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Október 13-án lesznek a helyhatósági
választások

A 2019-es magyarországi önkormányzati választást 2019. október 13án tartják. A képviselõket és polgármestereket 5 évre választják.
Az önkormányzati választáson a megyei (fõvárosi) és helyi (kerületi) önkormányzati
képviselõket, a polgármestereket és a fõpolgármestert, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõket választják meg. A megyei és helyi önkormányzati választáson azok
választhatnak, akiknek az adott településen/megyében van az állandó lakcímük. A magyar állampolgárság nem feltétel, de hiányában regisztrálni kellett.
Nincs választójoga annak, akit a bíróság bûncselekmény elkövetése, vagy belátási képesség korlátozottsága miatt kizárt ebbõl a jogból. Szintén feltétel a nagykorúság (betöltött 18. életév, illetve 16. életév feletti házas, vagy elvált személy). A nemzetiségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki megadott határidõig az adott nemzetiséghez tartozónak vallja magát.
A választáson mindazok választhatóak, akik választójoggal rendelkeznek, továbbá a
külföldön élõ magyar állampolgárok is elindulhatnak a választáson; a helyben lakás nem
feltétel.

Lupus atya hetven éves

A dunaszigeti Jézus Szíve templomban
került sor Lupus atya 70. születésnapi ünnepi miséjére augusztus második szombatján. Farkas István – Lupus, ahogy minden-
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Változatlan csapattal indul a Fidesz-KDNP
Mosonmagyaróváron
Mint ismeretes 2014-ben a 14 mandátumból
tízet a Fidesz képviselõi töltöttek be a városban,
minden egyéni körzetben nyertek.
13 éven át kormányozza ez a párt a várost (2006
és 2010 között az MDF-fel koalícióban, a polgármestert is az MDF adta Szabó Miklós személyében.) 2010 óta gyakorlatilag ugyanazok a képviselõk ülnek a padsorokban. A mostani indulás a korábbi évitõl annyiban különbözik, hogy Szabó
Miklós két éve kilépett a frakcióból, s most az akkor általa nyert körzetben ismét Kránitz Pétert indítja a pártszövetség.

ki ismeri –, nagy népszerûségnek örvend
nem csak a hívõk körében, mivel több évig
volt a mosonmagyaróvári Piarista-iskola vezetõje.
Népszerûségét jelzi, hogy az ünnepi
szentmisén nem fértek be a templomba az
érdeklõdõk, vendégek. A település polgármestere, Cseh Benjamin köszöntötte az
egybegyülteket, majd ünnepélyes szavak kíséretében átadta Nyíri Róbert atyának – aki
1981-tõl volt évekig a falu plébánosa – a
Dunaszigetért kitüntetõ címet.
Farkas Istvánt ezután a 91 éves dr. Katona István püspök atya köszöntötte, majd
Soltész Miklós országgyûlési képviselõ, a
KDNP alelnöke, államtitkár és dr. Hoffmann Rózsa egykori oktatási államtitkár.
Szentmise után a templom udvarán aprósüteménnyel és frissítõvel várták a vendégeket, ahol Lupus atyának mindenkihez
volt egy-egy jó szava, és megköszönte a
szívbõl jövõ jókívánságokat.
Fotó:Talpas Balázs
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Hetvenöt éve érkeztek lengyel menekültek Mosonmagyaróvárra és környékére

PÜSKIN

ÉS

KISBODAKON

EMLÉKEZNEK

1939. szeptember 18-án – egy nappal a Lengyelország szovjet megtámadása után – Teleki Pál miniszterelnök utasítására
megnyitották a lengyel menekülõk elõtt a lengyel-magyar határt. A különféle becslések között viszonylag nagy a szórás, és a
mai napig sem tudjuk pontosan, hogy hány lengyel menekültet
fogadott be a Magyar Királyság 1939 õszén. A levéltári források és a memoárok számukat 60-80 ezer ember közé teszik.
„A menekültek között egyaránt voltak civilek és katonák, akiket azonban a kezdetektõl fogva külön kezelték a magyar szervek. 140 kisebb-nagyobb katonai menekülttábort létesítettek, és
Budapesten kívül még további 114 településen szállásoltak és láttak el polgári személyeket. A katonák ügyeivel a Honvédelmi Minisztériumban elõször a Baló Zoltán, majd 1943. októberi eltávolítása után Utassy Loránd ezredes, korábbi londoni katonai attasé vezette XXI. ügyosztály foglalkozott. A civil menekültek
ügyei természetszerûen a Belügyminisztériumhoz tartoztak: a VII.
Közbiztonsági osztályon belül a Külföldieket Ellenõrzõ Országos Központi Hatóság (KEOKH), illetve a IX. osztály
intézte azokat. Ez utóbbi helyettes vezetõje, majd az 1941. júniusi átszervezés utáni irányítója id. Antall József miniszteri tanácsos volt.
A legtöbb esetben a lengyel katonák – a budapesti lengyel követség támogatásával – tovább utaztak Franciaország felé, hogy
ott csatlakozzanak a menekült lengyel hadsereghez, és ily módon
a németek elleni harchoz. Ezt a magyar kormány formálisan elítélte ugyan, de gyakorlatilag sok esetben szemet hunyt felette.”
(Archív net – XX. századi történeti források)

