ emlékeztet, amelyet

az átadó ünnepség keretében,
Lebó Ferenc szobrászmûvész
jelenlétében avattak fel.

Minthaa fentiek isMosonra
mosolyogtak volna, gyönyörû
idõ várta az október elseji áta-
dó ünnepségre a kilátogató-
kat. A piac már hajnaltól régi-
új helyén várta a vásárolni vá-
gyókat, magyar, szlovák és né-
met szó keveredett, s az aggó-
dással vegyes várakozást elsö-
pörte a friss, reggeli légmoz-
gás. A fél tízkor kezdõdõ ün-
nepségre már több százan vol-
tak kíváncsiak, megtelt a tér.
Lebó Ferenc örömmel mond-
ta az érdeklõdõ riporternek,

hogy valahogyan így képzelte
el a szobor körüli hangulatot,

élõ térbe álmodta a mûalko-
tást.

Zászlós felvonulást követõ-
en került sor a hivatalos meg-
nyitóra. Dr. Nagy István pol-
gármester meghatottan kö-
szönte meg mindenki munká-
ját, aki részt vett ebben a beru-
házásban, majd a következõ-
ket mondta: �Miénk itt a tér �
mondjuk ma mi, akik nagyon
vártuk ezt a napot, s hiába lát-
tuk a terveket, a valóság szebb,
mint az elképzelt. Mennyi hitet-
lenkedéselõztemegezt, smennyi
belül dédelgetett álom! S nem
volt hiába semmi küzdés, s hisz
akima végigsétál ezen a környé-

Bevonulás a térre a Fresco Ballo együttes vezetésével.
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ken, csodálatos változás tanúja.
S talán rá sem ismer az, aki
régen nem járt erre.

A tér, az Agora a találkozá-
sok színhelye, utak gyûjtõpont-
ja, a közösségi élet lehetõsége. A
piacok és környékükmindenütt

avároslegfontosabbhelyei.Nem
csak áruk cserélnek itt gazdát,
de a létezés fontos pontjai is.
Ahol ismerõsökkel lehet talál-
kozni, ahol meg lehet beszélni
gondot, nyûgöt, ahol lehet poli-
tizálni, szidni és dicsérni. Tere-

ken, piacokon népek, hazák,
nemzetek sorsa dõlt el, köveibõl
sok helyütt barikádokat emel-
tek, szörnyû idõkben lánctalpak
csikorogtak.Boldogabbidõkben
lányok nyújtózkodtak a napsü-
tésben, vásárosok kínálták por-
tékájukat, gyerekek labdáztak
és ugrándoztak. Idõs emberek
nyújtóztatták fáradt lábukat,
öreg nénikék beszélték ki egy-
másnak gondjaikat padjaikon.

Ez utóbbi legyen ez a tér itt, a
béke és a nyüzsgõ élet tere. Ta-
láljanak itt mosoniak és ma-
gyaróváriak, német ajkúak és
szlovák nyelvûek, eladni vagy
venni szándékozók, hódítók és
behódolók, lányok és fiúk, fia-
talok és idõsek, vegyék birtokba

azt, ami Önöknek készült,
Önöknek szépült meg.

A tér összeköt, és nem elvá-
laszt. Kössön össze mindnyá-
junkat! Miénk itt a tér. Ha a
miénk, akkor együtt vigyázzunk
rá, együtt vegyük birtokba!�

Az ünnepi beszédet köve-
tõen Kapui Jenõ mosoni plé-
bános, valamint Kiss Miklós
evangélikus esperes áldotta
meg a létesítményt, ezt köve-
tõen került sor az emlékkõ
átadására.

A tér végén fölállított szín-
padon éjjel egy óráig zajlottak
a programok, az est fénypont-
jaként a Neoton Família élõ
koncertjére került sor.

(Balassa Tamás felvételei.)
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Az Ujhelyi-iskola cente-
náriumi ünnepségsorozatá-
nak elsõ napján került sor a
�Moson vármegye a század-
fordulón� címû vetélkedõre.
A feladatokat Bojér Béla fõ-
szervezõ állította össze. For-
gószínpadszerûen, újszerû
módon, interaktív táblák se-
gítségével kapták a gyerekek
a feladványokat. A jó hangu-
latú versengést a Bolyai isko-
lacsapatanyerte (BadicsPet-
ra � Szedlák Dóra � Szluka
Erika � Varga Virág. Felké-
szítõjük Dobos Tibor).
Ugyancsak ez a csapat kapta
a legjobb elõzetes feladatért
járó különdíjat. A második-
harmadik helyre a Móra is-
kola csapatai kerültek, õket
Hellebrandt Éva készítette
fel a versenyre. A legjobb
ujhelyis csapat tagjai: Ellen-
rieder Míra, Sarok Gabriel-
la, Süli Tekla, Szodfridt Jú-
lia. (FelkészítõBérciné Iván-
csics Etelka). Még ezen a
napon nagy érdeklõdés mel-
lett került sor egy író-olvasó
találkozóraG.Dr. TakátsGi-
zellával, az iskola régi tanárá-
val.

Szombaton ünnepi meg-
emlékezéssel folytatódtak az
események. Ennek során a
polgármesteri köszöntõt,
Takáts Gizella tanárnõ
visszaemlékezõ gondolatait

(Századik évét ünnepli az Ujhelyi iskola. Korábbi lapszámunkban már
beszámoltunk az elõkészületekrõl, s kis szemelvényt is közöltünk az elkészült
évkönyvbõl. A �központi� ünnepségre október 8-án került sor, errõl számol be
az alábbiakban tudósítónk, Iváncsics Etelka. Fotó: Balassa Tamás.)

ésGálos Jánosné igazgatónõ
ünnepi beszédét versek, rö-
vid táncbetét színesítették.
Itt került sor az elkészült
emlékkönyvek átadására is.
Az iskolában zajló ünnepség
végén dr. Nagy István pol-
gármester leleplezte a 100
éves évforduló tiszteletére
készített és a 100 éve épült
épület falára elhelyezett em-
léktáblát.

