IV. évfolyam 4. sz. 2019. május 8. mosonvarmegye@gmail.com

Hetvenöt éve hurcolták a mosoni gettóba a
vármegye zsidó polgárait

(A Mosonvármegye egy héttel a „betelepítést”
követõen tudósított a közöltek szerint. A összezsúfolt zsidóság Gyõrbe szállításáról június elején, majd Auschwitzba történõ elhurcolásukról
már nem írt semmit.)

Meghívó

Rajka Község Önkormányzata nevében meghívjuk a tisztelt érdeklõdõket zsidó honfitársaink munkatáborokba és haláltáborokba történõ elhurcolásának emlékére tartandó megemlékezésre és a 75. évforduló alkalmából felállított emlékkõ
átadására. Helyszín: Rajka, Mártírok utca 2/B. (Az egykori zsinagóga helye.) Idõpont: 2019. május 15. 17 óra
Rajka Község Önkormányzata
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Intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhetõ Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak
magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetõk
az önkormányzati ügyek.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést
igénylõ ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetõk akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhetõ, túlfizetés esetén
átvezetés és visszatérítés kezdeményezhetõ, gépjármû-, illetve
termõföld adó jelenthetõ be, valamint helyi/önkormányzati adóés értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparûzési
adó bevallása a portál segítségével szintén könnyûszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységrõl van szó.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is
elérhetõ.

Új bölcsõde Lébényben és Mosonmagyaróváron
– Amikor az ember azt érzékeli, hogy ennyien tudnak örülni egy beruházásnak, akkor látszik igazán, hogy erre nagy szükség volt. Minden nagy dolog
egy elhatározással, egy álommal, egy jó döntéssel kezdõdik. Ez a jó döntés
Lébény esetében arról szól, hogy akarnak város lenni!
A kormánynak az a célja, hogy ne legyen akadálya a munkavállalásnak a
gyerekvállalás, a gyerekvállalásnak pedig a munkavállalás. Szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a családoknak, amelyekben a szülõk dolgoznak, és
három év alatti gyermeket vagy gyermekeket nevelnek –mondta május 3-án
Lébényben dr. Nagy István országgyûlési képviselõ, agrárminiszter, amikor átadta Lébény új bölcsõdéjét.
Németh Zoltán, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnök e beszédében Magyarország kormányának kiemelt támogatási rendszerére hívta fel a figyelmet.
– A jelenlegi családtámogatási intézkedésekkel olyan lehetõségeket kapnak a családok, mellyel bátran lehet vállalni több gyermeket is. A nagyobb
gyermekszületési létszámokhoz több intézmény is szükséges. Elmondható,
hogy sorra nyitnak ki, fejlõdnek, bõvülnek az iskolák, óvodák. A bölcsõdék
építésével pedig nagy hiányt pótol a kormány – mondta.
176 millió forint TOP pályázatból épült az a bölcsõde, melyet május 3án adtak át Mosonmagyaróváron. A Margaréta nevet viselõ intézmény jelenleg a térség legmodernebb, lifttel és speciális tornaszobával felszerelt
bölcsõdéje.

Impresszum: Hír14 Mosonvármegye • Kiadja a Mosonvármegye Kft. • Szerkesztõ: Böröndi Lajos • Hirdetésfelvétel:
Balassa Tamás (06-30-739-11-44) • Szerkesztõség: 9211 Feketeerdõ Erdõalja u. 11. • Terjesztik Mosonmagyaróváron és
környékén• Elérhetõség: mosonvarmegye@gmail.com • ISSN 2498-7131 • Tel.: 06-30-869-78-97 • Letölthetõ:
www.mosonvarmegye.eoldal.hu • facebook.com/hír14Mosonvármegye • Nyomás: Palatia Kft. Gyõr, Viza u. 4. Üv. igazgató
Radek József. • Terjeszti az Arabona Post
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Az Emlékhelyek napja A Gulyás Lajos Kollégium kapcsán

A Nemzeti Örökség Intézete országos eseményének a célja a
magyarországi emlékhelyek népszerûsítése, megismertetése. Ezen
a napon a nemzeti-és történelmi emlékhelyek különleges programokkal várják a történelem és kultúra iránt érdeklõdõ látogatókat szerte az országban.

A mosonmagyaróvári 1956. október 26-ai sortûz helyszíne, az
’56-os emlékpark, Gyásztér 2011 óta történelmi emlékhely. Az
idei Emlékhelyek napján 2019. május 11-én, szombaton 10-17 óra
között Simon Zsuzsanna, ’56-os emlékmegõrzõ szabadtéri elõadásokkal és kiállításokkal várja az érdeklõdõket.