Mosonvármegye, 1939. december 31.
A képviselõtestület 1939. december 13-i jegyzõkönyvébõl

A régióban Kisbodakon, Mosonmagyaróváron, Püskin és
Rajkán létesültek menekülttáborok. Ezek emlékét elhalványították a késõbbi zord évtizedek. Püskin Markó Lajosné a hetvenedik évfordulón szervezett megemlékezést, s akkor próbáltunk levéltári dokumentumokat fellelni (ezek közül mutatunk
be most néhányat). A korbabeli sajtóban is felbukkan egy-egy
hír, s Püskin kívül a rajkai templom falán is lelhetõ emléktábla,
figyelmeztetve, hogy itt imádkoztak Istenhez a lengyel menekültek.
2014-ben emléktáblát avattak a püski templom falán, s lengyel-magyar nyelvû szentmisére is sor került.
Az idén szeptember 28-án emlékeznek Püskin a lengyel menekültekre. A megemlékezésen – amelynek dr. Nagy István a
fõvédnöke – részt vesz Lengyelország budapesti nagykövete is.
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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Kreizer Sándor (1934-1956) emlékére
Kreizer Sándor 1934. május
26-án született Homokkomáromban. Apja neve Kreizer József, anyja neve Kovanovics Mária. 1954. március 18-án kötött
házasságot Homolka Irénnel.
Egy kislányuk született, Kreizer
Éva, 1955. február 12-én.
Kreizer Sándor 1954. október
27-tõl Mosonmagyaróváron a
Timföldgyár alkalmazottja volt.
A távoli munkavállalást lakáshoz
jutás reményében vállalta, hogy
majd családja is utána költözik.
A gyárban elõször üzemi tûzoltó, majd a rendészet tagja. Késõbb betegeskedése következtében a kazánházban dolgozott,
mint lakatos szakképzettségû
dolgozó.
Míg õ Mosonmagyaróváron
munkásszállón lakott, addig a
családja az anyai nagyszülõnél
Érden élt.
1956. október 26-án a huszonkét éves timföldgyári dolgozó társaival együtt a gyárnál várakozó
tömeghez csatlakozott és vonult
az ipartelepi zöld ávós laktanyához. A fiatalember egyike annak
a nyolc timföldgyári hõsi halottnak, akik a sortûz következtében
vesztették életüket. Kreizer Sándor haslövés következtében halt
meg.
A Mosonmagyaróvári Városi
Tanács halotti anyakönyvében a
239/1956 anyakönyvi szám alatt
szerepel.
A család értelemszerûen nem
tudott eljönni a holttestért, így
1956. október 28-án a magyaróvári temetõben temették el.
Feleségét 1956 karácsonya
elõtt az érdi tanácsra idézték be
férje halála ügyében. Ott adták
át neki a halotti iratokat.
1957 januárjában jött el Mosonmagyaróvárra férje sírjának
meglátogatására. A Timföldgyárban akkor adták ki neki férje holmiját és munkakönyvét.
Lánya vallomása: „ Amikor
Anyukámat értesítették Apám
haláláról, teljesen összeomlott,
el sem tudta képzelni, mihez
kezd. A temetés után és a régi
rendszerben folyamatosan megfigyelték, követték, annak ellené-
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minden feltételezést figyelembe
véve áttekintette a városi temetkezési iratokat, de azokban nem
szerepel Kreizer Sándor neve.
Úgy tûnik lehetetlen a múlt
felfejtése hatvanhárom év távlatából. Némi enyhet nyújt

.

azonban a fájdalomra, hogy a
Gyásztér szimbolikus temetõjében, az ötvennégy névre faragott
kopjafa között ott található
Kreizer Sándoré is, ahol lánya és
családja minden évben leróhatja
kegyeletét.

Kovács Tamás helyett Mácsik János
a képviselõ

re, hogy kiadtak egy igazolást,
mely szerint az apja ellenforradalmi cselekményben nem vett
részt. Szülõje a temetõbe ritkán
ment, majd el is maradt, mert
félt.”
A Mosonmagyaróvár Város
Tanácsa VB Elnöke által segélyezés céljából kiadott igazolvány
szerint az elhunyt beosztásában
munkavezetõi információk szerint igen szorgalmasan, becsületesen végezte munkáját. 1956.
október 26-án Kreizer Sándor a
provokátorok által félrevezetett
tömegfelvonulás alkalmával a
sortûz áldozata lett. Ettõl függetlenül árvaellátásként gyalázatosan kevés pénzt kapott utána.
Folyamatosan több helyen dolgozott, lépcsõház takarítást vállalt, hogy meg tudjanak élni és
iskoláztatni tudja gyerekét. Szinte nyomorogtak. Emberfeletti
volt. Bele is rokkant a sok munkába.
Édesapjáról sajnos nincsenek
emlékei, csak egy fényképe, de
azt tudja, ha Õmellette nõ fel,
más lett volna minden. Nagyon
hiányzott gyerekkorában, rossz
volt apa nélkül felnõni, és édesanyjának is könnyebb lett volna
az élete, nem halt volna meg 64
évesen.
Kreizer Éva felnõttként édesapja sírját többször próbálta felkutatni a magyaróvári temetõben, de hiába fordult temetkezési vállalathoz, nem sikerült a
felkutatása. Simon Zsuzsanna
személyes megkeresésére az
Anubisz Temetkezési Vállalat