Dr. Iváncsics János alpol-
gármester elhelyezett egy
idõkapszulát a �Jövõnek�,
melybenazemlékkönyvmel-
lett az intézmény alapító ok-
irata, az ide járó tanulóknév-

sora, az itt tanítók fotója,
névsora, egy iskolai pecsét
és nyakkendõ kapott helyet.
Végülazujhelyis tanulók100
léggömböt engedtek fel, egy
nevüket és kétnyelvû szöve-

Száz éves az Ujhelyi � ünnepi programsorozat

get tartalmazó cédula kísé-
retében.

Ezek után az ünneplõ tö-
meg átvonult a Flesch Ká-
roly Kulturális Központba.
Az iskola profilja tette szük-
ségessé a két helyszínt, hi-
szen az összeállított gálamû-
sor, a �100 év tükörcserepei�

színpadért kiáltott. A szín-
vonalas produkcióban részt
vettek színjátszók, táncosok
és természetesen a 60 tagot
számláló kórus.

Az ünnepségsorozat ezzel
még nem ér véget, hiszen a
centenáriumátszövi az egész
tanévet, annak programjait.
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Az év során örömmel adta
át az önkormányzat a város-
lakóknak a megújult Város-
kapu teret, a mosoni szabad-
strand egy részét és az Erkel
utca egyik felújított zöld-
területi szakaszát.

A városszépítési, zöldfelü-
let fejlesztési munkák ezzel
nem fejezõdtek be, folytató-
dik a belváros illetve a fõutak
menti zöldfelületek felújítá-
sa az õsz folyamán. Így sor
kerül az evangélikus temp-
lom körüli terület, a Grábner
Emil utca eleji kis park és a
Jókai utca növényágyások
megújítására.Akertépítészeti
tervek elkészültek, a kivitele-
zésimunkák október-novem-
ber hónapban folynak. Emel-
lett az õszi fásítási program
során 233 db elõnevelt, isko-
lázott, legalább 10/12 cm kör-
méretû facsemete kiültetését
tervezzük az utcákban a ki-
vágott fák pótlására és az új
utcák egységes fásítására. A
fafaj kiválasztásnál a hagyo-

mányos fajok helyett a városi
és a megváltozott körül-
ményeket jobban tûrõ, kör-
nyezetbe illõ fajokkiültetésére
törekedtünk. Az építést, al-
kotó munkát viszont bizonyos

esetekben meg kell hogy elõz-
ze a meglévõ állapot felszá-
molása. Így az evangélikus
templom körül lévõ erdei fe-
nyõk is megérettek a kivágás-
ra. A közfunkciónak átadott
terület a mosonmagyaróvári
Evangélikus Egyházközség

Folytatódó zöldfelület-felújítások
tulajdona. Az egyházközség
már korábban is felvetette a
fák kivágását, mivel sok prob-
lémát okoznak, rongálják a
templom épületét, eresz-
csatornát, stb. Örömmel vet-

ték a területrendezést, szépí-
tést. A szakemberek szerint is
szükséges a tájidegen, nem e
klímát kedvelõ és nem itt
honos fák kivágása, korábban
sem volt célszerû ide ültetni
õket. A fák felkopaszodtak,
tûleveleik folyamatosanhulla-

nak, barnulnak, betegek, gyö-
kerük sekély, könnyen kidõl-
hetnek nagyobb esõzés során
a kimosódás miatt. Röviden:
esztétikai értéküket és funk-
ciójukat vesztették. A lombos
fák biológiai, ökológiai érté-
ke sokkal nagyobb, így helyet-
tük ilyenek kerülnek kiülte-
tésre, cserje és évelõ valamint
örökzöld egyedekbõl álló nö-
vényágyásokkal tarkítva,hogy
az év folyamán minden év-
szakban díszítõ értékük le-
gyen. A többi terület a fák
megtartásával kerül felújítás-
ra, hiszen az egészséges, szép
fákat nem szabad kivágni,
ezért környezetbe illõ, ár-
nyéktûrõ növényekbõl álló
ágyások kerülnek kialakításra
és utcabútorok kihelyezésre.

Az önkormányzat fentiek
alapján az év során mintegy
34 millió forintot fordít zöld-
terület fejlesztésre, fásításra.
Kérjükavároslakókat, vigyáz-
zanakakiültetettnövényekre,
felújított területekre, hogy
azok tartósan tudják szolgál-
ni érdekeinket, jövõnket.

Németh Andrea

A Mosonmagyaróvári Civil
Szövetség és a Mosonmagyaró-
vári Kulturális Egyesület ok-
tóber 8-án szervezte meg a
XII. Mosonmagyaróvári Ci-

vil Napot a Flesch Károly
Kulturális Központban. A
rendezvényt megtisztelte je-
lenlétével dr. Nagy István pol-

Bemutatkozott a sokszínû civil társadalom
gármester, országgyûlési kép-
viselõ, dr. Iváncsics János al-
polgármester, dr. Németh
Andrea jegyzõ, Fehérné Bodó
Mariann aljegyzõ, Füredi Kor-

nél civil referens, dr. Baloghné
Staár Katalin, az önkormány-
zat Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottságának elnöke,

valamint több önkormányza-
ti képviselõ.

2011-ben a mosonmagya-
róvári civil szervezetek jelölé-
se alapján az év mecénása a
Szabó és Társa Belsõépítészeti
kft. lett. A díjat Szabó Gyula
ügyvezetõ igazgató vette át.
Mecénás különdíjat kapott a
Zsuzsa Optika és a Kránitz
Pékség. A különdíjakat Illés
Józsefné optikus és Kránitz
Ferenc sütõ- és malomipari
mérnök vette át. Ez évben
�Az év civil szervezete� a
Mosonmagyaróvári �56-osEgye-
sület lett. Az egyesület tevé-
kenységével ápolja az 1956-os
forradalom, az október 26-i
mosonmagyaróvári sortûz ál-
dozatai, mártírjai emlékét,
hozzájárul az 56-os forrada-
lom történelmi igazságának
megõrzéséhez, szellemiségé-
nek átörökítéséhez, különö-
sen a város lakossága és ifjú-

sága számára. A díjat Gábor
Józsefné elnök vette át.