Összesen kilenc listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a május 26-i európai parlamenti választásra, ennyi lista szerepel majd a szavazólapon.
Már korábban nyilvántartásba vették a Jobbik, a FideszKDNP, a Momentum Mozgalom, a Mi Hazánk Mozgalom, az
MSZP-Párbeszéd, az LMP és a DK listáját, majd ezt követõen a
Magyar Munkáspárt és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártét is, mert
a bejelentések megfeleltek a törvényben támasztott követelményeknek.

Alulírottak, Gulyás Lajos református lelkész, ’56-os mártír lányai, Gulyás Anikó, Gulyás Csilla az alábbi véleményünket fogalmazzuk meg a mosonmagyaróvári Gulyás Lajos Kollégium tervezett átszervezése kapcsán.
A mosonmagyaróvári intézményt a városi képviselõtestület 2007ben alapította önálló jogállású és költségvetésû kollégiumként.
Kezdettõl fogva õrzõje, ápolója az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének, a mosonmagyaróvári 1956. október 26ai sortûz áldozatai, a megtorlások mártírjai emlékének.
Emlék – és hagyományõrzõ munkájuk számtalan elõadás, kiállítás, filmforgatás, pályázat, tanulmány, publikáció, vetélkedõ,
szavaló- és rajzverseny, honlap készítés, történelmi emléktúra, stb.
formájában növelte, erõsítette mind a diákok, mind a nevelõtestület, mind a városi közösség történelmi ismereteit, 1956 iránti
elkötelezettségét.
Kiemelkedõ tevékenységeiket helyi és országos elismerések, oklevelek, kitüntetések kísérik.
2013-ban a kollégium ötvenhatos emlékmegõrzõ tevékenysége
elismeréseként, családunk írásbeli támogatásával, Édesapánk,
Gulyás Lajos nevét vehette fel.
Az elmúlt hat évben családunk és az intézmény kapcsolata megerõsödött, élõvé vált. Közösen jártunk és emlékeztünk Édesapánk
emlékhelyein, évfordulóin. Külön Édesapánk tiszteletére még elõadást is szerveztek a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos
kutatójának meghívásával.
Mindezek után mély megdöbbenéssel és szomorúsággal értesültünk a megyei sajtóból, hogy a gyõri tankerület az intézményt
úgy kívánja átszervezni, hogy még a nevét is eltüntetik. Mi, mint
élõ hozzátartozók nem értünk egyet ezzel, mert úgy gondoljuk,
hogy a kollégium a legmagasabb színvonalon õrizte Édesapánk és
egyben minden Ötvenhatos emlékét, ezért a kollégiumot úgy átszervezni egy másik intézménybe, hogy még a nevét is elveszik, az
mérhetetlen megalázó mártírsorsú Édesapánk emlékének, valamint nekünk is, joggal tesszük fel a kérdést, hogy ennyit ér csak
napjaink Magyarországán egy ’56-os mártír neve? Hat év emlékmegõrzés után megszüntethetõ?
Gulyás Anikó, Gulyás Csilla
Gyõr, 2019.március 27.

Szó szerint • A mosonmagyaróvári testület márciusi ülé-

sén került szóba a Kossuth gimnázium és a Gulyás Lajos kollégium összevonása. Egy képviselõi kérdésre, amely arra irányult, hogy
megmarad-e a kollégium neve Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató az alábbi választ adta:
„Összeolvadás lesz, nem marad meg a neve. A Gulyás Lajos Kollégiumban 56-os emlékek vannak, jelenleg nem megfelelõ körülmények között. Vannak ott értékes anyagok, vizsgálják egy állandó kiállítás megvalósítását. A folyosókon, tanulószobákban és vitrinekben
tervezik elhelyezni az 56-os emléktárgyakat. Ha névben nem is jelenik meg, szeretnének azért tenni, hogy ez tovább éljen.”

