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Halálügyész
„1956. október 25-én, Mosonmagyaróváron járunk. Vagyis 2019-ben, Vácott, a Juhász Gyula Általános Iskolában, Novák
Tamás A halálügyész címû játékfilmjének
forgatásán” - olvassuk a Magyar Nemzet ez
év március 16-án megjelent számában.
A film rendezõje beszámol róla, 70 perces játékfilm készül Grátz Elemérrõl, aki a
Földes-perben halálbüntetést kért Földes
Gábor rendezõre, Gulyás Lajos református lelkészre, Tihanyi Árpádra, Kiss Antalra, Weintráger Lászlóra, Cziffrik Lászlóra
és Zsigmond Dezsõre.
A rendezõ elmondja, sajnálatos, hogy
1989 után nem készültek történelmi játékfilmek. S úgy tûnik, ennek most vége. Nagy
siker volt a Kincsem film, s készül mozi
Nándorfehérvárról is.
Hogy miért Vác és nem Mosonmagyaróvár a magyaróvári sortûz filmes helyszíne?
„A magyaróvári sortûz jelenetét a korabeli helyszínen forgatták volna, de a határõrlaktanya épületében tavaly tûz ütött ki, a tetõzet leégett, ezért a hasonló kinézetû, váci
Juhász Gyula Általános Iskola épületére esett
a választás.”

(A minap Mosonmagyaróváron járt Erdélyi János filmrendezõ, aki a Vérrel és
kötéllel, valamint a Sortûz után filmeket
rendezte. Egy könyvbemutató keretében
láthatták az érdeklõdõk a sopronkõhidai
rabtemetõrõl készült közel egy órás dokumentumfilmjét, s vehették kézbe Borbély
József Szigethy Attiláról készült könyvét.)

HATALMAS ÉRDEKLÕDÉSSEL ZÁRULT AZ
I. SZIGETKÖZI VÁSÁR

M ÁJUS 26- ÁN EURÓPAI PARLAMENTI
KÉPVISELÕKET VÁLASZTUNK!

Több ezren választották hétvégi programnak március 10-én a Szigetközi Szatyor rendezvényét. Több hónapos elõkészület és egy álom vált valóra akkor, amikor Balogh Zoltán, a Szigetközi Szatyor Alapítvány kurátora több szervezõtársával együtt megnyitotta
az elsõ Szigetközi Vásárt. A Szigetközi Szatyor Hagyományteremtõ Nagyvásárán közel
55 helyi kézmûves termelõ termékeivel ismerkedhettek meg az érdeklõdõk.
(5.oldal.)