Mosonmagyaróvár Önkor-
mányzata a város civil társa-
dalma teljesítményének elis-
meréséül, nagyrabecsülése je-
léül 2010-ben rendeletet al-
kotott a �Mosonmagyaróvár
Város Civil Társadalmáért�
díj alapításáról. A díjat az
idén elõször adta át az önkor-
mányzat, melyet Nagy Sán-
dornak, a Mosonmagyaróvári
Civil Szövetség és a Moson-
magyaróvári Kulturális Egye-
sület elnökének adományo-
zott.

A díjak átadása után több
program kezdõdött. Volt ci-
vil börze, amelyen bemutat-
koztak a civil közösségek.
Kulturális bemutatóban gyö-
nyörködhettek az érdeklõdõk.
Nagy érdeklõdés kísérte az
egészségügyi szûréseket is.
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õnykártya elfogadó hely!

Jubikeumi iskolatalálkozó

Mint arról már beszámoltunk, ötven éve nyitotta ki
kapuit az Ipartelepi iskola (ma a Fekete iskola tagiskolája).
Ebbõl az alkalomból jubileumi iskolatalálkozóra került sor
az egyetem aulájában október elsején.

A közel ötszáz megjelentet az iskola tanulói vidám
mûsorral köszöntötték.

A Mosoni Német Szárma-
zásúak Egyesületének tagjai
2011. szeptember 24-én Soly-
máron jártak. Röviddel meg-
érkezésünk után Cservenyi-
Marlok Magdolna, a Német
KisebbségiÖnkormányzat ve-
zetõje fogadott minket a Köz-
ségháza elõtt. Elõször a �Vi-
dámTörpék� elnevezésû óvo-
dát, majd a �Polonkay� hely-
történeti gyûjteményt, illetve
a helyi iskolát és a templomot

látogattuk meg. A templom
körüli parkban található az az
emlékmû, amely a németek
300 évvel ezelõtti betelepíté-
sére emlékezik, a templom
falán pedig a kitelepítésükre
emlékére felszentelt emlék-
tábla látható, melyeket ter-
mészetesen megtekintettünk.
Solymár gazdag szép szobrok-
ban is. A templom elõtt egy
német népviseletbe öltözött
pár illetve Wass Albert mell-

Solymáron jártak
szobra található.

Sétánk végén a helyi Né-
met Kisebbségi Önkormány-
zat épületében kávéra, pogá-
csára és egy jóízû beszélgetés-
re voltunk hivatalosak. 13 óra
körül megköszönve a szíves
vendéglátást, elbúcsúztunk a
solymáriaktól és Csolnokra
utaztunk, ahol aznap szüreti
fesztivál volt. Priegel Éva,a
Német Kisebbségi Önkor-
mányzat helyettes vezetõje

fogadott bennünket, és elõ-
ször megmutatta nekünk a
Falumúzeumot.Koradélután
zenés, táncos felvonulással
kezdõdött a szüreti mulatság.
A vidám kavalkádot azonban
nem sokáig élvezhettük, mert
haza kellett indulnunk.

Mindannyian sok-sok él-
ménnyel tértünk haza és úgy
gondoljuk érdemes volt ezt a
hosszú utat megtennünk.

Holczinger Lajos

Az elfogadás napja

Szeptemberutolsónapjántartot-
tákazElfogadásnapjátakulturá-
lisközpontban.Ezenmutattákbe
asegítséggelélõemberekéletét.

FelvételünkönaKecskemétrõl és
Budapestrõl érkezett segítõ ku-
tyák bemutatója látható.

B.T.

Karikatúrák a könyvtárban
Október 5-én Dluhopol-

szky László karikatura tárla-
ta nyílt a Huszár Gál Könyv-
tárban. A Ludas Matyi volt
fõszerkesztõjének eredeti
humora mindenkit lenyûgö-
zött.

Az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozata
keretében rendezett tárlat
nyitó napján Dluhopolszky
a jelentkezõkrõl karikatúrát
rajzolt, árnyékképet készí-
tett.
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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.

AmagyaróváriSzentGott-
hárd plébániatemplomban
november 12-én, 18 óra 45
perckor (a szentmise után)
kórusok hangversenyére ke-
rül sor.

Fellép a nagykanizsai pia-
rista iskola vegyeskara és
scholája, a Halmos László
Énekegyüttes és amosonma-
gyaróvári piarista iskola
vegyeskara.

Minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak!

Templomikoncert
Óváron

A Hansági Múzeum 2011.
október 16-án családi napot
szervez, a �Vadászat története
az õskortól napjainkig Mo-
sonmagyaróváron és környé-
kén� címû idõszaki kiállítás-
hoz kapcsolódóan, melyre sok
szeretettel várnak minden
kedves érdeklõdõt. Ezen a
napon a múzeum 10-17 óráig
lesz nyitva.

Ízelítõ a programokból: Hi-
vatásos vadászok tartanak
tárlatvezetést10 óra 30-tól
óránként. Íjászat az udvaron

Családi nap a vadászati kiállításon
2011 október 24 - én kerül

sor amosonmagyaróvári és a
kistérségi általános iskolai és
a középiskolás diákoknak
meghirdetett ��56 -os kaszi-
nó vetélkedõ játékra.

A felkészítés során a helyi
televízió külön adásában
mutatja be a legfontosabb
tudnivalókat, valamintaz �56-
os mosonmagyaróvári em-
lékhelyeket.

Ez egy olyan vetélkedõ,
melyben a szerencsejáték és
a történelmi séta lehetõséget
ad, hogy a diákok megismer-
jék az 55 évvel ezelõtti forra-
dalmi idõszakot, a nemzeti
tanácsok és az üzemi mun-
kástanácsok létrejöttét, va-
lamint a mosonmagyaróvári
sortûz tragikus eseményeit.

