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55 éve tört ki a forradalom
Az 1956-os forradalomra
színvonalas szerkesztett irodalmi mûsorral készült a
Theatrum ad Flexum, s a
kulturális központban ezzel

gármester mondott ünnepi
beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy “nemzeti
ünnepet nem lehet karhatalommal elrendelni, an-

a mûsorral ünnepelt MosonAz 1956-os forradalomra emlékezõ programokról a 2-3. magyaróvár közönsége.
oldalon olvashatnak tudósítást! (A Gyásznap eseményeirõl
Az elõadást megelõzõen
következõ számunkban számolunk be.)
dr. Iváncsics János alpol-

nak a szívben kell azzá válnia. (Írásunk a 3. oldalon
olvasható. Balassa Tamás
felvétele.)

• Paris Match, Bernard Vergé fotója
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Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek
Schirilla György emlékfutása
Az 1956-os forrada- Nógrád-megyei szervelom és szabadságharc zete, a salgótarjáni 56-

55. évfordulójára emlékezünk az idén. Mosonmagyaróvárott a
megemlékezések sorozata október 17-én kezdõdött a hagyományos
Schirilla György emlékfutással. A programon
részt vett a POFOSZ

Jánossomorja,
október 22.
Október 22-én megható ünnepség színhelye
volt Jánossomorján az
Andauba vezetõ út a
falu szélén. Itt állított
fel ugyanis egy kopjafát a bécsi székhelyû
Europa- “Club” és Jánossomorja Önkormányzata emlékeztetõül, hogy a forradalom leverését követõen itt ment át Ausztriába a menekültek
nagy része.
Smuk András, az
Europa - “Club” elnöke szólt elõször a nagyszámú közönséghez.
Emlékeztetett arra,

maga is ekkor ment
édesapja után, aki már
1952-ben elmenekült.
Ünnepi beszédet
Szalay-Bobrovniczky
Vince, Magyarország
ausztriai nagykövete
mondott, aki kiemelte,
hogy az emigránsok
dicsõséget hoztak hazájukra, s megállták a

színesítette a kopjafaavatás mûsorát. Az
emlékhelyet ökonomikus szertartás keretében adták át, s leplezték le a táblát.
Az ünnepséget koszorúzás zárta, s Mosonmagyaróvár városa
nevében dr. Nagy István polgármester ko-

hogy az orosz megszállás alól alig egy éve fölszabadult Ausztria
mennyire átérezte a
magyarok sorsát, s milyen nagylelkûen bánt
a menekültekkel. Õ

helyüket a befogadó országokban, gyarapítva
azok gazdaságát, kultúráját.
Mentsik Szilvia szavalata és a jánossomorjai kamarakórus éneke

szorúzott, míg a Magyaróvári ‘56-os Egyesület koszorúját Gábor
Józsefné, az egyesület
elnöke helyezte el.

osok képviselõi, a helyi
és a tarjáni Bolyai-iskola tagjai. A Gyásztérrõl
induló futás elõtt dr.
Nagy István polgármester kötötte fel Schirilla
György zászlórúdjára az
elsõ emlékszalagot.
(Duoinfomovar)

Megemlékezés a Stephansdomban
Dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke mondott beszédet a
bécsi Stephansdomban
azon az ünnepségen,
amelyet Magyarország
ausztriai nagykövetsége
rendezett a császárvárosban. A több száz
résztvevõ az ünnepi köszöntõ után dokumentumfilmet tekintett
meg, majd Liszt hang-

Bécs, 2011. október 20.

versenyt hallgatott. Ezt
követõen a nagykövetségen Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet
fogadást adott a meghívott vendégek tiszteletére.
Az ünnepségen részt
vett dr. Nagy István országgyûlési képviselõ,
Mosonmagyaróvár polgármestere is.

Kép és szöveg: Böröndi
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• 2011. október 23.
Mosoni fõhajtás
A Mosoni temetõben október 23-án délelõtt emlékeztek meg az 55 évvel ezelõtt
történtekrõl, s fejet hajtot-

ben a példás helytállást hangsúlyozta, s azt, hogy október
a magyar történelemben a
‘48-as forradalom gyásznapja, s 1956 gyõztes forradalomé. Leveretése ellenére is.

Kapui Jenõ mondott imát
tak a sortûz mosoni áldozaaz
áldozatokért a szemerkétai elõtt.
A Haller iskola mûsora lõ esõben, s a megemlékeelõtt dr. Nagy István mon- zést koszorúzás zárta.
B.L. felvétele
dott ünnepi beszédet, amely-

Emlékezés és kiállításmegnyitók
Az 1956-os forradalomra
szerkesztett irodalmi mûsorral készült a Theatrum ad
Flexum, s a kulturális központban ezzel a mûsorral ünnepelt Mosonmagyaróvár
közönsége.
A színvonalas elõadást

is, utalva a mosonmagyaróvári sortûz áldozataira.
Az ünnepséget követõen
– amelyen közremûködött a
Lajtha László Vegyeskar –
két kiállításmegnyitóra is sor
került. Rieger Tibor a Galéria ‘94 kiállítóteremben szoborterveket, kisplasztikákat
állított ki, s aki belép a terembe lenyûgözõ látvány fogadja. Az egységes, jól megrendezett tárlat erõt sugároz, s tiszta szellemiséget.
Vonzódást 1956 szellemiségéhez, s reményt.
A Volt egy ország fogadja
a tárlatlátogatót, s a szögesdrót-fészekben elhelyezett
tojás egyszerre utal mártíromságra, megsebzettségre,
de ott a jövõ reménye is benne. De itt találjuk a hegyeshalmi templomdomb eltört
“fejének” makettjét is, s
olyen terveket, amelyek megvalósításért kiáltamak.
Szakolczay Lajos mûvészettörténész ajánlotta a tárlatot az érdeklõdõk figyelmébe, s a tárlatnyitó közönsége Faragó Laura elõadásában meghallgathatott két