Törölték a helyi védettséget, le lehet
bontani az ávós laktanyát

A képviselõ-testület – mint az várható volt – törölte az egykori ávós laktanyáról a védettséget
12 igen, egy nem s egy tartózkodással, így az épület elbontható.
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Mosonmagyaróvár forró nyara – 1989
2019. június 8-án lesz harminc éve, hogy Mosonmagyaróváron
felszakadtak az 1956. október 26-ai sortûz fájdalmas emlékét évtizedekig hordozó sebek, ugyanis ezen a napon a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete nyílt vitát rendezett a Városi
Mûvelõdési Központ nagytermében 1956. október. 26. Mosonmagyaróvárott címmel. (Az MDF helyi szervezete egyébként 1989
márciusában megalakította az 1956-ot kutató munkacsoportját,
elnöke Sólyom Tibor lett.)
A fórum apropóját egy, a Határõr újság 1989. május 22-ei számában megjelent A tanúk felelõssége címû cikk adta Horváth J.
Ferenc tollából.
De mi volt az apropója Horváth J. Ferenc írásának?
A szerzõ a cikkben egy, a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság címû
mûsorában elhangzott riportra hivatkozva fogott tollat. Szerencsére az OSA digitális archívumából letölthetõk a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság mûsorának idevágó átiratai. Némi kutatómunka után meg is találtam azt az átiratot, amire H. J. F. írásában hivatkozott.
Ez pedig az 1989. május 7-ei adásban elhangzott riport, melyben Schwendtner Ferenc szemtanú, súlyosan, maradandóan megsérült túlélõ emlékezett vissza október 26-ra, a sortûz elõzményeire, borzalmaira, következményeire, felelõseire, hatására személyes életének alakulásában.
Ha úgy veszem, 1989. június 8-a, május 7-én kezdõdött
Schwendtner Ferenc bátor megszólalásával, aki a harminchárom
évig rákényszerített hallgatás falán elõször mert áttörni.
A május 7-ei megszólalás után egyébként további levelek is érkeztek a mûsor szerkesztõségébe. Például Kiskunhalasról (ott élt
Dudás István, aki ’56-ban a mosonmagyaróvári határõr laktanya
parancsnoka volt), vagy Szentendrérõl, ahonnan szintén egy korabeli szemtanú visszaemlékezõ írt, de készült újabb riport is a
Vasárnapi Újságban.
A helyi MDF tehát a Határõr újság cikkére reagálva, nem tetszését kifejezve gondolta úgy, hogy harminchárom évvel a sortûz
után nyílt vitát rendez a mosonmagyaróvári 1956. október 26-ai
eseményekrõl. Ezt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság mûsorának
június 4-i adásában nyílt levél formájában is beolvasták. Ugyanezen napon a mûsorban még elhangzott egy volt határõr levele,
aki Szolnokról írt, és a Schwendtner Ferenc által elmondottakat
igazolta.
Ezen elõzmények után került sor a fórumra június 8-án, melyre azóta se volt fogható a városban.
A fórumon a színpadon ülõ külön meghívottak mellett felszólaltak a nézõtéren ülõ túlélõk, sebesültek, az áldozatok, a kivégzett mártírok hozzátartozói, a megtorlások túlélõi.
Míg Budapesten Nagy Imre és társait temették, addig június
16-án szintén az MDF helyi szervezete gyászünnepséget tartott a
magyaróvári temetõben, ahol kopjafát is avattak.
Június 26-án Kiskunhalas rendezett olyan fórumot, mint elõtte
Mosonmagyaróvár, s természetes, hogy oda a mosonmagyaróváriak is elmentek.

Errõl itthon július 14-én videofelvétellel egybekötött ankétot is
rendezett a MDF Mosonmagyaróvári Szervezete.
Augusztus elején pedig már különbözõ pártok, egyesületek álltak össze és vállaltak írásos kötelezettséget „Mosonmagyaróvár,
1956. október 26.” emlékmû állítására.
Mosonmagyaróvár forró nyarából
nem maradhat ki,
hogy júniusban már
a városban forgatta
Erdélyi János és
Zsigmond Dezsõ a
Vérrel és kötéllel
címû filmet. Errõl
még az MTI is tudósított augusztusban.
Ugyanide tartozik még, hogy a Mezõgazdasági Akadémia pedig, dr. Kuroli Géza dékán
szervezésében emléktáblát készített
hõsi halottjainak
emlékére.
Mosonmagyaróvár 1989-es forró
nyarának szeptemberi lezárásaként még megjegyezhetõ, hogy a Városi Tanács szeptember 5-i utolsó tanácsülésén megváltoztatta a
három népharag áldozatává vált ávós határõr emlékét 1958-tól õrzõ
utcaneveket.
Simon Zsuzsanna
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Óriásberuházás az Agráriumban

A FAKT AG egy közel 1 milliárd eurós, mezõgazdasági és
infrastruktúra-fejlesztési beruházást valósít meg hamarosan
Hegyeshalom-Bezenye települések határában. A beruházás
jelentõs mérföldkõ mind a német cég, mind Magyarország életében.

A beruházás egész Közép-Európában egyedülálló, közel 330
hektár területen valósul meg.
A kertészeti, logisztikai, feldolgozási központ egész KözépEurópában egyedülállónak számít, közel ötezer új munkahelyet
teremthet majd. A mai nap is megerõsített abban, hogy közös
munkával modernizálhatjuk és versenyképesebbé tehetjük a magyar
agráriumot. Köszönöm az együttmûködést Hubert SchulteKempernek, a FAKT AG elnök-vezérigazgatójának – nyilatk o z t a Nagy István agrárminiszter, a térség országgyûlési
képviselõje.
A beruházás központi eleme egy olyan kertészeti termelési,