Piarista siker

Erõs Réka, a Piarista-iskola 9. osztályos tanulója a Giuseppe
Mezzofanti olasz bíboros, nyelvész és poliglottról elnevezett országos nyelvi találkozón vett részt. A versenyt az egyházi középiskolák számára szervezik meg minden évben. A 300 versenyzõbõl a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpontban megrendezett szóbeli döntõn Réka a második helyen végzett, közel 97
százalékos teljesítménnyel, csupán 0,5 százalékkal lemaradva az
elsõ helyezettõl. (Felkészítõ tanár: Szakály Gabriella.)
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Makettkiállítás huszonharmadszor

Április utolsó hétvégéjén immár huszonharmadszor rendeztek Mosonmagyaróváron makettkiállítást, amely Európa legnagyobb ilyen rendezvénye. A
kiállításon azonban más földrészek is képviseltették magukat, mintegy negyven országot számolhattak össze a szervezõk. 67 kategóriában több korosztály
versenyzett, s mintegy száz fõs zsûri értékelte a kiállított maketteket.
(Fotó: Balassa Tamás)

Tavaszi lomtalanítás

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. az
idén tavasszal is megszervezi a lomtalanítást a városban az alábbiak szerint: • A mosoni városrészben egy gyûjtõponton, az Iskola
utcai beépítetlen önkormányzati területen helyezhetõ el a lom
konténerekbe 2019. május 10-én, pénteken 9-17 óráig, május 11én, szombaton 8-16 óráig.
• Az óvári városrészben egy gyûjtõponton, a Kapucinus u. sóház melletti parkolóban helyeznek ki gyûjtõkonténereket 2019.
május 17-én, pénteken 9-17 óráig, május 18-án, szombaton 8-16
óráig.
A háztartási lomot a kihelyezett gyûjtõedényekbe kell rakni szétválogatva, szelektíven! Veszélyes hulladékot (akkumulátor, vegyszer és gyógyszermaradványok, festékes doboz, olajos flakon, galvánelemek, elhasznált gumiabroncs, stb.), zöld hulladékot és építési törmeléket a konténerekben elhelyezni tilos!

Május 10-én a csallóközi Somorján állítanak ki a KOMP (Kortárs
Mûvészeti Panoráma) alkotói. A mûvelõdési központ Tallós Prohászka
termében 18 órakor kezdõdõ tárlaton Orosz Csaba, Somorja polgármestere köszönti a megjelenteket. A tárlatot Böröndi Lajos költõ ajánlja a megjelentek figyelmébe.

Honismereti konferencia Udvardon
Huszonharmadik alkalommal
rendezett a Pro Pátria Honismereti Szövetség konferenciát az Érsekújvár melletti Udvardon. Az
idei év témája a Rákóczi szabadságharc volt.
Ezen a településen található az
a Lebó Ferenc által alkotott emlékmû – felmenõit innét telepí-

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

tették ki –, amellyel a Mosonmagyaróvárott is ismert szobrászmûvész az otthonukból elûzöttekre emlékeztet.
A konferencián bemutatták a
szél-járás folyóiratot, amelyet a
lap kiadója Böröndi Lajos ismertetett.

Egy mondatban • Egy mondatban • Egy mondatban
A térség legveszélyesebb csomópontját, az ún hegyeshalmi
ipszilont átépítik, s körforgalmmal próbálják meg csökkenteni a baleseteket • Dr. Csókay Anrás idegsebész tartott teltházas elõadást a legutóbbi mosonmagyaróvári nyugdíjas
egyetemen • A nemzeti összetartozás napja tiszteletére június 2-án tartanak megemlékezést a Trianon keresztnél Magyaróváron • Június 8-án rendezik meg az idén Mecséren a
Ladikos fesztivált • Augusztus 6-a és 9-e között a lébényi
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közösségi ház kreatív tábort szervez • Május 19-ig várják a
pályamûveket Jánossomorján a nemrégiben meghirdetett
digitális fotópályázatra • Az idén befejezõdik a mosonszolnoki katolikus templom teljes belsõ restaurálása • 176
millió forintból épült Mosonmagyaróvár új bölcsõdéje, amelyet május 3-án adtak át • Lapunk fontosabb írásai megtalálhatóak a facebookon is (facebook.com/hír14Mosonvármegye)
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Lányok a mûszaki pályán

Talpas Balázs különdíja

20 diáklány mért feszültséget, épített napelemet a femcoop
Plus projekt keretében a gyõri Mobilis Interaktív Kiállítási Központban. A diákok Mosonmagyaróvárról, Dunakilitirõl és
Mosonszolnokról érkeztek, tanáruk, Sólyom Mária vezetésével.
A Lányok a mûszaki pályán
nevû pályaorinetációs program
keretében a diáklányok a megújuló energiaforrásokról hallgattak elõadást, kiemelten a napenergia használatának lehetõségeirõl. Az elméleti ismeretek
után gyakorlatban is mértek feszültséget a tanulók, építettek
mini napelemhálózatot, és így
ismerték meg, hogyan lehet és
érdemes ipari méretekben is
hasznosítani a napenergiát.
A nap gyárlátogatással zárult.
Az IGM Robotrendeszerek
Kft. mérnöke Török Péter vezette végig a lányokat az ipari
robotok között. Ha minden nem
is volt világos elsõre, a látvány

és a méretek mindenképpen
maradandó élményeket nyújtottak az érdeklõdõ diákoknak.