ünnepi beszédet,
amelyben hangsúlyozta, hogy
“nemzeti ünnepet
nem lehet kar-

központ bal felsõ galériájában kiállítás nyílt. Az összegyûjtött dokumentumok az

elmúlt két évtized gyûjtõmunkájának termékeibõl valók.
Találhatóak itt festmények,
újságcikkek, könyvek,
folyóiratok. S több
tucatnyi fotó idézi

Volt egy ország

hatalommal elrendelni, annak a szívben kell azzá
válnia.”
Az alpolgármester személyes hangvételû beszédében
elmondta, jelképesnek érezte, hogy 1989. június 16-án
éppen az 56/1989-es számú
diplomát vehette át végzõs
megelõzõen dr. Iváncsics Já- egyetemistaként, s fölemlínos alpolgármester mondott tette gyermekkori élményeit

csángó dalt, s egy 1466-os
csángó imádságot.
KözismertRiegerTibormagyaróvári kötõdése, az õ
alkotása a gyásztéri Golgota,
s õ készítette a kórház melletti téren található Bárkát is.
Húsz éves a Mosonmagyaróvári ‘56-os Egyesület, s
ezen alkalomból a kulturális

fel az 55 évvel ezelõtti szörnyû napot, a sortüzet.
Simon Zsuzsa, az egyesület tikára nyitotta meg a kiállítást, aki elmondta, hogy az
anyag összegyûjtésében sokan segítettek, sokan érzik
úgy, hogy föl kell mutatni
Mosonmagyaróvár gyászát.

Böröndi Lajos
Balassa Tamás felvételei
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Takács Gizella, az örök pedagógus
Író-olvasó találkozó a centenáriumát ünneplõ Ujhelyi Imre Általános Iskolában
Közel száz irodalomkedve- rette tanítványait és kollégáit zodnia elõre meghatározott
lõ, régi tanítvány, barát, egy- tapasztalatokban és megszív- szótagszámhoz, egy elõre írt
kori kolléga, erdélyi vendégek lelendõ tanulságokban bõ- rímképlethez, strófaformához vagy ritmusrendszerhez,
de én mégis gyönyörû szabad verseknek érzem, mert a
szerzõjük betart valami nagyon fontosat, ami nélkül
szétfolyna bármely írásmû.
József Attila Költõnk és kora
címû versében így határozza
meg a mûvészi alkotást: „Nem
való ez, nem is álom, / ugy
nevezik: szublimálom ösztönöm… „
Ezt éreztem olvasva dr.
Takáts Gizella alkotásait,
hisz jóra való szerzõi ösztöés a majoroki iskola pedagó- velkedõ hat évtizedig tartó neit, szándékait formálta egygusai hallgatták ámulattal, pedagógusi pályafutása séges gondolatiságú mûalkotássá. Írásait gazdag tapaszrajongó szeretettel, olykor ön- során.
feledt mosollyal és a meghaSzabad szárnyalású, sza- talatokból, konkrét élmétottság könnycseppjeivel is a batosan megírt alkotásaival nyekbõl, életrajzi mozzana83 évesen is „örök pedagó- ismerkedve mindvégig az volt tokból, irodalmi és bibliai
gus”, a „lámpás” szerepét ma az érzésem, hogy kedves, vendégszövegekbõl ötvözi
is kötelességtudattal vállaló kötetlen szabad verseket ol- egységes és továbbgondoládr. Takáts Gizella élettörténe- vasok. A kötetlenség arra en- sukra ösztönzõ gondolatsoteit, intelmeit az Ujhelyi Imre gedhet következtetni, hogy a rokká.
Mészely József, tanító
Általános Iskola centenáriu- szerzõnek nem kellett igami ünnepségsorozata keretében szervezett író-olvasó találkozón. Fiatalos lendülettel
mesélt szigetközi gyermekkoráról, pedagógusi pályafutásáról, a felvidéki Kassán és
Szepsin eltöltött éveirõl, a felelõsségteljes anyaságról, nemzeti jelképeink tiszteletérõl és
az értékõrzésrõl.
Õszintén be kell vallanom,
hogy a találkozó elõtti röpke
félórát leszámítva nem találkoztam soha személyesen dr.
Takáts Gizellával, iskolánk
egykori tanárával, rokonszenves alkotóval. De olvasva Szólj, síp, szólj! címû kötetének kritikai-önkritikai
írásait és nevelõ intelmeit,
úgy éreztem, mintha régóta
jó barátom lenne, olyan alkotó pedagógus kolléga, aki
nemcsak napi 5-6 órában sze-

A bolyaisok
köszönik
A Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola kezdeményezésére létrehozott Hátrányos Helyzetû Tanulókért
Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2010. évben az SZJA 1
%-ával támogatták az alapítványt. A befolyt 169780 forintot alapító okiratunk értelmében tartalékoltuk, az év során
képzõdött kamatot pedig iskolánk hátrányos helyzetû tanulóinak támogatására fordítottuk.
A Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola kezdeményezésére létrehozott Tehetségért Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2010. évben az
SZJA 1 %-ával támogatták az
alapítványt. A befolyt 238 822
forintot alapító okiratunk értelmében tartalékoltuk, az év
során képzõdött kamatot pedig
iskolánk kíváló és sikeresen versenyzõ tanulóinak jutalmazására, támogatására fordítottuk.

Hunyadis köszönet
A Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti
Kör Közhasznú Egyesület
tisztelettel köszöni kedves
támogatóinak a 2010-ben befizetett SZJA 1%-ból befolyt
144 060 forintot, melyet diákjaink táboroztatására és
tanulmányi kirándulására
fordítottunk.

