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Anne Frank máig ható üzenete – A világ
megváltoztatható!
– Hogy milyen mai üzenete van a tárlatnak, azt egy Anne Frank idézettel tudnám a
leginkább megfogalmazni: „Milyen csodálatos, hogy egyetlen percet sem kell várnia senkinek, hogy belekezdjen a világ fokozatos megváltoztatásába! Milyen csodálatos, hogy mindenki, legyen kicsi vagy nagy, közvetlenül tehet azért, hogy legyen igazságosság, és mindenki részesülhessen is belõle!”

A Holocaustra emlékeztek azon a vándorkiállításon, amely a Gulyás Lajos Kollégiumban nyílt február elején, s az Anne Frank Ház amszterdami anyagából válogatott. De egyúttal a második világháborúban zsidókat bújtató Gulyás Lajosra,
és a magyaróvári járás elpusztított zsidó lakosságára is figyelmeztet.
A kiállítás szervezõje, lelke, Simon Zsuzsa nevelõtanár volt, akivel a második
oldalon olvasható beszélgetés.

Derült égbõl Szalézi

Télûzõ felvonulás

Március 1-jén a Lõricze-iskola szervezésében télûzõ felvonulást tartanak Hegyeshalomban. A téltemetõ rendezvény 16 órakor kezdõdik.

(Több helyen Kiszebábot is égetnek ilyenkor. A
Kiszebáb szalmából készült bábu, amelynek elégetésével jelképesen elûzik a telet.)

Évtizedeken át csúfoskodott a Szalézi épülete a magyaróvári belváros szélén, nem lelünk
az épület sorsáért aggodó sorokat sem az egykori helyi, sem a megyei sajtóban.
Annak a rendje és módja szerint visszakapta az épületet az eredeti tulajdonosa, a Szalézi
rend, de már akkor is tudható volt, nem kezd
vele semmit, nincs ereje, erõforrása hozzá.
Egyszerûbbnek látszott annak értékesítése.
Igazából az ávós laktanya sorsával kapcsolatos „polémia” kapcsán került elõ ismét,
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amikor kiszivárgott az önkormányzat terve,
amely szerint a helyi védettséget le kell venni
a laktanyáról, hogy az elbontható legyen. S
akkor már egy döntéssel történjen ez meg a
Szalézival is, jusson arra a sorsa, mint több régi
épület is a városban.
S fölrobbant a hírre a közösségi média,
mindenki a Szalézi sorsa fölött aggódik. (S így
egy kicsit elterelõdött a figyelem a laktanyáról. Pedig ...)
Írásunk a 3. oldalon olvasható.
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„a múlt erõs gyökér, jelen és jövõ belõle él”
Beszélgetés Simon Zsuzsával, nem csak a Holocaustról

– Ez volt a kollégium negyedik vándorkiállítása. Mi motivál
ilyen akciókat szervezni, hiszen
ez rengeteg munkát kíván, s az
elismerés legtöbbször elmarad.
– Valóban. A Gulyás Lajos
Kollégium adott otthont a korábbi években a várpalotai Trianon
Múzeum: A trianoni diktátum
története és következményei, az
1956-os Pesti Srác Alapítvány: Beszélõ plakátok, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége:
Szétlõtt városok Poznan-Budapest 1956 címû kiállításoknak is.
2019. február 4-én az amszterdami Anne Frank Ház, Anne Frank
– Történelem a mának címû magyarországi vándorkiállítását nyitottuk meg, mellyel egyrészt régi
adósságunkat törlesztettük, hisz
a holokausztra ilyen nagyszabású emlékezést még nem szerveztünk, másrészt ez a kiállítás méltó a nagyközönség elõtti bemutatásra, s ugyanakkor névadónk
elõtt is tisztelegtünk, mert Gulyás
Lajos levéli református lelkész,
’56-os mártír már 1944-ben is
megmutatta emberségét, amikor
balatonszepezdi szolgálati helyén
üldözött zsidókat bújtatott, melyért aztán a nyilasok le is tartóztatták. De nem volt véletlen a
megnyitó napja se, hisz február
4-e Gulyás Lajos 101. születésnapja volt.
Az ilyen nagyrendezvények a
kollégium hagyományai közé tartoznak. Nemcsak kiállításokat,
elõadásokat is szerveztünk már.
Vendégünk volt Horváth Miklós
hadtörténész, Popély Gyula,
Bank Barbara, Erdõs Kristóf történészek, Jobbágyi Gábor, Zétényi Zsolt jogászok. S igaz, hogy
minden szervezés rengeteg munkával jár, de az összefogás a kollégákkal, kollégistákkal, ismerõsökkel, családdal eddig mindig
hozta az eredményt. Sok érdek-