A Hunyadi Mátyás Diák-
mozgalomért Alapítvány ez-
zel a rendezvényével az 55
évvel ezelõtti nagyszerû tör-
ténelmi eseményekre, és en-
nek helyismereti hátterére
kívánja felhívni a figyelmet.

aMagyaróvári ÍjászSportegye-
sület tagjaival 14órától. Csal-
síp és vadászkürt bemutató
Szitás Attilával 15-17 óráig.
Ólomgolyó öntés 14 órától 16
óráig.

Egész nap programok: lég-
puska lövészet, kézmûvesség.
HomokiNagy István:Gyöngy-
virágtól lombhullásig címû
filmjének a megtekintése.
Távcsõvel állatok keresése
magaslesrõl. Óriás csúzli
rongylabdával.

�56-os kaszinó

A Majoroki Kör egyesület
örömmel számol be a majoroki
Szent Ferenc-kápolna felújítási
munkálatairól.

A megszépült isteni hajlék
sokak áldozatos munkájával,
igazi társadalmi összefogással
született újjá. Köszönjük min-
denkinek, aki munkájával, vagy
pénzzel támogatta a felújítást.

A homlokzati, tetõ javítási,
bádogozási és festési munkála-
tokat a Szabó és Tsa Kft. vállal-
ta magára. A lépcsõ felújítása
Hanák István és Tsa Bt., a vil-
lanyszerelés Skapper József
keze munkáját dicséri. A
Majoroki Kör Egyesület szer-
vezte, végezte a vakolat leveré-
sét, a tereprendezést, a felület
elõkészítését a festéshez és a
kápolna ajtajának felújítását.
A munkához pályázatai támo-
gatást adott a Mosonmagyaró-
vár Város Önkormányzata Vé-
dett épületek pályázata révén.
A kápolna melletti terület tér-
kövezését Kránitz Péter önkor-
mányzati képviselõ rendelte
meg, kivitelezõje a VÜF.

A kápolna körüli park fel-
újítását közös összefogással ké-
szítjük el. A VÜF biztosít hoz-
zá termõföldet. Tóth Mihály
szakértelmével és élõsövénnyel
járul hozzá a kápolna elõtti
park rendbetételéhez. Egyesü-
letünk a közmunkaprogram-
ból kiemelt munkással végzi el
a tereprendezési munkákat. A
füvesítést lehetõségeink szerint
ez évben kivitelezzük, szaksze-
rûen.

A munkálatokhoz a kápolna
tulajdonosa, a Magyaróvári
Szent Gotthárd Rk. Egyházköz-
ség képviselõ-testülete pályázati
önrészként 340 ezer forintos tá-
mogatást szavazott meg.

Megszépült aSzent
Ferenc kápolna
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� Gázkazánok
� Konvektorok
� Gázkémények és bélésanyagok
� Radiátorok
� Csôrendszerek és szerelvényei
� KÖGÁZ-termékek
� Tervezés kivitelezés

SAN-THERMBt
Mosonmagyaróvár 48-as tér 2.

Tel/Fax: 96/579-709
Hõtechnikai szaküzlet

S A N
T H E R M

A TECHNIKA, AMELY
AZ EMBERT SZOLGÁLJA

Teret avattak Mosonszentmiklóson
Október elsején adták át a megújult Zichy teret
Mosonszentmiklóson a falu lakoságának használatra.

2008-ban már a temlomtér jelentõs változáson ment át,
ivókutat hoztak létre, s SzentMiklósnak állítottak emléket.
Mostanra megszûntették a autóbuszfordulót, s pihenõ-
parkkal bõvült a templommal, s két oldalkápolnájával egy-
séget alkotó gyönyörû tér.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kereté-
ben nyújtott támogatás összege 17 029 601 forint volt.

Az ünneplõ közönséget fúvószene várta, majd az iskolai
néptánccsoport mûsorát láthatták. A megjelenteket Bedõ
Csaba polgármester köszöntötte, aki méltatta az
felõújításban résztvevõk szerepét, s beszélt a távolabbi
tervekrõl is.

Az ünnepi mûsort és az átadást követõen a kivitelezõk,
a helyi vadásztársaság és az önkormányzat látta vendégül a
meghívottakat, s a térre ellátogató polgárokat.

Fotó: Böröndi

Fõhajtás Dunaszerdahelyen
Mosonmagyaróvár polgármestere tartott emlékezõ beszédet

Dr. Nagy István mondott
emlékezõ beszédet Duna-
szerdahelyen október 6-án,
az aradi tizenhárom emlék-
napján.

A szerdahelyi �48-as em-
lékmûnél tartott megemlé-
kezésen megjelent Balogh
Csaba, Magyarország újon-
nan kinevezett szlovákiai
nagykövete. De jelen voltak
aMost-Hídszlovákiai vegyes-
párt képviselõi, s a Magyar
Koalíció Pártja vezetõi.

Hájos Zoltán, Dunaszer-
dahely polgármestere kö-
szöntötte a megjelenteket, s
arra a példára hívta fel a fi-
gyelmet, amit az Aradon ki-
végzettek máig hatóan nyúj-
tanak.

Dr.NagyIstvánpolgármes-
ter, országgyûlési képviselõ a
következõket hangsúlyozta:
�A magyar nép a világosi meg-
adásban galád árulást, az ara-
di kivégzésekben amagyar sza-
badsághõsökmagasztosmártí-
riumát látta. Ezáltal megma-
radt a hite önmagában, meg-
maradt életereje, bizakodása,
megújuló képessége. Így ma-
radtunk meg, mai magyarok,
nekik is köszönhetõen, akik
életüket áldozták fel hazájuk
szabadságáért. Vajonmahány
családban, iskolában,munka-
helyen, baráti körben emlékez-
nek rájuk? ...

Amikoravesztõhely felé tart-
va az osztrák Pöltenberg végig-

nézett társain � volt közöttük
magyar, német, rác, horvát �,
megjegyezte: �Szép kis deputá-
ció megy az Úristenhez, hogy a
magyarok ügyét képviselje.�

Ez a csend napja, a halál
napja, a némaságé. De az ellen-
állásra való emlékezésé is, egy
olyan idõre, amikor nem volt
magyar magyarnak árulója.
Akkoravereségben semszakadt
ketté a nemzet. Az aradi tizen-
hármak a deáki bölcsességnek
nyitottak utat.