Felújítják a rendezõpályaudvart
Hegyeshalomban
Megkezdte a MÁV Hegyeshalom vasútállomás felújítását. A
rehabilitációra azért van szükség, mert az al- és felépítmények
elavultak, cserére szorulnak és a tengelyterhelést is megnövelik
21 tonnáról 22,5 tonnára, így megszûnnek a forgalmat korlátozó
lassújelek. Évente jóval több, mint húszezer tehervonat fordul meg
Hegyeshalomban, ehhez jönnek hozzá a személyvonat és egyéb
vonatok. A forgalom éves átlagban körülbelül napi 190 vonat: 56
személyszállító-, 98 tehervonat és 26 egyéb vonat.
A negyed évszázada folyamatos megújuláson átesõ vonal egyes
szakaszain lehetett elõször menetrend szerint 160 km/órás sebességgel közlekedni az országban. Nem csoda, hogy a MÁV igyekszik csúcsformában tartani az Ausztria felé határállomásként is
mûködõ hegyeshalmi pályaudvart. Határmenti elhelyezkedése miatt az állomás egyes vágányain a felsõvezeték-rendszert úgy építették meg, hogy a különbözõ áramnemek között átkapcsolható
legyen, azaz igény szerint a Magyarországon használt 25 Kilovolt
és 50 Herz váltakozó feszültségû betáplálás vagy az Ausztriában
honos 15 Kilovoltos, 16,7 periódusú áram kerüljön az adott vágány feletti drótba.
Az átépítést bõ fél év alatt végzik el, huszonhét munkafázisban. Ezek legtöbb része (június 17-tõl) mindössze négy napig tart,
de lesznek hosszabb idõszakok is, amikor egy-egy adott feladaton
dolgoznak a vasútépítõk.
Az igazi megpróbáltatás augusztus 8-án kezdõdik: augusztus
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feldolgozási és logisztikai központ, amely lehetõvé teszi a
legmagasabb szintû kereskedelmi igények kiszolgálását egész
Európában. A tervek szerint egy összesen 650-700 millió eurónyi
fejlesztés irányulhat a mezõgazdasági termeléshez és hozzá a
kapcsolódó ipari fejlesztésekhez. Ez nemcsak a térségnek, hanem
az egész régiónak új lehetõségeket jelent a mezõgazdaság,
különösen a zöldség-gyümölcs termelés számára.
A beruházáson belül kiemelkedik az üvegház-fejlesztési projekt.
Hazánkban nagy hagyománya van a hajtatott zöldségkultúráknak
és jelenleg is nagy fejlõdésen megy keresztül az ágazat.
Ma 150 hektárnyi üvegházban és 400-500 hektárnyi korszerû
fóliablokkban, nagy légterû sátrakban zajlik zöldséghajtatás, amely
felület jelentõsen bõvülni fog a Vidékfejlesztési Programnak
köszönhetõen.
Hazánk a jó minõségû termékeinek köszönhetõen jelenleg is
jelentõs mennyiségû zöldséget és gyümölcsöt exportál, elsõsorban
az Európai Unió országaiba. 2018-ban a friss zöldségexportunk
115 ezer tonna volt, értéke meghaladta a 120 millió eurót. Ennek
fejlesztésében hatalmas elõrelépést hozhat Magyarország számára
ez a beruházás, ma a hajtatott termékek közül szinte csak
paprikából van export árualapunk, paradicsom vagy éppen uborka
tekintetében pedig még a hazai piacon is kihasználatlan
lehetõségeink vannak.
Ez a fejlesztés segít abban, hogy nagy mennyiségû és, magas
minõségû export árualapot hoz létre magyar munkaerõvel, magyar
hozzáadott értékkel, a legmodernebb üvegházakkal, alkalmazott
technológiákkal és eljárásokkal.
A részvénytársaság egy 30 hektárnyi üvegházat épít fel, 50
hektárra tervez szabadföldi kertészetet. A fejlesztésnek
köszönhetõen az itt elõállított áruk, valamint a teljes magyar
zöldség-gyümölcs ágazat számára kiugrási lehetõséget jelenthet
az európai piacokra.
A magyar agrárexport dinamikus növekedéssel az elmúlt években
elérte a 9 milliárd eurót. Ez és az ehhez hasonló beruházások teszik
lehetõvé, hogy néhány éven belül meghaladjuk a 10 milliárd eurót
és tovább erõsítsük hazánk piaci jelenlétét Európában és szerte a
világon.
(Fotó: Pelsõczy Csaba)

12-ig a vágányzár kizárja a teljes rendezõpályaudvari részt, így a
tehervonatokat kerülõ útirányon át kell közlekedtetni , illetve ettõl a naptól kezdve augusztus 23-ig a kavicsbányai iparvágány sem
lesz használható.
Augusztus 12-e és 23-a között ismételten csak néhány vágányon
lesz vágányzár, de augusztus 23-tól szeptember 3-ig ismét a teljes
rendezõpályaudvart lezárják.
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Tisztújítás a Széchenyi Polgári Körben

A Mosonmagyaróvári Széchenyi Polgári Kör megtartotta éves
közgyûlését a Cselley-ház dísztermében.