Hibaigazító

Elõzõ számunkban az Elfogadás napjáról közöltünk
egy fotót. A képaláírás viszont
pontatlanul fogalmazott, a
felvételen az óvári Dogcentrum
bemutatója volt látható.
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Brüsszeli jutalomút a Fekete iskolásoknak

„Bárhogyan is igyekszünk
az ünnepeket megfosztani ragyogásuktól, bármennyire is
azt halljuk, hogy minden nap
egyforma, az ember számára
mégis különböznek a napok.
Van, akinek a legközönségesebb hétköznap is az ünnepélyesség érzésével telítõdik. Vannak tehát napok, amelyek –
valamilyen okból – fontosak
számunkra.” Mint például a
Fekete István Általános Iskola 7 diákjának és két kísérõ
tanárának 2011. október elsõ
néhány napja.
A Fekete István Általános
Iskola idén 50. születésnapját ünneplõ ipartelepi egységének hatodik osztályából
Babos Krisztina, Orosz Sára,
Fodor Péter, Horváth Róbert,
Szarka
Kristóf,
Adamecz Dániel tölthettek
el három felejthetetlen napot Brüsszelben Dr. Gurmai

Zita európai parlamenti képviselõ vendégeiként, mint az
uniós vetélkedõ gyõztes csapatának tagjai, illetve Hargitai Dávid Mofém telepi 6. osztályos tanuló az olvasási verseny gyõzteseként.
A májusi EU vetélkedõ
hosszú hagyományokra tekint
vissza intézményünkben. A
nagy sikerû rendezvény fõvéd-

nöke Dr. Gurmai Zita európa
parlamenti képviselõasszony.
Sok – sok elfoglaltsága mellett minden évben személyesen vesz részt a verseny lebonyolításában, így a nyerteseket ismerõsként köszönti
Brüsszelben. A parlamenti
elõadás folyamán bátran kérdezte tanítványainkat az EU
történetével, kialakulásával,

intézményrendszerével kapcsolatban, a diákok a 37 fõs
csoport felnõtt tagjainak elismerését is kivívták tudásukkal.
Az élményekrõl hosszasan
lehetne mesélni: látogatás az
Európai Parlamentben, az állandó képviseleten, s a hivatalos programon túl Brüsszel
megismerése. A repülõút, a
szálloda, a brüsszeli konyha
remekeinek megkóstolása, a
belvárosi séta során a nevezetességek megtekintése, a
csokikóstoló és vásárlás mind
egy életre szóló élményt jelentettek a résztvevõknek.
Tehát feketések, fel az idei
uniós vetélkedõre, a tét nem
kicsi, három csodálatos nap,
melynek lehetõségét ezúton
is köszönjük Dr. Gurmai Zita
néninek és Benedek Attila kabinetfõnöknek.
Snóbliné Lép Izabella és
Nagy Gabriella kísérõtanárok
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Erdélyben jártunk
A kirándulás ötlete 2010 novemberében a Szakképzõ Iskolák Országos Vers-és prózamondó versenyének eredményhirdetésekor fogalmazódott meg. Az
erdélyi diákokat kísérõ, András
Péter református lelkész úr mindenkit ámulatba ejtõ beszéde
után, meghívta a versenyben
gyõztes diákokat egy hetes ingyenes táborozásra, Besztercére.
Örömmel fogadtuk a meghívást, az utazás részleteit a
gyerekeknek és kísérõinek kellett megtervezni.
A legnagyobb gondot annak költsége jelentette, hiszen
nagyon hosszú, kb. 900 km az
út odáig. Az autóbusz költségeiheztámogatókatkerestünk,
pályázatokat adtunk be. Így
sikerült megnyerni ügyünknek
Dr. Nagy István polgármester
urat, aki anyagi támogatásával segítette a kirándulás megvalósítását, és az önkormányzat pályázatán is nyertünk kisebb összeget.
Végül 22 fõ tanuló és 13
felkészítõ, illetve kísérõ tanár
vállalkozott az útra. Így részt
vettek a kiránduláson tatabányai, budapesti, gyõri, csallóközi, pécsi és mosonmagyaróvári tanulók.
A csoportot Gede Zoltán
igazgató úr és Dr. Kissné Németh Éva tanárnõ vezette.
Az elõzetesen összeállított

program szerint elsõ nagyobb
megállóhely Nyíregyháza volt,
ahol a Nyíregyházán mûködõ
HTBK szervezet titkára fogadott bennünket, és egy rövid,
de tartalmas városnézésben

volt részünk. A kora délutáni
órákban folytattuk utunkat,
most már Beszterce felé.
A határ átlépése után
hosszasan zötykölõdtünk Románia útjain, míg ottani idõ
szerint este 9 óra után megláthattuk a csodálatosan kivilágított várost.
Az általunk is támogatott
középiskolai kollégiumhoz
érve, ismét kellemesen meglepõdtünk. Nem csak vendéglátóink kedvességén, hanem a
szállásunk minõségén is. Nagy-

Szolgáltatásaink

• SZTK vények beváltása!
•INGYENESkomputeresszemvizsgálat!
Szemüvegkeretek 1600 forinttól széles választékban.
•Tokok,láncokkiegészítõk!
• 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!

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

nagy szeretet és finom vacsora
várt ránk.
A következõ napok aztán
gyorsan és élményekben gazdagon teltek. A település a
Kelemen-havasok a Borgói- és
a Radnai –hegyek által koszorúzott, Románia észak-keleti
vidékén terül el. A korábbi

Õk szívvel-lélekkel ápolják
a román nyelvterületen édes
anyanyelvünket. A tanító néni
román szülõk gyermekeit tanítja magyarra.
Radnaborbereken megkoszorúztuk Reményik Sándor
költõ emlékszobáját, és hatalmas kirándulást tettünk a gyors

évszázadokban határõr feladatokat láttak el az itt szórványban élõ magyarok.
Elõször a környéket jártukutaztuk be, így elsõ nap a
Borgói-hegyekben jártunk. Az
1000-2000 méter magas hegyek mögött Moldvát is láthattuk. Kolostorokat és templomokat néztünk meg, valamint Drakuláról, Erdély hírhedett, kegyetlen vajdájáról
elnevezett szállodát is megtekintettük.
Másnap Marosvásárhelyen
voltunk, ahol a várat, a híres
Bolyai líceumot, valamint a
városi Kultúrpalotát tekintettük meg.
Hazafelé utunkban Tacson,
megismerhettük a gyékényfonás rejtelmeit, és jókedvû beszélgetéseket folytattunk az ott
élõ emberekkel. Diákjainknak
nagy élmény volt az õsi, kihalóban lévõ mesterség megismerése.
Csütörtökön a Radnai-hegyek felé vettük utunkat. Elõször Óradnát tekintettük meg,
ahol egy idõs házaspár kalauzolt bennünket a szép kis bányászfaluban.