A tisztelet, amelyet hõseink
iránt érzünk, a reménység for-
rása is. Ilyenkor arra kell gon-
dolnunk, hogy áldozatuk nem
volt hiábavaló. A hõstett soha-
sem pragmatikus ugyan, a már-
tírhalálnak nincs célszerûsége
és logikája, mégis ott fénylik
mögötte egy távoli cél.

Miközben fejet hajtunk az
aradi vértanúk elõtt, gondol-
junk arra, hogy a zsarnokság
elõtt, legyen bármily kifinomult,
leplezett, jóindulatával kecseg-
tetõ, soha nem hajthatunk fe-
jet. Hinnünk kell abban, hogy a
régmúlt áldozata közelebb hoz-
za azt a jövõt, amelyben a nép,
a nemzet, a magyarság szabad-
sága és jóléte határainkon in-
nen és túl nem csupán szlogen
lesz, hanem megélt valóság.�

A beszédet követõen ünne-
pi mûsor következett, s ameg-
emlékezést koszorúzás zárta.

(Az elhangzott ünnepi beszéd teljes
terjedelmében a www.mosonvar-
megye.eoldal.huoldalonolvasható!)
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Polgármesteri köszöntõ

Október elsõ napján Ma-
jorokban köszöntötte Krá-
nitz Jánosnét dr. Nagy Ist-
ván polgármester 95. szüle-
tésnapján. A népes család
szeretében fürdõ ünnepelt
bõ egy évtizede él Moson-
magyaróváron. Eredetileg
Sopronban született, férje
vasutas volt, a három fiú
közül egyik ugyancsak ezen

a pályán találta meg boldo-
gulását.

Három fiút nevelt fel, éle-
tét a családnak áldozta. A
sors hét unokával és három
dédunokával ajándékozta
meg. A meleg október eleji
napon örömmel fogadta a
köszöntéseket, s emlékezett
vissza a küzdelmes kilenc és
fél évtizedre.

Irma néni kilencven éves

Dr. Iváncsics János alpol-
gármester az Idõsek Klubjá-
ban köszöntötte 90. szüle-
tésnapján Zimmerer Albin-
nét, akit rajta kívül klubtár-
sai is meggratuláltak. A ked-
ves ünnepség közé csöppent
alpolgármester meghatottan
hallgatta a társak köszöntõ
szavait.Smintmegtudta,Gizi

néni a Mofém gyárból ment
nyugdíjba, s két fiú és egy
leány édesanyja. Gyermekei
5unokávalajándékoztákmeg,
smárnégydédunokája is van.

A jókedvû, örök vidámün-
nepelt szerint a humort édes-
apjától, a szorgalmat édes-
anyjától örökölte.

B.L.

Október elsõ hétvégéjén Lipót azon száz hazai helyszín egyike
volt, ahol természetbarátok csatlakozvaazEurópaiMadármegfi-
gyelõNapokrendezvénysorozathoz túrát, játékosvetélkedõt szer-
veztekazérdeklõdõknek.AMacskaszigeten250�madármegfigye-
lõ� gyûlt össze, hogy megismerkedjen a Natura 2000 területté
nyilvánítottélõhellyel.

1992óta tartamadárvédõkvilágszervezetemegfigyelõnapokat
Európában.Azakciójuklegfontosabbcélja,hogyminéltöbbember-
relmegismertessékamadárvédelemjelentõségét,amadár-éstermé-
szetvédõszervezetektevékenységénekfontosságát.Ehhezakezde-
ményezéshezcsatlakozottaMadár-ésTermészetbarátPortálNagy
Kornél vezetésével immár hét évvel ezelõtt. Nagy Kornél évente
kétszer, tavasszal és õsszel szervezimegamadárbarát túrát, sorra
véveaSzigetköz természeti szépségeit.

NagyKornélszerintamadarászatkülönösvarázsátazadja,hogy
egyszerreélvezhetjükatájat,afriss levegõt,atermészetikörnyezetet
és a madarak világát, és élhetjük át a közösség élményét. Olyan
ismereteket sajátíthatunk el egymástól és az állatoktól, amit az
iskolapadbanülvenemszerezhetünkmeg.

IdénLipótonkülönösennagyérdeklõdéskísértea játékosvetél-
kedõt. Számos kistérségi iskola csapata versengett. A felkészülés
során behatóanmegismerkedtek aMacskasziget kialakulásának
történetével, az itt élõmadarakvilágával.Újkezdeményezés volt,
hogy az óvodások számára összeállított vetélkedõre családokat
hívtakaszervezõk.AmosonmagyaróváriHildegardÓvodamindaz
öt csoportja számos család részvételével szervezett csoportot. A
gyerekekszüleikkelegyüttkészültekavetélkedõre.

T.É

Madármegfigyelõ nap Lipóton

Elõnykártya elfogadó hely!
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Az 1848/49-es magyar forra-
dalom és szabadságharcot a csá-
szári megtorlás 1849. október 6-
án fojtotta vérbe. E napon végez-
ték kiAradona szabadságharc 12
tábornokát: Aulich Lajost, Dam-
janich Jánost, Dessewffy Ariszti-
det, Kiss Ernõt, KnézichKárolyt,
Lahner Györgyöt, Leiningen-
WesterburgKárolyt,Nagysándor
Józsefet, Poeltenberg Ernõt,
Schweidel Józsefet, Török Igná-
cot,VécseyKárolyt és egy fõtiszt-
jétLázárVilmosezredest. Ugyan-
ezen a napon kivégezték gr. Bat-
thyány Lajost, az elsõmagyarmi-
niszterelnököt Pesten.