Elõször Moldoványi Géza elnök köszöntötte az újonnan jelentkezetteket a tagság soraiban. A huszonnyolc évvel ezelõtti alapításkor huszonöten voltak, mostanra több, mint kilencvenre nõtt a
taglétszám. Ezután következett a tavalyi évet értékelõ beszámoló, melybõl kiderült, mozgalmas évet tudhat maga mögött az egyesület. Jó kapcsolatokat ápolnak más civil szervezetekkel, különösen a gazdász szövetséggel, valamint a városvédõ egyesülettel. A
vezetõség mandátumának lejárta miatt az eddigi vezetõség lemondott, majd új választás következett. A régi vezetõséget két személy kivételével – akik nem tudták tovább vállani a tisztséget –
újra megválasztották, és Moldoványi Géza eddigi elnök továbbra
is élvezi a tagság bizalmát.

A vezetõség tagjai: Marosi Sándor alelnök, Czingráber Anna, Horváth
Béláné felügyelõ bizottsági tagok, Prikler Györgyné elnökségi tag, Moldoványi
Géza elnök, Tormáné Varga Marianna a felügyelõ bizottság elnöke, Csapóné
Obendorfer Erika, Neuberger Gabriella elnökségi tagok.

Talpas Balázs

Megszûnt a Gulyás Lajos Városi Kollégium
önállósága

2019. március 25-én (hétfõn) kezdõdtek a Mosonmagyaróvár, Erzsébet
királyné utca, Zsigmond király utca és Götz Irén utca útépítés elõkészítõ
munkái, munkálatok során részleges útlezárások várhatók. (Ezekrõl a VÜF
honlapján tájékozódhat!)

A város képviselõ-testülete a gyõri oktatási központ javaslatára
hozzájárult ahhoz, hogy a városi kollégium 13 év után ismét a Kossuth-gimnázium fenntartásába kerüljön. A kollégium korábban ennek az intézménynek a része volt, s 2007-tõl lett önálló intézmény.

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

Egy mondatban • Egy mondatban • Egy mondatban
Civil Ház lesz a felújított Pálffy-villából• Április 17-ig láthatóak Kardos Diána gasztrofotói a Huszár Gál Városi Könyvtárban • Május 15-én Rajkán emlékkövet állítanak a település zsidó lakosságára emlékezve abból az alkalomból, hogy
hetvenöt évvel ezelõtt hurcolták õket a mosoni gettóba• A
Szûk Ödön emlékkiállítás április 18-ig látható a Flesch Károly Kulturális Központban • Minibölcsõdét adtak át a minap Kimlén, ahova nyolc gyermek jár március elsejétõl • Mo-
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sonmagyaróvár Önkormányzata (mosonmagyaravar.hu) pályázati felhívást tett közzé a mûemléki és helyi védelem alatt
álló építészeti értékek felújítására • A nagyböjti gyûjtéssorozat keretében a Katolikus Karitász Mosonmagyaróvári csoportja április 14-én édességet gyûjt a rászorulóknak a bejárattal szembeni fõoltárnál • Lapunk fontosabb írásai megtalálhatóak a facebookon is (facebook.com/hír14Mosonvármegye)
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Tanítónk légy kokárdás március! – Lébény
Március 15-én, délelõtt 10-kor kezdõdött Lébényben az 1848-49es forradalom és szabadságharc emlékére tartott ünnepség.
Az ünnepi mûsorra a Közösségi Házban került sor, ahol a lébényi
- iskola 6. osztályos diákjai várták meghitten és felkészülten az emlékezésre érkezõket. (felkészítõ tanárok: Gyurós Tamara, Pék Vilmosné,
Hesser Éva – köszönet érte!) Az általuk elõadott versek, szavalatok
és énekek pedig lassan-lassan átértékelték bennünk a mindennapokat. Újra felidézõdött bennünk a valódi magyarság gondolata, a fiatatok eszmeisége, a tenniakarás vágya és ereje.
1848. március 15. – Egy nap, amikor újra magyar lett a magyar –
szólt Petõfi Sándortól az idézet, s amely az alig tizenévesek szájából
aztán új értelmet is nyert. Vajon õk értik-e a 171 évvel ezelõtti tettek súlyát? Vajon a mai „Petõfi-Vasvári-Jókai” korosztály képes lenne-e újra ilyen hõsi áldozatokra?
Bízzunk abban, hogy igen! Bíznunk kell abban, hogy pár évtized
múlva õk is büszke szülõként, nagyszülõként adják majd tovább történelmi értékeinket, kincseinket, magyarságunkat!
Ezt a gondolatmenetet folytatta Tóth Máté, a Hansági Múzeum
történésze is, aki beszédében kiemelte: Kicsi az országunk, de mégis
csodát tud tenni. Kicsi az országunk, de mégis ránk figyel Európa. ... Az
1848-49-es forradalom és szabadságharc idején minden második századosunk 18 évnél fiatalabb volt. És ez rendjén is volt így. A forradalom
szele és a szabadság lángja elsõsorban a fiatalokat szólítja meg, a középkorosztály és az idõsek egyetlen feladata marad: támogatni kell õket! 48.
máricus 15-e arra int, hogy fogjuk össze fiataljainkat, neveljük õket,
mert a nemzet legértékesebb részét õk képezik.