lõdõ fordul meg ilyenkor a kollégiumban, írnak a vendégkönyvekbe és ez elegendõ elismerés a
számomra.
– Anne Frank történetét mindenki ismeri. Van valami mai
üzenet ebben a tárlatban?
– Én is azt hittem, hogy mindenki ismeri, de például, amikor
a kollégistáknak elõször beszéltem a tervezett kiállításról, kiderült, hogy nem igazán. Ekkor
már tudtam, hogy nagyon fontos
a mosonmagyaróvári bemutató,
az egy hónapos látogathatóság,
az iskoláknak, egyesületeknek,
családoknak stb … való ajánlás.
És ehhez az Anne Frank Ház
kétnapos diák tárlatvezetõ képzése adta a pluszt, hisz az azon
résztvevõ gyerekek és pedagógusok kiváló felkészítést kaptak,
mind a történelmi háttérbõl,
mind Anne tragikus végû élettörténetébõl. Így, akik csoportosan,
elõre bejelentkezve érkeztek a
kollégiumba, kérhették a diákok
vagy a tanárok tárlatvezetését is.
Hogy milyen mai üzenete van
a tárlatnak, azt egy Anne Frank
idézettel tudnám a leginkább
megfogalmazni: „Milyen csodálatos, hogy egyetlen percet sem kell
várnia senkinek, hogy belekezdjen
a világ fokozatos megváltoztatásába! Milyen csodálatos, hogy
mindenki, legyen kicsi vagy nagy,
közvetlenül tehet azért, hogy legyen

igazságosság, és mindenki részesülhessen is belõle!”
– A helyi zsidóság sorsáról is
megemlékeztetek a kiállítás keretében. A megnyitón a város adósságáról is beszéltél ezzel kapcsolatban. Mire gondoltál?
– Nagyon fontosnak tartottam,
hogy a mosoni zsidóságról is megemlékezzünk, hisz Mosonmagyaróvár XX. századi történelmének
felejthetetlen tragédiája elhurcolásuk és elpusztításuk. Ezért külön készítettünk az õ emlékezetükrõl egy kamaratárlatot, és hívtuk meg Kovács Sándorné Back
Irént is, aki néhai férjével évtizedeken át gyûjtötte az emlékeket,
a holokauszt áldozatainak, túlélõ-

inek visszaemlékezéseit, amit aztán a Mosonvármegye Lap – és
Könyvkiadó három kötetben
adott ki 2016/17-ben. Ami a város adósságát illeti az számomra
egyértelmûen a XX. Század Múzeum, amit 2005 óta terveztek
megvalósítani az ipartelepi zöld
ávós határõrlaktanyában, amirõl
2019-re teljesen lemondtak. Ebben az épületben minden huszadik századi történésünknek helye
lett volna, melyeket jelenleg sehol nem mutatnak be. Már pedig
a múlt erõs gyökér, jelen és jövõ
belõle él. Ezt nem szabadna elfelejteni.
– Négy hétig volt látogatható
a kiállítás. Milyen tapasztalatokról tudsz beszámolni?
– A vendégkönyvi bejegyzések
mellett a vezetett statisztikánk is
rendkívül nagyfokú érdeklõdést
mutat. Már az elsõ héten voltak
csoportos látogatóink, de családok, baráti társaságok is. Majd
pedig folyamatosan érkeztek a
bejelentkezések iskolákból, egyéb
intézményekbõl. Február 28-ig
mintegy ötszázan ismerték meg,
zárták szívükbe Anne Frankot,
családját, sorstársait és segítõit!
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Mi lesz a Szalézi épületével? Kovács Tamás önkormányzati képviselõ a
Szalézi épületének megmentéséért kért szót napirend elõtt. Az ingatlan tulajdonosa a helyi védelem eltörlését kezdeményezte, hogy tulajdona felett
szabadon rendelkezhessen. A szocialista képviselõ felkérte Árvay Istvánt,
hogy tegyen lépéseket az épület megmentéséért. Õ egyébként a kórház mellett nem látja kivitelezhetõnek lakópark építését. Ez a téma várhatóan márciusban kerül a testület elé.
A polgármester elmondta, hogy a tulajdonos szeretne kezdeni valamit az
épülettel, ám azt a védettség akadályozza. Az idei költségvetés tárgyalásánál
egyébként Kovács Tamás az épület megvásárlását is felvetette, ahol egy idõsek otthonát lehetne kialakítani. A polgármester szerint számba kell venni a
védelem megtartása mellett és ellene szóló érveket. A tulajdonostól megkérdezik, mennyiért adná el az ingatlant.
(Február 28-án közmeghallgatást tartottak a Városházán, ezen minden
bizonnyal a Szaléziról is szó esett. A lapunk megjelenésével egybeesõ esményrõl
így csak következõ számunkban tudósíthatunk.)
•
A Mosonmagyaróvári Városvédõ Egyesület februári rendezvényén
Dimény Gábor, a város korábbi fõépítésze tartott várostörténeti elõadást. A
rendezvényen a helyi védelem törlése kapcsán elhangzott, az egyesület nem
javasolja a helyi védelem levételét a Szalézi épületérõl, de véleményük kialakításával megvárják a közmeghallgatást. (Dimény Gábor egyébként annakidején nem javasolta a Malomszer üzletsor megvalósítását. A városból való
távozásának egyik oka ez volt.)