A kivégzett tábornokok emlé-
ke a tiltás ellenére is élt, csak a
kiegyezést követõen lehetett rá-
juk szabadon emlékezni. 1867-
ben elsõnek egy kivágott eperfát
helyeztekazaradivártövébenlévõ
zsigmondházi feltételezett vesz-
tõhelyrea13vértanúnevévelellá-
tott cédulával.AzAradiHonvéd-
egyletavesztõhelyi13ágúfátmég
1871-ben emlékkõvel helyettesí-
tette,majd1881-benállítottákazt
az obeliszket, amelyma is létezik.

1867-ben, azonban megfogal-
mazódott egy belvárosi emlékmû
felállításának a gondolata is. Az
aradiakszoborbizottságothoztak
létre, és országos gyûjtést kezde-
ményeztek.

Ennek volt részese a Moson
vármegyei járások adománya is.
A nezsiderié 11 Ft 20 krajzár, a
rajkaié 7 Ft. A magyaróvári já-
rásból Feketerdõ 1,05 forintot,
Lébény 7,80 forintot, Magyaró-
vár 9 forintot, Moson 24,70 fo-
rintot adott.

1877-ben kibõvítették a szo-
borbizottságot aKölcseyEgyesü-
lettel, ésországospályázatot írtak
ki az emlékmûre. Tizennégy pá-
lyamunkából Huszár Adolfét ér-
tékelték a legjobbnak.

1883-ban el is kezdte készíteni
a szobrot, mikor 1885-ben hirte-
len elhunyt. A szobor befejezését
a fiatal Zala Györgyre bízták, aki
elõdje fõ kompozíciós elképzelé-
seitmegtartva,deaszoboralakja-
it a kor szellemének megfelelõ
historikusnemzeti jelleggelalkot-
tameg.A szobor fõ eleme aHun-
gária nõalak, mellékalakjai az
Ébredõ Szabadság, a Harckész-
ség, az Áldozatkészség és a Hal-
dokló Harcos; a szobor talapza-
tán, pedig a 13 vértanú arcképei-

nek dombormûvei láthatóak.
1882-benAradvárosaés a szo-

borbizottság oly módon kívánta
pótolni a még hiányzó összeget,
hogy minden vármegye törvény-
hatóságibizottságánaktagjafizes-
sen 1 forintot. Ez Moson várme-
gyére 148 képviselõi forintot je-
lentett, amelybõl elhalálozás és
a fizetést nyílt megtagadása mi-
att csak132 forint lett.

Amonumentálisemlékmûtel-
jes egészébenközadakozásból lé-
tesült, 14715 magánszemélytõl
55694 forintfolyt be, ehhez jöttek
mégakamatokésAradvároshoz-
zájárulása, mely összesen 98000
forintot tett ki. A magyar kor-
mány egyetlen forinttal sem tá-
mogatta a szobor elkészültét.

A szoboravatást a szabadság-
harcbukásának50. évfordulójára
gondolták,deezegyévetcsúszott.
1890. október 6-án leplezték le az
aradiSzabadságszobrot,melyrea
már hontalan Kossuth Lajos fo-
nográfonhangüzenetetküldött�a
magyar Golgota vértanúinak tisz-
teletére�. A szobrot Zala György
adta át Salacz Gyulának Arad
polgármesterénekésegybenaszo-
borbizottság elnökének. Az ava-
tásonrésztvettMunkácsyMihály,
KlapkaGyörgy, JókaiMór. Jelen
voltak a települések küldöttei, a
48-as honvédek, és amártírok ro-
konai. Több mint húszezer fõ,

több száz koszorút helyezett a
szobor talapzatára, köztük volt
Magyaróvár és Moson koszorúja
is.Magyaróvár 96 polgára 99 Ft 7
krajzárt gyûjtött babérkoszorúra,
melyet Mándy Gyula 48-as hon-
védhadnagyhelyezett a szoborra,
�M.-Óvár közönsége az aradi vér-
tanúknak� szalagfelirattal. Mo-
sonból pedig 56 adakozótól 67
forint gyûlt össze. Mindkét tele-
pülésengyász-istentiszteleteketés
megemlékezéseket tartottak.
Azonban itt is voltak távolmara-
dók, mint az uradalom tisztvise-
lõi kara és más szervezetek .

Aradazaradi13vértanúemlé-
kére emelt szobor leleplezésének
megörökítésére érmét veretett,
melyet megküldött a jelentõsebb
adományozóknak.Mosonvárme-
gyét ismegtiszteltékabronzérem-
mel, melyet a Levéltárában he-
lyeztek el. 1897-ben kerültek át a
Moson vármegyei Történelmi és
RégészetiEgylethezmegõrzésre,
a mai múzeumba.

Már az elsõ világháborút lezá-
ró trianonidöntéselõtt1919-ben,
a megszálló románok kijelentet-
ték, hogy � A Romániához tarto-
zó Aradon nincsen helye a szob-
roknak�. 1925-ben bontották le a
híres szoborcsoportot � a Kos-
suth szobrot is �, és számûztek
mindent, ami a magyar múlt és
kultúra emléke.

Szerencséreaszobrotnemmeg-
semmisítésre, hanem csak raktá-
rozásra ítélték.

A két világháború közt szó volt
róla, hogy kiadnák a szobrot Ma-
gyarországnak,deeznemvalósult
meg.1956-banreménylettavissza-
állításra, de az újbóli vesztett for-
radalomésszabadságharc lehetet-
lenné tette felállítását. Legköze-
lebb 1968-ban próbálkoztak ma-
gyar értelmiségiek, a szoborcso-
port felállítással, mindhiába.

Az 1989-es romániai forrada-
lom után gondolhatnánk, hogy
kedvezõbbhelyzetre fordultaszo-
bor-ügy, azonban ekkor is néma
évek következtek. Az 1996-os
magyar-románalapszerzõdésmel-
lékajánlásamár foglalkozik a szo-
bor-üggyel. 1999-ben az RMDSZ
akormánykoalíciótagjaként,part-
nerségénekfeltételeként tekintet-
te a szobor visszaállítását.