folyású Izvor-patak mellett, az
„ördög szorosban”.
Az utolsó napon Beszterce
városát jártuk be, kerestük a
magyarok nyomait az eredendõen szász városban.
Sajnos itt is egyre jobban
fogy a magyarság. A lelkek
ápolását és a magyar nyelv
ügyét a református lelkész úr
és támogatói végzik.
Hazautazásunkat Kolozsvár
megtekintésével fejeztük be.
A városban szakavatott idegenvezetõvel bejártuk a belváros fontosabb helyeit, megkoszorúztuk iskolánk névadójának, Hunyadi Mátyásnak szülõházát. Megkoszorúztuk Kós
Károly építész, tudós, polihisztor sírját is a házsongárdi
temetõben.
Tanítványaink közül többen
azóta is visszavágynak a gyönyörû tájakra, és szívesen gondolnak vissza az ott élõ emberekre.
Bízunk benne, hogy ez a
kapcsolat még tovább fog mûködni és még szorosabbá válik,
a nagy távolság ellenére is.
Dr. Kissné Németh Éva (Hunyadi
M. HTBK egyesület titkára)
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Tök jó hét a Vackor Óvodában

Megtartotta hagyományos „Tök jó hét” programját a Vackor Óvoda 177 gyermeke. Hétfõn finom illatok- gott az óvoda apraja és nagy- ládoké az óvoda. Közös szükal volt tele az épület. Ké- ja. Szerdán a rossz idõ miatt lõ – gyermek tökfaragásra,
töklámpás készítésre fordítjuk az idõt. A lámpás felvonulás minden évben csak az
esõ miatt maradhat el. A
péntek a meséké és a verseké. Õszi verseket, meséket
hallgatnak a gyerekek. A
nagycsoportosok színházat
rendeznek a kicsiknek.
Az októberi programsornak még nem volt vége. Október 21-én átadási ünnepségre került sor óvodánkban.
Október 28-án Kormos István szobrát koszorúzza meg
szült az almakompót, a fa- a sportnap a KÜHNE pályáhéjas tökös sütemény. Ked- ról beszorult az óvoda falai
den sütött a nap, így a közé. A verseny, a mozgás, a
2011. szeptember 7-én a
„Kislaptáros” zenekar tánc- színes tökök emelgetése, ciházát az udvaron tartottuk pelése különleges élményt Mosoni Nyugdíjas Klub kirándulást szervezett a Velennyújtott a gyerekeknek.
meg.
cei-tóhoz és környékére.
Csütörtökön
délután
a
csaSzólt a zene, táncolt – forUtunk elsõ állomása Székesfehérvár volt, ahol megtekintettük a Guiness rekordok
között is nyilvántartott Boryvárat, melynek tervezõje,
egyedüli építõje és tulajdonosa is egyben Bory Jenõ
építész, szobrász, festõ volt,
aki a cementtel való kísérletezéseeredményeként40nyáron át építette a ma ismert
remekmûvet. Itt az oszlopok,
feliratok, szobrok, kupolák,
ajtó-és ablakkeretek, szoborfülkék is betonból készültek.
A várban olyan mûvészek
alkotásai is láthatók, mint
Csók István, Székely Bertalan. Megtekintettük még a
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumot, ahol Szent
Imre sírkápolnájának megmaradt régészeti emléke, és
Szent István fejereklyéje is
látható.
Gárdonyban egy ízletes
ebéd után a hûs Velenceitóban hûtötték le fáradt lábukat vállalkozó kedvû társaink.
A következõ állomás Pákozd volt, ahol a Mészeg-hegyen kialakított emlékhelyen

minden „Vackoros” gyermek.
A napi munka mellett nevelõtestületünk vallja, hogy
az ünnepekre való készülõdés izgalma, öröme, a közös
cselekvés segíti az összetartozást.
Magunknak
érezzük
Saint-Exupéri: A kisherceg
szavait: „Szertartásra szükség van … A szertartás teszi,
hogy egyik nap különbözik a
másiktól, az egyik óra a többitõl”
A programokat lejegyezte:
Hári Józsefné óvodavezetõ

Kirándultak a mosoni nyugdíjasok
a háborúk magyar hõseinek
állítottak emléket. Látható itt
az 1848-as szabadságharc elsõ
gyõztes csatájára emlékezve
múzeum, valamint a tizenhárom aradi vértanú és Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére emelt emlékmû is.
Láthattuk a vértanúk bronz
arcmását, és utolsó leveleikbõl a kopjafákra vésett gondolatokat olvashattunk.
Ezt követõen Mór felé vettük az irányt, ahol megnéztük a város szülötte, Wekerle
Sándor, hazánk elsõ polgári
származású miniszterelnöke
bronzszobrát, a bormúzeumban pedig hûs nedûvel frissítettük magunkat.
A hazafelé útba esõ késõbarokk stílusú Lamberg kastélyban a korai zárás miatt
csak pár percet tölthettünk.
Megtekintettük a sváb szobát, ahol az idetelepített német lakosság régmúltját idézõ, fából faragott használati
tárgyak láthatóak, valamint
az 1848-as móri csata makettje.
Új ismeretekkel, élményekkel gazdagodva, kellemes nótaszóval indultunk hazafelé.
Mészáros Józsefné, klubvezetõ

AJÁNLÓ
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Liszt Ferencre emlékeztek
Giesswein ünnepség
Koszorúzás
és keresztavató November5-énazausztriai
Bad Deutsch Altenburg

Az idei Giesswein
Sándor-emlékérem átadó ünnepségre a magyaróvári plébániatemplomban november
5-én 15 órakor kerül
sor. Ezt követõen megáldják és felavatják a
felújított Szent László
téri keresztet.
A keresztet Kozma
Imre atya, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat elnöke áldja meg.
Avató beszédet mond
dr. Nagy István polgármester, országgyûlési
képviselõ. Közremû-

BadDeutschAltenburgban
(Németóvár) emlékeznek
1956-ra, s megkoszorúzzák
az István király alapította
templom körül temetõben
felállított kopjafát. Az
Europa “Club” rendezvényének a Csemadok pozsonypüspökialapszervezete, Mosonmagyaróvár önkormányzata és az evangélikus egyházközség a társrendezõje. Közremûködik
ködik Szõcs Beáta, a
Nyisztor Ilona csángó énePiarista-gimnázium di- kes, ünnepi beszédet mond
ákja.
Szalay-BobrovniczkyVince
Az ünnepséget ko- bécsi magyar nagykövet.

szorúzás zárja Giesswein Sándor templomkerti szobránál.