•

Laktanyasors
Hosszú harc után került ingyen a város tulajdonába az ún. ávós laktanya, s 2005 tájékán megfogalmazott koncepció szerint azért is volt erre
szükség, hogy ott egy ‘56-os múzeumot alakítsanak ki.
A történet „vége “ ismert, az épületet valószínûleg elbontják. Igaz, a
helyi védelmet errõl is törölni kell. Nincsenek könnyû helyzetben a döntéshozók, ma valószínûleg nem is születhet jó döntés ebben az esetben sem.
Néhány szemelvény közlésével illusztráljuk a kialakult helyzetet.

Mûsorvezetõ: A határõrlaktanyáról lehet-e tudni valamit?
Polgármester: ... Gyakorlatilag a piaristák leraktak, és a nyilvánosság elé is tártak egy nagyon szép, impozáns iskolafejlesztési tervet.
Az õ elképzelésük az, hogy egy vadonatúj, XXI. századi hipermodern iskolát építenek, ehhez kormányzati támogatást kaptak, nagyon jelentõset, ilyen iskolai beruházás nem volt, fõleg nem egyházi
vonalon, se közel, se távol, úgyhogy Mosonmagyaróvár ennek befogadója lenne. Ez nagyon nagy dolog.
Azt is látjuk, hogy a közoktatásunkra, minõségi közoktatásunkra
óriási hatással lesz, nem beszélve a városrésznek a felemelésérõl. ...
Õk úgy látták már a kezdet-kezdete óta, hogy egy rossz emlékezetû, arra alkalmatlan épület nem alkalmas nekik az újrakezdésre, de
a meglévõ épület ugyanúgy alkalmatlan oktatási célokra. ...
Innen jutottunk el odáig, hogy valójában össze kell rakni a pro és
kontra érveket. Aztán történt ez a tûzeset, melynek kapcsán ugye
tetejét vesztette ez az épület, tehát gyakorlatilag most én magam is,
s úgy látszik a képviselõtestület többsége is abban ... van, hogy ezt az
iskolafejlesztési beruházást azért megakasztani, hogy ezt a torzót
megõrizze valaki, nem igazán szabadna. Hogy mennyit lehetne ebbõl megtartani, hogy az emlékezet számára ne vesszen el ez a gyászos esemény? A Gyász tér csak-csak õrzi, hisz az ’56-os történések
nem az épületben, hanem az épület elõtti téren voltak.
De ... a városi emlékezetben mégis meg kell tudni tartani. Ebben
tárgyalunk most a renddel, hogy hogyan lehet ezt egy interaktív
módon, egy emlékezet szobában vagy valamilyen módon prezentálni, hogy ne vesszen el a közösség számára. (városi televízió, 2019.
febr. 15.)
•
Tisztelt Földváriné Kiss Réka,
a mosonmagyaróvári 1956-os történelmi emlékhely megszüntetésének ügyében keresem fel. A mosonmagyaróvári Gyász-
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Derült égbõl Szalézi