Kormánydöntésnyomán,1999.
október elsején szabadították ki �
magyar templomokharangzúgása
közepette � az aradi vár mélyérõl
a szobor darabjait, és vitték a mi-
norita rendház udvarára, hogy el-
kezdõdjön a restaurálás. Már ek-
kor tisztázódott, hogy egymegbé-
kélési szoborparkban kap helyet
az emlékmû. 2002-ben tûzték ki a
Szabadság szobor helyét a Tûzol-
tó téren,melyugyannemfrekven-
tált, de kellõen nagy, hogy egy ro-
mán diadalív-emlékmû is helyet
kapjon,vele szemben.Afelállítás-
hoz,ésazadományokgyûjtéséhez,
mint régen, ismét létrehoztak egy
egyesületet. 2003-ban a magyar
kormány 65 millió forintos támo-
gatást biztosított a szoborra, és
megkezdõdtek az anyaországbeli
gyûjtések is, melyhez Gyõr-
Moson-Sopron Megye Önkor-
mányzata is hozzájárult.

Mindennehézségellenére2004.
április 25-én sikerült ünnepélyes
keretek közt, magyar és a román
kormányképviselet mellett, újra
leleplezni azt a szobrot, melyet
még az idõs aradi emberek sem
láthattak az eltelt 79 év óta.

Az aradi vértanúk kivégzésé-
nek napja1867 óta mindenki szá-
mára szabadon emlékezhetõ köz-
tudomású gyásznap volt, azonban
hivatalos Nemzeti Gyásznappá
nyilvánítására csak tíz éve, a 2001/
237. sz. kormányhatározattal ke-
rült sor.

Beregszászi Balázs

Moson vármegye is hozzájárult az aradi szobor költségeihez
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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)
Kovács Mercédesz Nóra,

2011. 09. 18. Mosonmagyaróvár
Kovács-Szûts Barnabás,
2011. 09. 19. Halászi

Nátz Blanka 2011. 09. 19.
Mosonszentmiklós

Újvári Angelina Szandra
2011.09.20. Mosonmagyaróvár

Traub Sára, 2011. 09. 23.
Mosonmagyaróvár

Radák Zsófia, 2011. 09. 24.
Rajka

Csáki Benett, 2011. 09.25.
Mosonmagyaróvár

Györkös Kristóf, 2011. 09. 25.
Gyõr

Hajnal Szabolcs Adrián,
2011. 09. 26. Károlyháza

Anépszámlálásazegyetlenmódszer,amellyelpontosanmegis-
merhetjük Magyarország összes lakosának életkörülményeit. A
magyarországi népszámlálás egy globális program része, általa
adunk pontos képet magunkról szomszédainknak, az Európai
Uniónakésazegészvilágnak.VálaszávalÖnelsõsorbana lakóhe-
lye,aszûkebbkörnyezetefejlesztésétkönnyítimeg,determészete-
sen hozzájárul ahhoz is, hogy aMagyarországról nyert képminél
teljesebblegyen.

Ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az adatszolgáltatás
érdekébenmûködjön együtt a városban tevékenykedõ számláló-
biztosokkal!A népszámlálás mindenkit érintõ, országos ügy. Az
adatokmegbízhatósága érdekében a részvételt és a hiteles adat-
közlést a törvény kötelezõvé teszi.

� Miért fontos a népszámlálás?
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2011. szeptember 29-én hivatalosan is megnyitotta kapuit
a Mosonmagyaróvári Atlétikai Club (MAC) Szitás László
vezetõ edzõ irányításával.

A megnyitó ünnepségen Dr. Kiss Krisztián az egyesület
elnöke elmondta, hogy legfontosabb célként a tagsággal
rendelkezõ gyermekek egészséges életmódra nevelését, e
csodálatos sportág megismertetését és tehetségük kibonta-
kozását tûzte ki célul. Az edzéseket jól képzett szakembe-
rek, testnevelõk, egykori kiváló atléták tartják, név szerint
Szitás László, Glaser Dávid, Balassa László, Nagy Eszter és
Varga Zoltánné és Kozmeth Éva .

Közel 100 gyermeket köszönthet tagjai közt már az egye-
sület, akikkel hetente háromszor ismét benépesül délutá-
nonként a Kossuth Lajos Gimnázium mögötti sportpálya.

A vezetõség továbbra is sok szeretettel várja azokat a 8-
18 éves fiatalokat, akik szeretnék megõrizni egészségüket,
tökéletesíteni alapvetõ mozgáskészségüket, fejleszteni fizi-
kai képességüket.

Jelentkezni hétfõn, szerdán és pénteken 17:30-tól 18
óráig a gimi pályán ill az atletikaclub@gmail.com e-mail
címen lehet.

Atlétikai Club alakult a városban

A 2011-ben a Mosonmagyaróvári Kistérségi Amatõr
Teke Versenybizottság szervezésében kerül megrendezés-
re a Mundéros bajnokság, melyen 6 csapat vesz részt. A
rendõrök, mentõk, tûzoltók, Sárvári Security, honvédek,
határõrök.

A bajnokság október 1-jén indult, és a záró fordulót
november 26-án rendezik Mosonszolnokon a sportcsar-
nokban. Ekkor adják át a csapat és egyéni díjakat.

TEKE �

A 2. forduló eredményei

Mosonszolnok - Lajta-Hanság SE C 5:1 (1545-1115).
Pontszerzõ: Ipacs Mátyás 404, Nagy Zoltán 389, ifj. Pataky
László 377, Pekelniczki István 397.

Trófea Püski - Obsitosok 6:0 (1474-1224). Pontszerzõ:
Kertész Róbert 394, Markó Attila 376, Nagy Tibor 356,
Török István 348.

Károlyháza B � Süti Püski 2:4 (1377-1382). Pontszerzõ:
Pekelniczki István 385, Barna Károly 355, illetve Czafikné
K Márta 384, Lénárd Lászlóné 343.

HÖR-pintõk - Mosonszentmiklós SE 1:5 (1356-1517).
Pontszerzõ: Sarkady László 371. illetve Visi Lajos 443, ifj.
Modrovits István 381, Varga Rudolf 369.