A Rongyos Gárdára
emlékeznek

Jótékonysági bál
A Mosoni Egyházközség és a Szent Lázár Lovagrend jótékonysági
bált szervez november
19-én 19 órától.
Jegyek elõvételben a
mosoni plébánián kaphatók!

Liszt Ferenc születésének kétszázadik
évfordulójára emléktáblát állított a Széchenyi Polgári Kör. A Liszt
Ferenc utca és a Kossuth utca sarkán
elhelyezett táblánál a

rajkai felmenõkkel
büszkélkedhetõ Liszt
munkásságát Farkas
Mihály, a Mosonyi Mihály Zeneiskola igazgatója ismertette.
(Fekete Dávid felvétele.)

Az Óvári Gazdászok Szövetsége és az Egyetem emléktáblát avat az 1921-ben Sopron megtartásáért vívott harcok hõsi halott gazdászainak tiszteletére 2011. október 31-én 16 órakor.
Gyurkovics Tibor szüHelyszín a vár bejárata. Beszédet mond Dr. letésének 80. évfordulóNagy Frigyes elnök.
ja tiszteletére a Cselley-

Múzeumiesték

Nyílt nap a Hunyadi iskolában
2011. november 9. szerda 17 óra.

Nyílt nap a gyakorlati helyeken: 2011. december 8. 800 - 1200
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg. A 7.
osztály év végi eredményeit és a 8. osztály félévi
eredményeit vesszük figyelembe. (Nem számítjuk az átlagba az ének, technika, rajz és testnevelés jegyeit.)

MOZI • Fehér Ló : Cowboyok és ûrlények •

Október 29-30. szombat, vasárnap 18 óra (amerikai sci-fi akció) Szereplõk: Daniel Craig,
Harrison Ford - 16 éven felülieknek!

ház dísztermében a
Gyurkovics család tagjaival lesz beszélgetés a
mûvész a munkásságáról, életérõl 2011. október 28-án este fél hatkor. Vendégek: Gyurkovics Györgyi, a költõ
felesége, Gyurkovics Mária, a családtörténet kutatója, Gyurkovics Sándor nyugalmazott államtitkár, D. Nagy Imre orvos-író.
A családtagokkal
Szentkuti Károly múzeumigazgató beszélget.

„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

RÉGIÓ •
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nyékbeli mesterek munkáját
dicséri. Dr. Nagy István országgyûlési képviselõ azt kívánta, hogy a ház kulcsát jó
messzire dobják el, hogy senki meg ne találja, ne legyen
soha zárva, teljék meg élettel, használja a közösség a
maga javára.
Az átadón résztvett dr.
Eperjes Tamás, a Vidékfejlesztési Intézet igazgatója is.
Az ünnepségen kultúrmûsorral kedveskedtek az iskola tanulói, s a Levéli Harmonikazenekar muzsikája színesítette a rendezvényt.
Radák Tamás, a kultúrház vezetõje örömmel vette
birtokba a gyönyörûen felújított intézményt, s helyi alrintot nyert, ennek nagy ré- kotók munkái, s az építkezés
szét külsõ és belsõ felújítás- alatt készült fotók megtekintésére invitálta a megjelentera fordította.
Mint Papp Zoltán polgár- ket.
mester a házavatón elmondKép és szöveg: B.L.
ta, a felújítás helyi és a kör-

Megújult Levélen a kultúrház

Aki még emlékszik a régi,
leromlott állapotú közösségi házra Levélen, az tud igazán örülni az október elején
átadott, felújított kultúrháznak.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az Intergrált Közösségi és Szolgáltató tér pályázaton a levéli önkormányzat
nettó több, mint 40 millió fo-

Átadták a felújított hédervári óvodát
35 év óta végre teljes felújítást tudtak végrehajtani
a hédervári óvodaépületben. Pályázati támogatással korszerûsítették a fûtési
rendszert, kicserélték a nyílászárókat, szigetelték az
épület jelentõs részét.
Energia megtakarításban
reménykednek a hédervári
óvodában húszmillió forintból végrehajtott felújítást
követõen. 15,6 millió forintot pályázati támogatásból
nyertek, 3,9 millió forintot
saját forrásból biztosított az
önkormányzat.
Az óvoda 1976-ban költözött az akkor korszerûnek
számító épületbe a kastélyból, de az évek során az állagmegóváson túl nem volt
lehetõségük korszerûsítõ
fejlesztésre, a felújítás ezért
elengedhetetlenné vált. Ennek során közel száz kor-

szerû nyílászárót építettek be,
az épület hatvan százalékát
hõszigetelték, és teljes belsõ
festést hajtottak végre. A fûtés korszerûsítése során kondenzációs kazánt és radiáto-

rokat cseréltek le. Az építkezést helyi vállalkozó végezte. A kivitelezõ a régi radiátorokért kapott összeget
felajánlotta az óvoda támogatására.