téren üresen hagyott Ávós laktanya évtizedek óta útjában volt
a polgármesternek. Végre most néhány hete, a kék és zöld ÁVOS
laktanya sorsáról határoztak. Eladása folyamatban van és iskola épül
a helyén. Azonban a tetõ ismeretlen okokból váratlanul kigyulladt
és leégett. Mintha erre vártak volna! A tömegmészárlás vérrel áztatott helyét az elõzõ évbe kikövezéssel fedték be, profanizálták, és
most a gyilkosok épülete is eltûnik, lebontják.
Egy kérdésére válaszolva a polgármester elmondta, az új építményben egy szobát 56 emékének szánnak. ... Azt is mondta, a terror háza szerepét is egykor betöltõ épületnek országos védettsége nincs. A budapesti emlékezet bizottság irodája közölte, nem
feladata ebben a kérdésben intézkedni, de probáljam meg, talán Ön
mint vezetõ, segíteni tudna. Örömmel venném, hogyha a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága segítene, hogy a mosonmagyaróvári forradalmi nemzeti emlékhely megmaradhasson. Még néhányan maradtunk,
hogy szóljunk érte. Én is 87 éves vagyok.
Várom szíves válaszát. 1953-ban Antall Józseffel voltam Jutason
tartalékos tiszti kiképzésen, 1956-ban Mosonmagyaróváron éltem át
az eseményeket.
A város polgármestéhez fordulni reménytelen és eredménytelen.
Remélem Ön megtalálja a probléma megoldásának lehetõségét, és
azt, akinek intézkedési hataskörébe tartozik. Közremûködését elõre
köszönöm.
Ekker László New York. 2018. Október 2.
Tisztelt Ekker László Úr!
Mindenekelõtt kérem, engedje meg, hogy köszönetünket fejezzük ki, amiért megkeresésével a Nemzeti Emlékezet Bizottságához
(a továbbiakban: NEB) fordult. Szeretnénk tájékoztatni, hogy a
NEB is kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a jövõ generációi megfelelõ ismeretekkel rendelkezzenek a kommunista diktatúráról és a
diktatúra igazi arcáról. Ennek érdekében például országszerte rendhagyó történelemórákat tartanak a diákoknak a NEB tagjai, valamint a NEB Hivatala tudományos kutatói, ahol többek között a
szörnyû Gulag-táborban átélt mindennapokról mesél egy-egy túlélõ a fiataloknak. Ezen túlmenõen középiskolásoknak szóló tanulmányi versenyt is rendezünk, továbbá holnapunkon (www.neb.hu)
elérhetõ internetes adatbázisokat hoztunk létre, rengeteg
információval feltöltve.
Megítélésünk szerint a Mosonmagyaróváron álló emlékmû minden szempontból méltó emléket állít a sortûz áldozatainak, és megfelelõ lehetõséget ad az emlékezésre, a fõhajtásra.
Kérjük, hogy a jövõben is szíveskedjen figyelemmel kísérni a NEB
munkáját.
További jó egészséget kívánunk Önnek!
Tisztelettel:
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
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Jogsegélyszolgálat
A JOGpontok projekt keretében ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak gyakorlott jogászok teljesen díjmentesen és anonim módon
munkajog, cégjog, TB és adójog területén.
A Nyugat-Dunántúl régióban (Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megye) is mûködõ személyes ügyfélfogadási helyszíneken, valamint online, e-mailen és ingyenesen hívható zöld számon, telefonon kaphat segítséget. Bõvebb információk a jogpontok. hu oldalon!
Mosonmagyaróváron dr. Sipos Csilla várja Önöket a Kormos
lakótelep 7. alatti irodában az alábbi idopontokban: a hónap elsõ
keddjén 7-10 óra között. A hónap 2. keddjén 7 és fél 11 között.
Az elsõ és 3. csütörtökön 10 óra 30 és 18 óra között, a 2. csütörtökön 11 óra 30 és 19 óra között, valamint a 4. csütörtökön 16 és 19
óra között.

Egy elfelejtett antológia
Hetven évvel ezelõtt az oroszok
elõl menekülõk nem kis számban
éltek még barakkokban Innsbruckban. Köztük magyarok is.
Néhányan, várakozva a továbbjutásra, egyesületet alapítottak, s megjelentettek egy kis füzetet kezdetleges technikával
Magyar vetés idegenben címmel.
A könyvecske négy költõ-író
szárnypóbálgatásait tartalmazta, s
elsõsorban a kínzó honvágyról szóltak a versek, bennük a zalai táj, a
Rábapart képei villannak föl.
Aztán az idõ elmosta a füzetecskét, a szerzõk egy részét is, s
az ‘56-os menekülthullám, a forradalom uralta a kinti magyar
közbeszédet.
Egy éve Concin Mária és Csordás Ádám – innsbrucki magyarok
– kezébe jutott egy példány az
1949-es antológiából, s megkeresték a Mosonvármegye Könyv-és

Szél-járás 2019/1.

Lapkiadót, hogy az évfordulóra
jöjjön létre egy magyarországi
kiadás. Az idén februárban a
könyvecske megjelent, amelynek
bemutatójára Innsbruckban február 29-én kerül sor. Ezen részt
vesz Böröndi Lajos szerkesztõ is,
a kiadó képviseletében.

Orvosi ügyelet Mosonmagyaróváron

Fogorvosi ügyelet
Telefon: 20/982-4645, 70/276-8984. Nyitva tartás, ügyeleti idõ: szombat,
vasárnap és ünnepnap 8 -tól 12 óráig.
Orvosi ügyelet
Oxytrans Egészségügy Szolgáltató Kft. Ellátandó terület: Mosonmagyaróvár. Felnõtt sürgõsségi orvosi ügyelet: Mosonmagyaróvár, Mosonyi
M. u. 37. Telefon: 96/215-013

Lapunkkal egyidõben jelenik meg
a szél-járás idei elsõ száma, amelynek
nagy részét Szlovákia legnagyobb kulturális szervezetének (Csemadok)
70. évfordulójára emlékezõ írások teszik ki. Így többek közt exkluzív interjú olvasható Bárdos Gyula országos elnökkel a szervezet jelenérõl, jövõjérõl.
A nyolcszáz példányban napvilágot látó folyóirat megjelenését a
máricus 8-án Érsekújváron megrendezendõ központi ünnepséghez igazították a szerkesztõk.

Varga

Március 22-én nyílik a múzeum
Szent István úti épületében Varga
György életmû tárlata. A tervek szerint a kiállítást dr. Nagy István agrárminiszter nyitja meg.