Út a semmibe

A „Mi világunk lencsén keresztül” címmel rendezett második alkalommal fotókiállítást a NAV nyugdíjasainak országos szövetsége,
amelynek különdíját a Darnózselin élõ fotósnak, Talpas Balázsnak
ítélték. Az elismeréshez kollégánknak gratulálunk! (A szerk.)

Hegyeshalom
Kerékpár regisztráció

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Hegyeshalmi Polgárõrség a
kerékpár-regisztrációt az idei évben 2019. június 1-én szombaton 14 és 16 óra között tartja.
Helyszín: Hegyeshalom Kertalja utca Tûzoltószertár és Polgárõr Iroda. Minden regisztrált kerékpár bekerül az ORKE és
BIKESAFE rendszerbe (Országos Kerékpár Regisztrációs Rendszer,) és errõl a tulajdonos igazolókártyát kap.

Ásványráró

Magyarország Eu csatlakozásának 30. évfordulóján készült ez a
fotó a Szigetközben.
Az ötlet nem új, hogy virágokat
helyeznek el a gödrökben, hogy így
demonstrálják: a helyzet tarthatatlan. A Püskibõl Lipótra vezetõ gödörparádé a térség szégyene, s az
autósok kerülgetve a gödröket gya-
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korolhatják a magyar nyelv állítólag nyomdafestéket nem tûrõ kifejezéseit. S elmélázhatnak azon,
hogy mindez hogyan lehetséges? A
karanténba zárt falvak autósainak
meddig kell tûrniük, s elviselni azt
a kárt, amelyet ez az út okoz gépjármûveiknek?
Fotó: Talpas Balázs

Szigetközi szatyor rendezvény lesz Ásványrárón, a Hédervári
út 10. szám alatti majorban 2019. május 19-én reggel nyolc órától!
Újra együtt a régió õstermelõi, kistermelõi, kézmûvesei! Házias
ételek, valamint kézmûves sör is várja a felnõtt látogatókat, és az
aprónép szórakoztatásáról sem feledkeznek meg.
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A Lasalle-parkba
n ünnepeltek – Száz év
Lasalle-parkban
évee történt
A majoroki Horváth Imre néhány évtizede ajándékozott meg a
Tanácsköztársaság alatt Magyaróváron megjelenõ lap (Mosonvármegye, majd Szebb Jövõ) gépirataival. A március 23-a és augusztus 2-a közötti újság betördelés elõtti írásaiból kirajzolódik egyféle kép Magyaróvár száz évvel ezelõtti életébõl.

Március 23-án jelenti a Mosonvármegye, hogy „A magyaróvármosoni szociáldemokrata párt a
jövõ hét folyamán indítja meg lapját Szebb Jövõ címen Bardócz Béla
szerkesztésében. A lap Magyaróváron jelenik meg hetenként.
Szivesen üdvözöljük laptársunkat,
mely egy napról-napra növekvõ
hatalmas politikai tábor képviseletére és irányítására lesz hivatva.”
A Mosonvármegye március 30-i
keltezéssel közli, hogy megalakították a megyi direktóriumot, s annak
tagjaiul megválasztották Bardócz
Bélát, Kapu Lajost és Ballabene
Rudolfot.
Ugyancsak ezen a napon tudósítanak egy lelkes hangulatú
népgyûlésról, mely szerint „sok
ezerre menõ néptömeg jelenlétében” zajlott le a vármegyeház
elõtt. A „tömegek vörös zászlók
alatt forradalmi proletárindulók

hangjai mellett vonultak fel, a
mosoni felvonulók élén gyalogezredünk zenekara fújta a forradalmi dalokat.” Ugyancsak ezen a
napon közölték, hogy a direktórium tagjai elõtt Csatáry Elek alispán felajánlotta a tisztviselõi kar
erejét és közremûködését az új
hatalomnak.
Az áprilisi gépiratok elõadá-

utoljára, 9-én már a Szebb Jövõ
fejlécet írja.
Forradalmi vörös május címmel tudósított a lap május elsejérõl, arról a napról, amikor „bíborszínbe öltött magára minden”.
„Magyaróvár-Moson és több
környékbeli falvak munkássága
Moson területén gyülekezett,
majd szakmák szerint csoportosokról, toborzásról adnak hírt, s sulva menetté alakult. Az impotöbbek közt arról is, hogy „A forradalmi törvényszéket Magyaróvárott is felállították. Elnöke lett