Majd zárásként újra a lébényi fiatalságé lett a fõszerep, az elõadó
ugyanis õket szólította meg:
Amíg azt tapasztalhatjuk, hogy ilyen talpraesett fiataljaink vannak,
amíg március 15-e emléke így él közöttünk, amíg unokáink emlékeznek
ránk és leborulnak nagyjaink sírja elõtt, addig nincs gond. Addig a kokárdánk és annak szellemisége is tovább száll gyermekeinkre.
A beszédet a mindent elmondó csend zárta. Máricus 15-én
Lébényben a megemlékezést a Szabadság Angyala szobor elõtti koszorúzás és fõhajtás tette még tisztelettelibbé.
Nemes Claudia (Fotó: Stipkovits Veronika)

Ásványráró – Hatalmas érdeklõdéssel zárult az I. Szigetközi Vásár
Több ezren választották hétvégi programnak március 10-én a Szigetközi Szatyor rendezvényét. Több hónapos elõkészület után egy álom
vált valóra akkor, amikor Balogh Zoltán, a Szigetközi Szatyor Alapítvány kurátora több szervezõtársával együtt megnyitotta az elsõ
Szigetközi Vásárt.

A Szigetközi Szatyor Hagyományteremtõ Nagyvásárán közel 55
helyi kézmûves termelõ termékeivel ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. Az élmény mindenki számára magáért beszélt, igazi családi kikapcsolódás várta az ide érkezõket. A szervezõk nemcsak a kiállítókat
sorakoztatták fel, hanem számos kiegészítõ programmal is kedveskedtek: volt bábszínház, pónilovaglás, óriáshomokozó, fából készült
ügyességi játékok, hagyományos ételek, a további kedvcsináló hangulatot pedig a Kislaptáros zenekar biztosította.
– A Szigetközi Szatyor minden évben más helyszínen jelenik meg. A
Szigetközi Szatyor Hagyományteremtõ Nagyvására néven indított kezdeményezés célja, hogy a helyi - és kézmûves termékeket minél szélesebb
körben, minél nagyobb közönség elõtt mutassuk be. Ehhez fontos a különbözõ helyszínek váltakozása is. Eddig Mosonmagyaróvár volt a fõ hely-
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szín, de az alapítvány kiemelt célja az is, hogy ezt a lehetõséget kivigyük
Szigetközbe – nyilatkozta a rendezvény után Balogh Zoltán.
– A szigetközi települések közül miért éppen Ásványráróra esett a
választás?
– Fontos volt számunkra, hogy Szigetköz közönségét minél szélesebb
körben tudjuk megszólítani, úgy, hogy Gyõr és Mosonmagyaróvár vonzáskörzetét egy pontban érjük el.
A hamarosan megnyíló étterem pedig biztos alapot és kiváló lehetõséget adott a vásár helyszínének, hiszen itt is a helyi alapanyagú ételek
készítése lesz a fõ specialitás. Így a vásár egy nagyon jó találkozási pont.
Mikor lesz a következõ vásári idõpont?
– Elõzetes tervek szerint minden hónapban lesz szigetközi vásár, hasonló kivitelezésben. Jelenleg még egyeztetés alatt van az idõpont.
– Nem csak a helyi termékek népszerûsítése tartozik az Alapítvány
feladatai közé. Figyeltek a természetvédelemre is..
– A hulladékmentességre való törekvés is kiemelt tényezõ. Hiszünk