Egy mondatban • Egy mondatban • Egy mondatban
A tavaly novemberben elkészült lébényi óvóda az engedélyek
megérkezése után február közepétõl már fogadja a kicsinyeket • Február 14-tõl a Karolina Kórház-és Rendelõintézet
egyes osztályain a visszavonásig látogatási tilalmat rendeltek
el • Mosonmagyaróvár az ország turisztikai térképén a vendégéjszakákat tekinteve 2018-ban a 39. helyen volt • Elhunyt
Szakály Ferenc, a Kossuth Gimnázium volt tanára, tanítványai fájó szívvel emlékeznek rá • A rajkai Nagy Zsilipet és
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annak kiszolgáló létesítményeit felvették a Gyõr-Moson- Sopron Megyei Értéktárba • A március 15-én rendezendõ városi
ünnepségen a koszorúzni szándékozó szervezetek koszorúzási szándékukat Lovasné Geiszel Nikolettánál személyesen,
a 30/266-0190-es telefonszámon vagy a geiszel.niki@flesch.hu e- mail címen jelezhetik legkésõbb március 7-ig.
• Lapunk fontosabb írásai megtalálhatóak a facebookon is
(facebook.com/hír14Mosonvármegye)
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A természetvédelemrõl Mecséren
A Szigetköz egyik hangulatos településén, Mecséren megtelt a
Faluház színházterme az érdeklõdõk nagy száma miatt. Itt került
sor a SZITE (Szigetközi Természetvédelmi Egyesület) soron következõ elõadására.
A megjelenteket Csaplár Zoltán, a község polgármestere köszöntötte, majd a SZITE elnöke, dr. Tóásó Gyula egyetemi tanár ismertette az egyesület mûködését, célját a természetvédelem területén.
Az árvizekkel gyakran sújtott Szigetköz folyamatos vízügyi beruházásokat igényel, errõl tartott vetített képes beszámolót Kertész József okleveles mérnök az ÉDUVIZIG (Észak- Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság) szakértõje. A Duna 1992-es elterelése számos
feladatot ró a vízügyre, az árvizek megelõzése és elhárítása terén.
A jelenleg folyó beruházásokról és tervezési munkákról adott részletekbe menõ elemzést az Alsó-Szigetközbõl.
A vízügyi igazgatóság szakértõje diaképes elõadásában mutatta
be a térségben és a Mosoni-Dunán elvégzett árvízvédelmi fejlesztéseket, amelyek tovább növelik a biztonságot, és javítják az árvízlevezetõ képességet. Ismertette az Öreg-Dunára tervezett újabb fenékküszöb és kishajó zsilip várható vízszintjavító hatását. Végül
pedig terveket és modell ábrákat nézhettek meg az érdeklõdõk a
gönyûi kikötõrõl és a Mosoni-Duna gyõri torkolati mûtárgyról,
valamint látványképeket mutatott be Gyõr vízparti városképérõl.
Ezután Kulcsárné Roth Matthaea, a Fertõ–Hanság Nemzeti Park
igazgatója A természetvédelem helyzete megyénkben címmel tartott elõadást. Szó esett a természetvédelem társadalmi elfogadottságáról, törvényi szabályozásokról, a vadon élõ állatok károkozásáról, különösen a kárókatona és a hód esetében. Míg a kárókatona

dolgában sikerült megoldást találni, a hód, mint védett állat esetében még nem. Pedig egyre sürgetõbb a megoldás, védekezni a kártevése ellen törvényi szabályozás hiányában szinte lehetetlen. Az
elõadások lezárása után a megjelentek kérdései következtek, különösen a Natura 2000 mûködésével kapcsolatban a természetvédelmi területeken lévõ földek, erdõk, egyéb területek kerültek szóba,
és felmerültek ötletek a hódok kártevése elleni védekezés mikéntjérõl is. A program zárásaként Mecsér polgármestere, Csaplár Zoltán köszönte meg a megjelentek hasznos hozzászólásait és az elõadók mindenre kiterjedõ tájékoztatását, majd kötetlen beszélgetés
következett az elõadók és a hallgatóság között.
Talpas Balázs