Spanraft Károly. Vádbiztosa dr.
Schöpf Sándor, tagjai pedig Iváncs
Pál, Zolnik Mihály, Bombay Lajos, Hlapita Alajos és Kaszás Kálmán. A forradalmi törvényszék folyó hó 1-én meg is kezdette nagy és
fontos munkásságát és több vádlott fölött ítélkezett.”
A gépiratok a Mosonvármegye
lapnevet május 4-én tüntették fel

Válogatás Babos Lajos fotóiból

A fotókiállítás Babos Lajosnak kíván emléket állítani. Az õ képein keresztül a ’80-as évek retró hangulatát és életérzését idézhetjük
fel. Csak azt szerette fotózni, ami érdekelte is. Kizárólag fekete fehér képeket készített. Fotóit 2018-ban kapta meg a Hansági Múzeum. A közel száz kép feldolgozását, rendezését és válogatását Tóth
Máté történész végezte, amelybõl több mint 40 darab lesz látható a
kiállításon.
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záns sorokba zárt menet elárasztotta Moson fõutcáját, a Kühnegyári utca fordulótól a Fõutcán
végig, egészen a magyaróvári-uti
villa telkekig özönlött az ünneplõ
proletárság.”
A felvonulók a Laselle-parkba
mentek, ahol az ünnpség éjfélkor
ért véget.
Böröndi Lajos
(Folytatjuk)

2019. 4. szám • május 8.
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Már feltalálták a sárga festéket! – Betonbiztos lassítás
Elõször a kilencvenes években
jelentek meg a lakótelepek útjain a fekvõrendõrök. Akkor mûanyag bukkanók lassították a forgalmat. Ezek színesek voltak, és
veszélyesek. Legtöbbjük ugyanis
hamarosan megrongálódott, így a
figyelmetlen autós többet járt a
szervízbe, mint autón munkába.
A „nép “ aztán lebontotta
õket, a forgalomlassítás más módszeréhez kellett nyúlni.
Az elmúlt idõszakban végül
megszületett a betonból épített
bukkanó. Néhol egészen szépen
sikerült ívesre, lekerekítettre elkészíteni ezeket, s megfelelõ
egyéb figyelemfelkeltõ eszközökkel elviselhetõvé vált létük.
Aztán föltalálták a szögletes,
magas, éles szélekkel ellátott forgalomlassító fekvõrendõröket, s
a közösségi médiát elöntötték a
bíráló megjegyzések.
A kritika elérte a döntéshozók
szintjét is, s végül ezek az eszközök szakszerûnek neveztettek, s
az is elhangzott a minap, hogy a
lakosok kérték kihelyezésüket.
Ezek a lakosok persze névvel
nem neveztettek meg – nem szokás – s lapunkat névvel megkeresõk tanácsára kipróbáltunk egy
„rendõrt” gépkocsinkkal.
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befestik az útakadályt, akkor az
messzirõl látható, s nagyobb óvatosságra int.
Néhány lakóval elbeszélgettünk. Nem kétlik, hogy szükség
van a száguldozók megregulázására. De ezt a megoldást sem
szakszerûnek sem okos megoldásnak nem vélik.
Inkább balesetveszélyesnek.
S nem igazán örülnek az arra
közlekedõk szidalmainak, s az
állandó csattogásnak.
Szerintük, ha a harmincas tábla sokak számra nem jelent semmit, néhány alkalommal elkészíA Nap utca szürke betoncsíkLaikus polgárként elsõre csak tett drága fénykép megregulázná
jában csak közelrõl látható fek- az jutott eszünkbe: nem ismer- az ott közlekedõket, s kevesebb
võrendõrre ráhajtva, nagyot hup- ték a sárga festéket kiötlõi. Ha kár keletkezne a gépkocsikban is.
pantunk, ezért aztán újból nekiszaladva a feladatnak érzékeltük
a közvetlenül melléje leszúrt harmincas korlátozást.
Az akadály persze így is nehezen volt látható, de a tábla tanácsára harminccal döccentünk
egy hatalmasat, megállapítva,
nem szeretnénk erre járni. De a
közvetlen közelében lakni sem,
mint ahogyan az ott lakók elmondták, zajjal jár ezen az akadályon való közlekedés.
Aztán megálltunk elõtte, s úgy
kapattunk rá harmadszor.
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