abban, hogy ha az ideérkezõ vendégek és mi is odafigyelünk ennek hangsúlyozására, akkor ugyancsak sokat tehetünk Szigetköz természeti kincseinek védelméért. A Major üzemeltetõi számára is fontos volt, hogy minden felhasznált evõeszköz lebomló alapanyagú legyen, melyek helyben
kerülnek komposztálásra.
– A családi program reggel nyolc órától délután háromig tartott. A
siker biztos jele volt, hogy még délután két óra körül is folyamatosan
érkeztek az érdeklõdõk. Milyen tapasztalatokkal zártátok a napot?
– Próbáltunk most is minden apróságra odafigyelni, amire csak lehetett. Nagyon rizikós márciusi idopontot választottunk, dupla vagy semmi
alapon. Ezt is megnyertük: gyönyörû napos idõ volt délelõtt, nagyon sokan és sokat vásároltak. Bízunk benne, hogy a következõ is ugyanígy fog
sikerülni.
– Milyen terveitek vannak még 2019-re?
– A Szigetközi Szatyor Alapítványnak az a dolga, hogy támogassa a hasonló jellegû kezdeményezéseket. Impulzusokat adjon és kapcsolatokat építsen. Folyamatosak a pályázatbeadások, és a célunk elérése érdekében szívesen dolgozunk együtt új partnerekkel is. Ezen az úton haladunk tovább!
N.C.

2019.03.29., 6:35
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Átadták a 2018. évi Moson Vármegye
Iparosa díjakat
Az iparos díjakat az idén az iparos bálon nyújtották át az azt kiérdemelteknek. A népes közönség
ezúttal is a sok-sok év munkájának elismeréseként, komoly szakmai sikereket elért iparost, szakembert és szolgáltató vállalkozást
köszönthetett. A tavalyi évtõl kezdõdõen a piramis alakú kovácsoltvas golyókból álló díjat egy modernebb, a kimagasló tevékenységet jobban hangsúlyozó formai
megjelenítés váltottafel.

A kovácstûzben edzett új iparos díjat Peres Zoltán lakatosmester készítette. Az Év iparosa, szakembere és szolgáltatója kategóriákon túl átadták a Moson Vármegye oktatásáért-szakképzéséért
elismerést is. Az alapítók ezzel a
döntésükkel az elméleti és gyakorlati oktatással kiemelten foglalko-

zó szakemberekre szeretné irányítani a figyelmet.
A Magyar Iparosság Szolgálatáért díjat Nagy Béla villanyszerelõ mester nyerte el 2018ban. A Moson Vármegye Oktatásáért- Szakképzéséért 2018-as
díjazottja Varga Ferenc, a Hunyadi Mátyás Szakgimnázium és
Szakiskola gépészmérnök tanára.
Az Év iparosa 2018 díj kitüntetettje Andrássy Dénes villamosmérnök, Hegyeshalomból. Az Év
Szakembere 2018 díjat Tóth Ferenc–Kábelbarát Mérnökiroda
Kft. érdemelte ki, Mosonszolnokról. Az Év Szolgáltatója
2018 díjkategória díjazottja az
Óvár Építõipari Kft. lett Mosonmagyaróvárról.
A díjazottak tevékenységükkel
kiérdemelték ezt az elismerést és
környezetük is büszke lehet, hogy
ilyen sikeres és eredményes vállalkozások mûködnek lakóhelyükön. Mindenkori cél, hogy a díjazott iparosok, szakemberek,
szolgáltatók sikerén felbuzdulva,
évrõl évre egyre többen mérettessék meg magukat a Moson Vármegye Iparosa Díjon.