Jánossomorja

Megújul az orvosi rendelõ

Egészségházként újul meg az orvosi kombinát. Teljesen átalakítják az épület belsõ részeit, így a betegek számára is megfelelõbb szerkezet jön létre a várhatóan 60 milliós belsõ felújítás
után. A rendelõ felújítási szándéka már tavaly felmerült a város
részérõl. Akkor sok egyeztetést is folytatott a polgármester és a
városüzemeltetõ vezetõje az itt dolgozókkal, hogy a lehetõségekhez képest a legjobb megoldást dolgozhassák ki.
Tavaly még két ütemben, két év alatt tervezték elvégezni a belsõ felújítást, de fõként a betegek összességében rövidebb akadályoztatása miatt maradtak az egy ütemnél, idén nyáron állnak neki
a munkáknak. A tervek már csaknem teljesen készek.
Júliusban és augusztusban várhatóan a mûvelõdési ház ad majd
helyet az egészségügyi szolgáltatásoknak Jánossomorján. A meglévõ helyet növelni nem tudják, de ésszerûbb átrendezéssel igyekeznek segíteni az orvosokat és a betegeket. A háziorvosi rendelõk az épület gyógyszertár felõli részébe kerülnek. A közös várót
is felújítják, kényelmesebb térrel és a rendelések ütemezésével
oldják fel a zsúfoltságot. A másik szárny a védõnõknek nyújt majd
megfelelõbb környezetet. De itt marad a gyermekorvos, a
fizioterápia és az ügyelet is, ami háromágyasra bõvül.
Az elektromos hálózatot teljesen megújítják, akadálymentes
mosdó épül, új burkolatot kapnak a rendelõk, és mindenhol kialakítanak egy helyiséget, ahol az orvos kettesben lehet majd a beteggel. A projekt a belsõ felújításokat érinti, de felmerült a gyalogjárdák és a parkolók bõvítésének lehetõsége is.
A felújítást teljessé teszi, hogy kétéves átépítés után mára már
megújult gyógyszertár várja itt a betegeket. Ezzel bõvebb tereket,
új szolgáltatásokat is nyújt a patika, és gyorsabb kiszolgálást tesz
lehetõvé a több pénztár. (Forrás: JTV)
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Balázsjárás Halászin
Ma Szigetköz egyik gyöngyszeme Halászi, ahol a hagyományokat nagy-nagy szeretettel ápolják és adják tovább a fiataloknak. A
Balázsjárás hosszú évtizedes múltra tekint vissza a településen,
apáról fiúra szállt e nemes hagyomány. Sági Tünde, Rigó Endréné
és még sokan mások ezért is hozták létre a balázsolók több generációs találkozóját az idén.
Az összejövetelre a helyi Régia étteremben került sor, ahol a
mûsort a helyi táncosok az ismert „Bertóké verbunggal” nyitották
meg, õket a Kislaptáros zenekar kísérte. Székely Zoltán mûvészettörténész, múzeumigazgató beszélt a szokás kulturális jelentõségérõl, majd Rigó Endréné, nyugdíjas pedagógus fényképes beszámolója következett arról, hogy Barsi Ernõ tanítványaként hogyan élesztette újra a háborúban feledésbe merülõ néphagyományt.
Ezután a régi és új Balázsjárók közösen adták elõ a Balázsáldás
rigmusait, miközben csoportos fénykép is készült róluk. Az országos televízió is készített pár percet a találkozóról, melyet az érdekRégi fényképekkel ellátott tablók, vetített képes beszámoló és
lõdõk már meg is tekinthettek az M1 és az M5 csatornán. A találkovideófelvételek tették színesebbé az idõs és fiatal balázsolók találzón a régi, néha humoros balázsolások taglalása és felelevenítése
kozóját Halásziban.
Talpas Balázs
következett, immár fehér asztalnál elköltött vacsora mellett.

Déli elkerülõ – Tehermentesítõ út épül
Mosonmagyaróvárnál
Tehermentesítõ utat és új autópályacsomópontot kap Mosonmagyaróvár. A déli elkerülõ a 86-os és az 1-es fõutat köti össze, a
beruházásban egy vasúti híd is felépül.
A beruházó NIF Zrt. kihirdette a Mosonmagyaróvár tehermentesítõ útjára kiírt közbeszerzés végeredményét. Az 1-es fõút és 86os fõút közötti útszakasz elõkészítését a RODEN Mérnöki Iroda
Kft. végzi el 64 millió forintos szerzõdéses értéken.
A TED-en megjelent adatok szerint mintegy 2,8 km hosszúságú
útszakasz jön létre a város déli elkerülõjeként. A beruházásban
A Naposház tagjai is érdeklõdéssel járták körül a Harmath Lajos egy 40 méter hosszú híd is létrejön a Budapest-Hegyeshalom vasemlékkiállítást február 20-án a Hansági Múzeumban, majd Mosonma- útvonal felett.
gyaróvár ismert helyszíneit, épületeit ábrázoló nyomdaklisékrõl készítetAz 1-es és a 86-os közötti tehermentesítõ az M1-es autópályát is
tek lenyomatot.
átszeli, ezen a ponton egy különszintû csomópont létesül. Az M1es új csomópontja a Moson pihenõhely átépítésével jön létre.