Jánossomorja SE - Mosoni TC: Nem érkezett ered-
mény.

Mundéros 1. forduló eredményei

Határõrök - Rendõrök 5:1 (1010-815). Pontszerzõk:
Sarkady László 279, Czapkó Zoltán 264, Pataky László
238, illetve Radics János 238.

Mentõk - Sárvári Security 2:4 (815-914). Pontszerzõk:
Mészáros Lajos 309, Medvác Péter 202, Rácz János 281,
Baranyai Elemér 260.

Honvédek � Tûzoltók 2:4 1043-1115).Pontszerzõk: Sán-
ta József 274, Kriskó János 270, Kiss János 302, Nagy
Zoltán 291.
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Már tizenhét éve színesíti
városunk életét a Magyaró-
vári Íjász Sportegyesület,
melynek elnökét Vörös Ist-
vánt kérdeztük arról, mi hír
mostanábanazegyesületháza
táján?

� Az egyesület 42 bejegye-
zett taggal büszkélkedhet,
akik fõként tradicionális íja-
ikkal mûvelik a sportot, mel-
lettük jelen vannak amodern
kor íjászai is a csigás, és va-
dászreflex kategóriában. Az
aktív íjászok mellett számos
pártoló tag és kísérõ család-
tag is erõsíti az egyesületet.
Nemritka,hogycsaládok,há-
zaspárok hódolnak közösen
eme hobbinak. Az aktív íjá-
szok egy része rendszeresen
versenyekenméreti megma-
gát, de vannak, akikúgyneve-
zett örömíjászok és saját örö-
mükre edzenek az egyesület
lõterén.

- Milyen kiemelkedõ ver-
senyeredményeketemlíthetünk
a közelmúltból?

- Nagyon büszkék vagyunk
Molnár Ferencre, aki Kõsze-
gen állt rajthoz az Európa
Bajnokságon, ahol harmadik
lettésaszépencsillogóbronz-
éremnek örülhettünk. Szin-
tén neki köszönhetõen egye-
sületünk nemrégiben ott le-
hetett a FITA Világbajnok-
ságon Ausztriában, itt a vi-
lágviszonylatban elõkelõ IX.
helyet szerezte meg. Emel-
lett egy Országos Bajnoksá-
gon is szép eredménnyel zárt,
hiszen onnan aranyéremmel
térhetett haza.

Természetesen a többiek
is szép számmal vesznek részt
különbözõ íjász próbákon.
Ilyen volt nemrégiben a Sár-
váron megrendezett Saslövõ
Bajnokság, amely egy tradici-
onális verseny-sorozat és az
egykori hun elit íjászokat a

Eredményes és majdnem nagykorú egyesület

�saslövõket� hivatott felidéz-
ni. Ez egy speciális szabály-
zattal rendelkezõ minõsítõ
verseny, ahol íjászunk
Nyáradi Csaba teljesítette a

harmadik szintet, ezzel a má-
sodik helyet szerezve meg, és
ugyancsak õ az Osztrák-Ma-
gyar Barátság kupán összesí-
tett második helyezett
lett. Lachmann István a vi-
segrádi Long bow találkozón
vett részt, ahonnan másod-
szor hozta haza a Görcs Ku-

pát, ami három egymást kö-
vetõ év gyõzelmét jelenti szá-
mára. Az utóbbi idõszakban
a hölgyek és a gyerekek is
rendre öregbítik a MÍSE hír-

nevét, így például Zsigóné
SzakálAndrea,valamintgyer-
mekei Bálint és Dávid, aho-
gyan szintén gyermek kate-
góriában lehetünk büszkék
egy testvérpárra, Takács Ró-
bertre és Rolandra is.

- Részt vesznek-e helyi ren-
dezvényeken?

- Örömmel fogadjuk a kü-
lönbözõ meghívásokat, így a
közelmúltban ott lehettünk a
Volután, aSzigetköz ízei, vár-
megyeboraifesztiválon,aSzi-
getközi Lovas találkozón
Halászin, Darnózselin, a Szi-
getközi Fotópikniken. A leg-
utóbbitalánlegkedvesebbfel-
kérésünket a Hanság Múze-
umból kaptuk. Részesei vol-
tunk a Vadászat emlékei

Bemutatjuk a magyaróvári íjászokat!
Mosonvármegyébenkiállítás-
nak, ahol eszközeink segítsé-
gével bemutattuk az íjas va-
dászat fejlõdéstörténetét.

- Mit terveznek a közeljövõ-
ben?

- Hamarosan megrendez-
zük hagyományos õszi verse-
nyünket, ahová az ország
egész területérõl és külföld-
rõl is várjuk az íjászokat. Ez a
rendezvény az Íjak Õszi Tán-
ca címet viseli és Halászin a
Babos major ad otthont neki.
Ide mintegy kettõszáz ver-
senyzõt várunk, akiknek har-
minckét játékos, tréfás célt
leküzdve kell majd megmé-
rettetni magukat és általában
10-12kategóriábanhirdetünk
eredményt.

Emellett készülünk az El-
fogadás napjára is, ahol sérült
embertársainknakszeretnénk
lehetõséget adni az íjászat ki-
próbálására.

A múzeumba is visszavár-
nak bennünket aCsaládiNap
címû rendezvényre. Ezután
pedig a dolgos hétköznapok
következnek, amikor elõké-
szítjük téli lõterünket a te-
remversenyekre való felké-
szüléshez.

- Az egyesület hamarosan
nagykorú lesz, hogy érzik ma-
gukat mostanság?

- Köszönjük, jól vagyunk.
Nagyörömet jelent számunk-
ra, hogy az íjászat népszerû-
sége töretlen és még ennyi év
elteltével is érkeznek új ta-
gok.

Az aktív tagság egy része
régóta állandó, de persze fo-
lyamatosan cserélõdnek is az
íjászok. Szerencsére mindig
kopogtatnak olyanok, akik-
nek fontos az, amit a magyar-
ság eredeténél fogva a génje-
iben hordoz már jó ideje.

Zimmerer Anita
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