Mátyás király emlékév Bécsben

Emlékmisével kezdõdött a Stephansdomban Bécsben a Mátyás király
emlékév, majd az Igazságügyi Minisztérium épületében egy konferenciával
zárul t késõ õsszel. Ezen több a Kárpát-medencébõl érkezõ tudós, nagykövet,
múzeumigazgató tartott elõadást.
Az emlékév anyagát a napokban jelentette meg a Mosonvármegye Lap-és
Könyvkiadó könyv alakban, a szervezõ Kaláka Club megbízásából.
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Egységben az európai Magyarországért!

Hazánk idén ünnepli az európai közösséghez (EU) történt csatlakozásának tizenötödik évfordulóját. Magyarország egyértelmûen megbecsült és értékes tagja az Európai Uniónak. Hazánk helye megkérdõjelezhetetlenül a
békét és fejlõdést jelentõ európai közösségben van, ezt a csatlakozásunk óta
eltelt másfél évtized gyarapodása, eredményei és fejlesztései egyértelmûen
igazolják. Elkötelezettségünket és tagságunkat azonban jelenleg valós veszély fenyegeti. Közös felelõsségünk és feladatunk, hogy Magyarország tagja
és része maradjon az európai szövetségnek, mert a kontinens stabilitása és
benne Magyarország biztonsága, valamint jövõje csakis egy erõs és jól mûködõ Európai Unióban garantálható.
Mosonmagyaróvár város önkormányzatának képviselõjeként jelen határozati javaslatban kívánom megerõsíteni, hogy helyi mszp-s, baloldali közösségünk elkötelezett az európai értékek és azok határozott képviselete
mellett. Kinyilvánítjuk, hogy az alábbi pontokban egyetértünk és azokat városunk érdekében közösen képviseljük:
1. Magyarország helye az Európai Unióban van! Elutasítunk minden olyan
törekvést, amely ezt megkérdõjelezi vagy akár csak gyengíti pozíciónkat az
európai közösségben! 2. Támogatjuk a szociális Európa alapjainak megteremtését, ezzel a szociális jogok megerõsítését, a munkaerõ-piaci esélyegyenlõség és méltányosság garanciáinak biztosítását! 3. Haladéktalanul csatlakozni akarunk az Európai Ügyészség intézményéhez az uniós támogatások
korrupciójának megállítása és felszámolása érdekében! 4. Nem támogatjuk
az illegális migrációt! Ugyanakkor, meggyõzõdésünk, hogy Hazánk és az
Unió polgárainak biztonságát csak közös európai megoldások tudják garantálni! 5. Védjük és erõsítjük a magyar nemzeti identitás európai képviseletét,
a több mint félmillió kivándorolt magyar érdekképviseletét és követeljük
számukra az egyenlõ szavazati jog gyakorlásának alkotmányos garanciáját!
D r. Kovács Tamás, önkormányzati képviselõ

2019.03.29., 6:35
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Piarista diákok Zoboralján

2019 februárjának utolsó hetében öt felejthetetlen napot töltött
néhány piarista diákunk Alsóbodokon, a Csemadok által szervezett tavaszi táborban felügyeletemmel.
Szlovákiában ekkor van a tavaszi szünet, s ez kiváló alkalmat
kínál arra, hogy a diákok magyarországi társaikkal együtt megismerkedjenek Nyitra környékével,
s hogy barátságok szövõdjenek.
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bepillantást nyertek a Rákóczi
szabadságharc felvidéki történéseibe, megismerkedtek a NyitraZobor környéki hagyományokkal, szokásokkal, dalokkal is.
A közelgõ ünnep tiszteletére
megemlékeztünk 1848. március
15-érõl, s meglátogattuk Esterházy János felvidéki mártír politikus emlékhelyét is, amely ugyancsak Alsóbodokon található.
A „játék, móka, kacagás, zene,

Programunk nyitrai kirándulást, szellemi és ügyességi vetélkedõket, játszóházas foglalkozásokat, néprajzi elõadást, könyvbemutatót tartalmazott. Diákjaink a
Szenc és környéke magyar tannyelvû iskoláinak tanulóival
együtt rendhagyó irodalomórán
vettek részt Böröndi Lajos költõtanárral, ahol játékosan ismerkedtek meg a klasszikus verstannal, s
a magyar nyelv rejtelmeivel. De