Ne vásároljanak szénmonoxid-érzékelõt házaló eladóktól! Nyílt tér• Nyílt tér• Nyílt tér •Nyílt tér

Az utóbbi idõben Gyõr-Moson-Sopron megyében is megjelentek
csalók, akik a katasztrófavédelemre és szénmonoxid-érzékelõket
forgalmazó cégekre hivatkozva csöngetnek be lakásokba és árulnak
szén-monoxid-érzékelõket
Többnyire idõs, egyedül élõ embereket keresnek fel és gyõzik meg
õket, hogy vásároljanak tõlük nagyon magas áron szénmonoxid-érzékelõt, különben bírságra számíthatnak.
Fontos tudni, hogy magánlakásokba nem kötelezõ szénmonoxidérzékelõt felszerelni, senki nem bírságol azért, ha valakinek nincs
ilyen készüléke. A katasztrófavédelem ezzel együtt azt ajánlja, hogy
szerezzen be érzékelõt, az ugyanis életeket menthet. Jó minõségû
szénmonoxid-érzékelõ 10-12 ezer forintért beszerezhetõ.
A katasztrófavédelem honlapján elérhetõ azoknak az érzékelõknek a listája, amelyek megfelelõ biztonságot nyújtanak. Ne vásároljanak szénmonoxid-érzékelõt házaló eladóktól!
Az alábbi linken érhetõ el azon szén-monoxid érzékelõk listája,
amelyek megbízhatóak: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
piacfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf
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Mosonmagyaróvár - 2019.02.14. Önkormányzati ülés. Mosonmagyaróvár Képviselõtestületének csütörtöki ülésére az ellenzéki képviselõk (Ábrahám Tivadar DK, Goda Bálint LMP, Jávor
Miklós Jobbik, Kovács Tamás MSZP) elõterjesztést nyújtottak
be a Munka törvénykönyvének módosításával (rabszolgatörvény)
kapcsolatban. Kérték a képviselõ-testületet: utasítsa a 100%-ban
önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági társaságok vezetõit,
javasolja a város területén mûködõ gazdasági társaságok vezetõinek, hogy ne éljenek a törvénymódosítás adta lehetõségekkel. Szólítsa fel a választókerület országgyûlési képviselõjét, dr. Nagy Istvánt, javasolja a kormánynak a törvénymódosítás visszavonását.
A fideszes képviselõk napirendre sem vették az elõterjesztést!
A képviselõknek mindenkor a város polgárainak, munkavállalóinak javát kell szolgálniuk! El kell utasítaniuk minden olyan törekvést, ami az embereket kiszolgáltatott helyzetbe sodorja. A
kormánypárti képviselõk nem ezt teszik! Engedelmeskedve a felsõbb parancsnak, megfelelve a hatalom elvárásainak, szembemennek a helyi emberek érdekeivel.
K.T.
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Az év agrárszakembere dr. Reisinger Péter
Dr. Reisinger Péter agrármérnököt és növényvédelmi szakmérnököt növényvédelmi kategóriában az Év agrárszakembere díjával tüntették ki.
Reisinger Péter tudományos fokozatát 1988-ban védte meg
gyomszabályozás témakörben.
1999-ben egyetemi tanárrá, majd
a Pannon, késõbb a Nyugat-magyarországi Egyetemen egyetemi
docensévé nevezték ki, ahol a
Szaktanácsadó és Továbbképzõ Intézet igazgatója lett.
Tanszékvezetõként közremûködött a növényorvos mesterképzés
tanterv készítésében. A Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia
címû könyv társszerzõjeként nívódíjban részesült. Elindította, és
évekig fõszerkesztõje volt a Növényvédelmi Tanácsok címû népszerûsítõ szaklapnak, és a Magyar
Gyomkutatás és Technológia címû
tudományos folyóiratnak.
Tudományos tevékenysége elsõsorban a precíziós növénytermesz-
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Lenyúlás, a pénzforgalom vámszedõi

AbankolásMagyarországonnemzetközi összehasonlításban rendkívül drága, még forintban kifejezve is
jobban fáj nekünk a pénzforgalom,
mint egy dán, svéd, vagy éppen franciabankiügyfélnek-állapítottákmeg
az MNB elemzõi egy február elején
publikált tanulmányban.
A szerzõk által összegyûjtött
adatokból jól kiolvasható, hogy
a nettó jövedelmekhez viszonyítva minden jövedelmi kategóriában drágábbak a magyarországi
bankok, mint a vizsgált 11 másik

tési módszerek fejlesztésére irányul. Rutinszerûen alkalmazható
folyamatirányítási módszerei segítségével jelentõsen csökkenthetõ a
növényvédõ szer felhasználás.
Számos díjjal jutalmazták, így
a Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal, valamint az Ujhelyi Imre-díjjal. Megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét és Wittmann
Antal-díjat is. Jelenleg a Széchenyi Egyetem professor emeritusa.