Az átadót az óvodások mûsorral ünnepelték, köszöntõt mondott Tállai András
önkormányzati államtitkár.
Trauttwein Éva

KÖZÉLET
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Fórum a készülõ önkormányzati törvényrõl
Hédervár, 2011. október 13.
Az önkormányzati törvény tervezetének megjelenését követõen fórumot rendeztek a megyei polgármesterek és jegyzõk részvételével Héderváron. Tállai András önkormányzati államtitkár mutatta be a frissen közzétett tervezetet.
A tervezet szerint változik az önkormányzati feladatok finanszírozási rendszere. A jelenlegi normatív finanszírozás helyett bevezetnék a feladatalapú finanszí-

rozást. Elkülönítik, mi az önkormányzat kötelezõ és nem
kötelezõ feladata. A tervezet kimondja, hogy a helyi

• Piarista gólyatábor

Éjjel a temetõben

Sötét bokrok, fenyõfák és
kõkeresztek között lépkedek.
Fehér márványtáblákon
aranyban csillognak a nevek.
Apák, Anyák, Testvérek,
mind együtt pihennek.
Égbenyúló fenyõfa alatt
egy õrangyal térdel,
elõtte gyertya ég,
jobb kezében kardot,
a másikban fáklyát tart.
A megpihentek álmait vigyázza!
Távolabb egy magányosan égõ
mécses fénye libben,
a fákról ezernyi rozsdás
falevél hull le,
a virágok illata messze árad,
a fátyolosnak tûnõ ködben,
láthatatlan lelkek járkálnak
a temetõ csendjében.
A sírok között most
valami átsuhan hangtalan,
talán egy árny, talán
sétál a halál!
Nesztelen csengedez a csend!
A hold sápadtan
fénylik az égen,
ezüstre festett szemével
a temetõre néz le,
fent a térben
futó szélfuvalom,
a sírhalmok között
lenge szellõ oson,
Wass Albert-est • Október az ég tetején egy csillag ég,
13-án a Piarista kápolnábanNé- s a végtelenbe olvad
meth Péterné Erdélyi Gizella a messzeség!
tanárnõ, a Wass Albert „hagyaFaddi Horváth Pál
tékánakõrzõje”tartottelõadást.
Íródott: Mindenszentek és halotA forró hangulatú est a Deák
taink ünnepnapjára.
Ferenc Közéleti Akadémia rendezvénye volt.

adókat be kell vonni a kötelezõ feladat finanszírozásba. Céljuk, hogy megállítsák az önkormányzati rendszer eladósodását, mely sok
önkormányzatot a mûködõképesség határára juttatott,
veszélyeztetve ezzel az egész
rendszert.
A résztvevõk a közoktatási rendszer, az önkormányzati-hatósági feladatellátás szabályozása, valamint a polgármesterek és
jegyzõk bérezésének változásaira kérdeztek rá.
T.É

Elõnykártya elfogadó hely!

A Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola kilencedik évfolyamos diákjai Dunaszigeten gólyatáboroztak az idén. Az iskolától indult a kerékpáros csapat,
hogy egészséges és környezetkímélõ módon érjen el a
szállásra. Az ÖKO-parkban rendkívül érdekes interaktív
kiállítást tekinthettek meg, és sok érdekes dolgot tanulhattak a körülöttük lévõ élõvilágról, környezetvédelemrõl és a
Szigetközrõl. Lovaskocsival megtekintették a hallépcsõt is.
A programok között legnépszerûbbnek a kenutúra bizonyult, amikor 11 kenuval vághattak neki az izgalmas túrának. Ennek fáradalmait és éhségüket a helyben fõzött
paprikáskrumpli enyhítette. Hazafelé menet útba ejtették a
Dunakilitin található duzzasztómûvet és élményekkel telve
érkeztek haza.

KÖZÉLET •
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Mosonmagyaróvárra érkezik a Paksi Atomerõmû
tájékoztató kamionja

Hogyan mûködik az atomenergia? Mi lenne, ha nem
létezne a Paksi Atomerõmû? Hogyan õrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink számára úgy,
hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál
jóval magasabb villanyszámlát fizetnünk?
Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ
kaphat, ha meglátogatja a Paksi Atomerõmû interaktív
kiállítását. Az MVM Csoport, a Paksi Atomerõmû tájékoztató kamionjában személyesen is kipróbálhatja, hogyan

Rajzolj az egérrel!

nõne a villamos energia ára és a környezetterhelés, ha
csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot elõállító
atomerõmû teljesítményét. Megtudhatja, milyen szigorú
biztonsági intézkedések mellett mûködik a paksi erõmû, s
tájékozódhat az olcsó és tiszta atomenergia hosszú távú
alkalmazásával kapcsolatos tervekrõl.
Idõpont: 2011. november 9 – 2011. november 11.
Helyszín: Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.
Szimulátorunkon Ön is irányíthatja az atomerõmûvet,
láthatja, hogyan drágulna az áram és hogyan nõne Magyarország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne atomerõmû;
- Megnézheti filmünket az atomerõmû mûködésérõl és
az atomenergiáról;
- Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes
atomerõmûvével, a közel három évtizede biztonságosan
mûködõ Paksi Atomerõmû történetével és jövõjével, a
magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élõvilágával;
- Tekerjen egy kört áramfejlesztõ kerékpárunkkal, és
megtudhatja, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermelje egy fél órás tévémûsor végignézéséhez szükséges
energiát;
- Végül, de nem utolsósorban most minden kérdésére
õszinte választ kaphat az atomerõmû szakembereitõl.
Csoportos jelentkezés, érdeklõdés:
Papp Ildikó: +36 30 834-7468
(x)

Városi rajzpályázat hatodszor

A mosonmagyaróvári Fehér Egér Kisállatkórház,
avagy az Utolsó Esély Állatmentõ Alapítvány szervezésébenhatodikalkalommalhirdették meg a „Rajzolj az egérrel!” címû városi rajzpályázatot, melyet hagyományosan
idén is, az állatok világnapjához kapcsoltak.
Dr.NagyIstvánpolgármester ünnepélyes megnyitója
után Dr. Novák Péter, az alapítvány elnöke, állatorvos vette át a szót, aki elmondta, nagy
örömükre szolgált, hogy több,
mint négyszáz gyermek pályázott a jeles nap alkalmából.
Az eredményhirdetésre és

a kiállítás megnyitójára a Fehér Ló Közösségi Házban
került sor, és mint Dr. Novák
Péter mondta, úgy tûnik hamarosan kicsi lesz ez a helyszín a rendezvény számára,
hiszen évrõl-évre több gyermek ragad színes ceruzát,
zsírkrétát vagy festéket, hogy
kedvenc állatát megörökítse.
A pályamûvek elbírálásra
Zalán Lajos festõmûvészt
kérték fel, akinek nem volt
könnyû dolga. Óvodás, általános iskola alsó és felsõ tagozatos kategóriákban hirdettek eredményt, illetve számos különdíjat is kiosztottak. Így például a Nevelési