2019.03.29., 6:35

tánc” program különösen tetszett
a tábor lakóinak.
Látogatást tett a táborban Bárdos Gyula, a Csemadok országos
elnöke is, s a Szlovák Televízió
magyar szerkesztõségének riportere felvidéki élményeikrõl faggatta a piarista diákokat.
A tábor végén fájó szívvel, de
élményekben gazdagodva búcsúztunk el a Paulisz rancsról.
Böröndi Lajosné tanár-szervezõ
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A MEGFESTETT IDÕ

2019. március 22-én nyílt meg az a
kiállítás a Mosonvármegyei Múzeumban, melyre nagy tisztelettel várták Nagy István minisztert, a térség
országgyûlési képviselõjét. A mûvésszel több évtizede jó barátságot ápoló tárcavezetõ köszöntõ beszédében
kiemelte: Varga György az a barát, a
festõ, az iparmûvész, aki a színek sokaságában keresi az igazságot. Nagyon
sok stílust és ihletet lehet látni a falakon, amit összeköt az, hogy ezt barátunk, Varga György készítette – életének különbözõ szakaszaiban.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet, milyen fontos kötelezettségei vannak a polgári társadalomnak. Mint
mondta: Fantasztikus látni, hogy ennyien támogatják és segítik ezt a munkásságot. Ez a polgári társadalom köte-
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lessége is, hogy mindazokat a mûvészeket megbecsüljük, akik közöttünk
élnek, hiszen õk mûvészetükkel a mi
életünket teszik szebbé. De csak akkor tudják szebbé tenni, ha mi igényeljük ezt a szépet.
Megannyi kép mutat rá például általa is, hogy milyen csodálatos környezetben élünk itt a Szigetközben. Nem
véletlenül hívják õt a Szigetköz festõjének.
Végül így zárta köszöntõjét:
A mûvész munkásságával int bennünket arra is, hogy felelõsséggel tartozunk: a saját életünkért és a közösség életéért is. Küldetésünk van, tennivalónk van, dolgunk van ezen a világon. Emellett folyamatosan azon kell
dolgozni, hogyan tudunk még egy kicsit jobbá, szebbé, nemesebbé válni. Ez

a feladatunk! S ezt az erõt, ezeket az
értéket mindig õrizni és ápolni kell!
Szakolczay Lajos mûvészetkritikus sajnálatos megbetegedés miatt
nem tudott részt venni az eseményen,
megnyitó beszédét Böröndi Lajos
költõ olvasta fel, aki késõbb saját
versével is megörvendeztette a közönséget.
A kritikus így beszélt a mûvész
munkásságáról:
Megfestett idõ – Kérdések kérdése:
az idõ valójában megfesthetõ-e? Vane formája, színe, szerkezete, hangulata? Ha a jót és rosszat termõ évtizedek
belénk nyilallnak, amelyekben a vízparti öröm és a Golgota-járás keveredik, látjuk-e, tisztán látjuk-e az idõt,
amely sokkal inkább sors, pszichológiailag földolgozott élmények gyûjtõhelye? A mosonmagyaróvári festõmûvész, Varga György nagyon is tisztában
van az idõ rejtélyével, sokarcúságával.
Fényre ittas szeme mindig többet lát –
és láttat – a valónál.

2019.03.29., 6:35

Lehetetlen nem észrevenni, hogy
ebben az életmûben, bölcselmi súllyal,
azok a stációk játsszák a legnagyobb
szerepet, amelyekben Krisztus kereszthalála nem egyezik a végítélet harsonájával, sokkal inkább az embert a
tisztaságban megfürdetõ gesztus.
Varga György, mint tudósan látó
elme, hogyne hinne a föld és az ég
madaraiban, a Duna extázisában, a sás
élével megsebzett parti fény – napfelkelte és napnyugta – embert elámító,
valamiképp paradicsomi állapotot sugalló, nyugságot árasztó békéjében (innen is akvarelljeinek több felé nyíló
csöndje), ám életmûvének izgalmát
azok a „hieroglifával”megtûzdelt, vagy
valami idõfal-létfal zsolozsmájának tetszõ rovások, pórusok-tekervények garmadájával érvényesített festmények
adják, amelyekben a régmúlt mítoszi
és valós fájdalmai éppúgy ötvözõdnek,
mint – ettõl válik vallomásos jellegûvé
a készenlét – a legmélyebb tárnákat is
fölkavaró confiteor.
Nemes Claudia