2019.02.25., 3:44

országban. Úgy is, hogy a pénzügyi tranzakciós illetéktõl (PTI)
tisztítjuk az adatsorokat.
Persze mindenki a saját bõrén
érzi a magyar bankrendszer haramia módszereit, miközben ha kölcsönhöz akar jutni, ismét találkozhat a közel 40 százalékos
(uzsora)kamatokkal.
Így nem csoda, ha a lakosság
megtakarításait nem szívesen tartja forintban, amelynek nem kis
részét elkezelik „lakosságbarát”
bankjaink.
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Mosoni emlékek - 1953
1953 decemberében, négy év
után, újra a mosoni rokonok közé
kerültem a hegyeshalmi állásom
miatt. Nem örültem elhagyni Budapestet, és a kinevezési papíromat
még össze is gyúrtam haragomban,
de nem volt más választásom, élni
kellett.
1949. után ott fedezték fel talentumomat, mint énekkari szólistáét. Majdnem minden színpadon
szerepeltem, sõt a Zeneakadémia
nagytermében is. Az énektanításomat egy operaénekes mûvésznél a
textil szakszervezet fizette. Az idõben a családfenntartó az apám volt,
és az élet nehéz volt, mint mindenkinek. A vidéki élet más volt, mint
a fõvárosban. Nagyanyám házát államosították, már négy rokoncsalád lakott ott, az egyik az élelmezést oldotta meg. Apám havonta
küldött pénzt nagyanyámnak. A
helyzetbe mindenkinek bele kellett
rázódni, ismertük a társadalmi élet
korlátait, és csendesen kellett élni.
Jó hírt keveset mondtak Mosonról,
hogy a korábbi terrorhullám kiket
sújtott, és minek, ne kérdezzük, és
vigyázzunk, hogy kivel beszélünk, és
provokáló történetekre ne reagáljunk, hogy véleményünket ne használhassák fel ellenünk, mert több
kényszerített besúgót az ÁVO finoman vagy durván felhasznált,
munkájukban.
A nagyanyám volt házában lát-
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tam a megszüntetett mosoni hentesektõl elvitt húsipari gépeket,
megrozsdásodva, tönkremenve. A
hatóság nem törõdött vele. Hentesre se volt szükség. Mosonban
volt egy tréfás mondás a helyzetrõl: hallgatni arany, beszélni
Andrássy út hatvan.
A középrétegben a lelket a tiltott külföldi rádiók, mint a Szabad Európa, BBC és a többiek
magyar mûsorai tartották. Egy ittas ávós a vasútállomási restiben
dicsekedett, hogy õk zavarják a
külföldi magyar hírek vételét. Budapesten, egy másik tréfában az
utcán kérdezik, hogy hány óra van?
Nyolc óra, válaszolja gyorsan valaki. Honnan tudja, kérdez vissza a
másik. Most csukják az ablakokat,
kezdõdik a BBC magyar adása.
Mosonban meghívtak egy egyházi esküvõre, amit késõ este tartottak titokban, nem meghirdetve.
Az új házasokat ismertem, a titokban tartott esküvõre sokan jöttek
el, a rendszertõl való félelem ellenére is.
Megérkezésem után találkoztam a templom karnagyával, hangversenyre készülnek, kérte, énekeljek egy Bach áriát. Ott hallgatta
az ávótól fenyegetett plébános,
nem tudta, ki énekel. Egy üzlet kirakatában egy régebbi eseményrõl
készített fényképét kitették, hogy
megfélemlítsék Steurer Józsefet,

de az ÁVO néhány hét múlva elhurcolta, és egy internálótáborban rövidesen meghalt.
Itt, vidéken, este sötétedés után
nem illett kimenni, otthon Budapesten akkor kezdtünk menni látogatni. Minden reggel a vasútállomáshoz gyalogoltam a hegyeshalmi vonathoz. Többnyire az én
óraim délre befejezõdtek, és így az
Ausztria felõl érkezõ kocsiba szálltam vissza Mosonba, ebben még
volt nyugati levegõ, és szimbolikusan egy mély lélegzetet vettem belõle. Ha jó idõ volt, akkor kerékpárral hasítottam Hegyeshalomba.
Még Budapesten a Széchényi
Könyvtárban, a folyóirat osztályon
átnéztem a század eleji mosonmegyei sajtót. Az egyik 1919-es újságban írtak egy ismerõs üzletember problémájáról a helyi direktóriummal. Apám korabeli fiával
beszélgetve elmondtam az apjáról
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szóló cikket, mint érdekességet.
Azután hirtelen megbántam, mert
félelmetesen elsápadt. De nekem
ez nem volt kutatási témám, azt hiszem, hogy abban az idõben senki
sem olvasta rajtam kívül a proletárdiktatúra mosonmegyei újságját.
Másnak többet errõl nem beszéltem, de Mosonban is voltak, akik
19-ben érdeklõdtek az új eszmék
iránt. 1945 után kérte gimnáziumi
osztálytársát egy diplomás, hogy
írja le és igazolja 1919-es szereplését, ami miatt utána valamilyen
problémája volt. Sajnos a résztvevõk elhaltak, tõlük részletekrõl nem
érdeklõdtem, amikor lehetett volna, de a forradalmi évek alatti piaristákról is a kortársak nem mindig
pozitívan emlékeztek meg.
De ez is mára régmúlt lett, akkor sem volt minden szép és jó, és
mindenkinek elfogadható…
Ekker László (New York)