Tanácsadó tanulási terápiában részt vevõ gyermekei is
különdíjat vehettek át.
Dr. Novák Péter beszélt
arról is, hogy az Utolsó Esély
Állatmentõ Alapítvány 2011ben ingyenesen több, mint
hetven állat mikrochipes jelölését végezte el, megelõzve
ezzel a házi kedvencek elkóborlásnak lehetõségét.
A díjkiosztó után a gyermekek által közkedvelt Holló

Együttes lépett a színpadra,
koncertjükkel szórakoztatva
az ifjú alkotókat.
A szebbnél-szebb alkotásokat november elejéig lehet
megtekinteni a Fehér Ló Közösségi Ház földszinti kiállítótermében.
Képésszöveg:ZimmererAnita. Fotó: A Nevelési Tanácsadó csapata különdíjban részesült.

• BABAFOTÓK
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• Megérkeztünk - a kórház újszülöttjei

Kulacs Bendegúz József
2011. 09. 26. Máriakálnok

Paszicsnyuk Péter,
2011. 09. 26. Mosonmagyaróvár

Ratis Márkusz Levente,
2011. 09. 26. Mosonmagyaróvár

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)

Horbáth Hanna, 2011. 09. 27.
Kimle

Gnám Maja, 2011. 10. 03.
Mosonmagyaróvár

Mikola Laura Dominika,
2011. 10. 04. Mosonmagyaróvár

Virág Laura, 2011. 10. 04.
Kimle

Mezzey Milán, 2011. 10. 06.
Mosonmagyaróvár

Káplár Milán, 2011. 10.09.
Halászi

Umatum Roland 2011.10.10.
Mosonmagyaróvár

Varga Helga 2011.10.11.
Feketeerdõ

Ravasz Ramóna 2011.10.12.
Mosonmagyaróvár

Hurtik Dániel 2011.10.13.
Halászi

Szûcs Tamás 2011.10.13.
Mosonmagyaróvár

Vári Lang Zalán 2011.10.13.
Mosonmagyaróvár

HÍRHÁTTÉR•
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Munkacsoport vizsgálja a feliratokat Lombos fákat ültetnek helyettük
Nyelvhelyességi szempontból vizsgálja majd meg
egy újonnan létrehozott
munkacsoport a város közterületein elhelyezendõ emléktáblák szövegeit. A szakértõi csoport bejelentések
alapján korábban kihelyezett feliratokat is megvizsgál majd. A történelmi, évszázados emléktáblákon viszont nem változtatnak.
Több panasz és észrevétel
érkezett az elmúlt idõben a
városházára a közterületeken elhelyezett táblák, emléktáblák felirataival kapcsolatban. A beérkezett észrevételek alapján kezdeményezte dr. Nagy István polgármester mindezek felülvizsgálatát helyesírási és
nyelvhelyességi szempontból.
A felülvizsgálatra egy munkacsoport létrehozását java-

solta a polgármester, amirõl
szeptemberi ülésén határozott is a képviselõ testület. A
munkacsoport folyamatosan, megbízatása visszavonásáig mûködik majd. A vizsgálatban való részvételre –
munkacsoportban történõ
közremûködésre – dr. Nagy
István felkérte Csicsai Ferenc tanárt, Vida István tanár-újságírót, Tuba László

tanárt, nyugalmazott könyvtárigazgatót és Böröndi Lajos tanárt. A munkacsoport
tagjainak szakértelmére és
tapasztalatára támaszkodva
sor kerül a köztéri és az önkormányzati tulajdonú épületben vagy épületen lévõ táblák, feliratok felülvizsgálatára, nyelvhelyességi szempontból történõ értékelésére és a javítható hibák, elírások megszüntetésére. A vizsgálat alól azonban kivételt
jelentenek a történelmi emléktáblák. A felülvizsgálat
során a táblák elhelyezésekor hatályban lévõ helyesírási szabályok a mérvadóak.
A munkacsoport létrehozásával együtt a testület döntött arról is, hogy a feliratok
elhelyezését megelõzõen az
önkormányzat feladat- és hatáskörrel rendelkezõ bizottságai a döntéshozatal elõtt
kérjék ki a munkacsoport állásfoglalását. Lehetõség nyílik továbbá
arra is, hogy a nem közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévõ feliratokkal
kapcsolatban a tulajdonos, üzletvezetõ kikérje a szakértõi csoport
ajánlását.
(A munkacsoport elsõ
ülésén elhatározta, hogy
november közepéig – a
város intézményeinek,
érintett egyesületeinek segítségével – feltérképezi Mosonmagyaróvár emléktábláit, majd
ezután átnézve azokat tesz javaslatokat az esetleges hibák
kijavítására.
A probléma valós voltára
utalva tesszük közzé az alábbi
emléktáblát, amely a Fehér Ló
Közösségi Házban található.
Megjegyezzük, nem a kulturális központ készíttette.)

Több olvasónk is észrevételt
tett, miután látta, hogy az
evangélikus templom mellett
kivágták a fenyõfákat. A
Mosonvármegye elõzõ számában (2011. október 14.) Folytatódó zöldfelület-felújítások
címmel közöltünk egy írást,
amelyben beszámoltunk a várható fakivágásokról.

azok gyökérzete rombolja a
templom épületét.
A szakemberek szerint is
szükséges a nem itt honos
fák kivágása, azok nem érzik
jól magukat e tájon, felkopaszodtak, betegek lettek,
könnyen kidõlhetnek. Egy
nagyobb esõzés kimoshatja
õket. Helyettük lombos fá-

A fenyõfák az Evangélikus
Egyházközség területén álltak, s az írás szerint az egyházközség már korábban felvetette a fák kivágását, mivel

kat fognak ültetni, valamint
örökzöld egyedekbõl álló
növényágyásokat hoznak létre. Így minden évszakban
gyönyörködhetünk bennük.

Balassa Tamás felvétele

Az Éltes Mátyás Alapítvány a Fogyatékos
Gyermekekért közhasznúsági jelentése
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• LAPZÁRTA

Õszi lomtalanítás

sarok, Bauer u.-Rákóczi u. sarok, Nap u. – Szigetföld sarok,
Grábner E. u. – Királyhidai u. sarok, Kossuth L. u. – Rákóczi u. kerékpárút, Gorkij u. – Pacsirta u. sarok, Terv u. – Dobó
A lomtalanítás menete: A háztartási lomot a kihelyezett Katica u. sarok, Hold u. – Szekeres Richárd u. sarok, Liszt
gyûjtõedénybe kell rakni, mellé nem szabad! Veszélyes F.u.- Kossuth u., Terv u. - MOFÉM elé, Terv u. - Garázssor.

hulladékot (akkumulátor, vegyszer és gyógyszermaradványok, festékes doboz, olajos flakon, galvánelemek stb.),
komposztálható anyagot és építési törmeléket a konténerekben elhelyezni tilos! A konténer elszállítása után a
területre nem szabad kihelyezni hulladékot!

A lomtalanító konténerek helye és kihelyezésük ideje:
2011. november 4. 12 órától – november 5. 12. óráig
Háromtölgy u., Hajnalka u. – Orgona u. sarok, Kadocsa u.
– Õz u. sarok, Dohy u. – Nefelejcs u. sarok, Pozsonyi u. –
Feketeerdei u. sarok, Hadirokkant u. – Pozsonyi u. sarok,
Ujhelyi u. – Városmajor u. sarok, Wittman u. – Balás Á. u.
sarok, Béke u. – Liget sor, Ujhelyi u. 36-38. elõtt, Várallyay
u. – Ujhelyi u. sarok, Várallyay u. – Gazdász u. sarok, Kálnoki
u. – Fekete u. sarok, Tündérfátyol u. – Csillagvirág u. sarok,
Szellõrózsa u. – Tárnics u. sarok, Tündérfátyol u. – Sugárkankalin u. sarok, Kálnoki u. – Veres P. u. sarok, Tûzliliom u. –
Méhbangó u., Lehel u. – Kálnoki u. sarok, Sóház, Kórház u.
2. parkolóhoz, Ady E. u. –Bástya u. sarok, Fõ u. 18. sz.,
Magyar úti lakások belsõ udvara (Templom u.), Jókai u. –
Kereszt u. sarok, Zöldike u. – Gerle u. sarok (Gyöngyös ltp.),
Gyöngyös u. – Gerle u. sarok (Gyöngyös ltp.), Lomb u. –
Bokréta u. sarok (Lajta lakókert), Lomb u. – körforgalomnál
(Lajta lakókert).

2011. november 5. 13 órától – november 7. reggel
6 óráig
Bíró u. – Lucsony u. sarok, Kígyó u. – Gyümölcsös u. sarok,
Kolbai u. –Gyümölcsös u. sarok, Károly u. – Kert u. sarok,
Károly u. – Csillag u. sarok, Vízpart u. – Csaba u. sarok,
Vízpart u. közepe, Manninger ltp., Gulyás Lajos u. – Károly
u. sarok, Móra ltp. 1-2-3 udvar, Károly u 1. udvar, Károly u.
2. udvar, Flesch ltp., Fesch ltp.– Kormos ltp., Kormos ltp.
belsõ udvar, Kormos ltp. – Széchenyi ltp., Széchenyi ltp.,
Mosonyi M. ltp., Fazekas u. – Petõfi u.- Borsika u. sarok,
Aranyossziget u.- Alsóötház u.(üres telekhez), Aranyossziget
u. eleje-Petõfi u. sarok kivágott fa körüli terület(vagy szembe
vele a másik oldalon), Aranyossziget u. – Partos u. sarokvízpart, Aranyossziget u. garázssor, játszótér, Halász u. – Rév
u. sarok, Partos u. – Molnár u. sarok.

2011. november 11. 12 órától – november 12. 12 óráig
Klapka u. – Huszár Gál u. sarok, Királyhidai u. – Április u.
sarok, Féltoronyi u. – Nezsideri u. sarok, Gyári u. – Gárdonyi
u. sarok, Gyári u. – Szegfû u. sarok, Bartók B. u. – Kiskapu u.
sarok, Bartók B. u. – Határõr u. sarok, Alkotmány u. 10. elé,
Kiskapu u. – Bányász u. sarok, Cseresznyés u. – Buda u. sarok, Cseresznyés u. – Barátság u. sarok, Kismartoni u. – Lõpor u. sarok, Kossuth u. – Gárdonyi u. sarok, Kossuth u. –
Hanság u. sarok, Tulipán u. – Hanság u. sarok, Major Pál u.
közepe, Kandó K. u. – Liszt F. u. sarok, Ferenczy u. – Liszt F.
u. sarok (Báger-tó felõli oldalra), Kandó K. u. – Hanság u.

2011. november 12. 13 órától – november 14.
reggel 6 óráig
Szent István király út 50. elé, Szent István király útMagtár u. sarok(volt kínai étterem mögött), Mély u. – Bakó
u. sarok, Árpád u.-Hunyadi u. sarok, Arany J. u. – Zrínyi u.
sarok, Kossuth u. – Damjanich u. sarok, Kossuth u.- Szabadság u. sarok, Liszt F. u. –Zrínyi u. sarok, Viola u. – Határsor
sarok, Határ sor - Nyárfa u. sarok, Munkácsy u. – Családsor
(Kühne pálya), Bauer u.-Kender u. sarok, Fuvaros u. –
Ostermayer u. sarok, Királydomb u. eleje-Erzsébet tér felõli
új parkoló(Kápolna mögött), Mosonvár u. – Töltés u. sarok,
Virág u. – Töltés u. sarok, Egres u. – Liliom u. sarok, Kaszás
Miklós u. vége, Hajós u. - Soproni út sarok, Dózsa u. - Úttörõ
u. sarok, Hajós u. – József A. u. –Radnóti u. parkoló, Tízház
u. –Úttörõ u. sarok, Vasutas u. eleje-tér, Család sor – Szent
István király út, Hársfa u. - Szále J. u. sarok, Kisudvar.

HIRDETÉS •
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