A szocialisták 2014-es kompenzációs listájának második helyén szerepelt Mácsik János tett esküt Mosonmagyaróváron az
augusztusi testületi ülésen.
Kovács Tamás ugyanis július nyolcadikán lemondott képviselõi mandátumáról. A polgármester tájékoztatója szerint a Gyõri
Törvényszék másodfokon, jogerõsen helybenhagyta az elsõfokú
ítéletet Kovács Tamás ellen, aki a végzés szerint társtettesként,
folytatólagosan elkövetett sikkasztás büntettében bûnös. Ezért
õt elsõrendû vádlottként két év szabadságvesztésre, 100 napi tétel
pénzbüntetésre ítélte. A börtönbüntetést a bíróság öt évre felfüggesztette.
Kovács Tamás és társa ellen az volt a vád, hogy elsikkasztottak 20 millió forintot egy alapítványon keresztül, melynek kuratóriumi elnöke Kovács Tamás volt.
A vádlottak 2010. szeptember elseje és 2015. április tizenötödike között egymás tevékenységérõl tudva, a központi
költségvetésbõl, a fenntartón keresztül a szakközépiskolának (Nemzetközi Gazdasági és Üzleti Szakközépiskola) folyósított pénzbõl és egyéb bevételekbõl álló vagyon egy részét jogtalanul eltulajdonították, illetve azzal sajátjukként
rendelkeztek.

Megállni tilos

A Mosoni kerékpárút kialakítása az országos közút mentén címû
projekt kivitelezéséhez kapcsolódóan az Ostermayer utca (Fürdõ
utca - Munkácsy Mihály utca közötti) szakaszán 2019. augusztus
12. és 2019. augusztus 31. között forgalmi rend változás lép életbe, megállni tilos közlekedési táblákat helyeznek ki.
Kérik a lakosság fokozott türelmét és megértését!
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Kötõ Józsefre emlékeztek Kolozsváron
„Minden kisebbség helyzetébe képes volt beleképzelni, beleélni magát.
Nem tudom hogyan, de nála mindig érzetük: az övéiért harcolt foggal-körömmel, ám sosem a mindent nekünk elv alapján, sosem a mások kárára
cselekedett.” – Így vallott Görföl Jenõ Csemadok titkár Kötõ Józsefrõl
Kolozsváron augusztus közepén azon az egy napos emlékezõ rendezvényen, amelyen barátai, tisztelõi, egykori kollégái idézték fel az erdélyi közélet jeles alakját, halálának közelgõ, ötödik évfordulója alkalmából.

A rendezvény a Házsongárdi temetõben kezdõdött, Kötõ sírjánál majd a
Györkös Mányi Albert Emlékházban elõadásokkal, folytatódott.
Széman Péter elnök köszöntõje után elõadást tartott többek között Szép
Gyula, Dáné Tibor Kálmán, Egyed Emese, Sirató Ildikó, Sebestyén Rita.
A nap végén Víg Emese In memoriam Kötõ József címû portréfilmjét
tekinthette meg a nagyszámú közönség.
A rendezvényen Kötõ életének szinte minden szelete felidõzött, s szerteágazó munkássága, konok hûsége példa a kisebbségben élõk számára
ugyanúgy, mint a többségi nemzet tagjai számára is.

(A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban érettségizett, magyar szakos tanári
oklevelet a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen szerzett; s ugyanott doktorált.
Négy éven át Zsobokon általános iskolai tanár volt, majd húsz éven át a Kolozsvári
Állami Magyar Színház irodalmi titkára, 1986-1990 között igazgatója. A Hét kolozsvári szerkesztõje (1990), az RMDSZ országos társadalomszervezési titkára, közmûvelõdési alelnöke (1992), az EMKE fõjegyzõje (1991), egy ideig az RMDSZ Kolozs
megyei szervezetének elnöke. 1998-tól 2008-ig volt az EMKE elnöke. Az Oktatási és
Kutatási Minisztérium államtitkáraként is dolgozott.)

Kép és szöveg: Böröndi Lajos

Az Európai Kulturális Örökség Napjai

A volt bordélyház történetét is megismerhetik

A Kulturális Örökség Napok idei tematikája, fõként „A szórakoztatás házait, intézményeit” szolgáló épített örökségek bemutatását ajánlja.
Szeptember 21-én (szombat) 15 órakor, a
magyaróvári bordélyház történetét ismerhetik
meg. Találkozó: a Magyar utca és a Sörház utca
sarkán.
Szeptember 22-én (vasárnap) 14 órakor indul a 4. Hõnel Béla
Kerékpáros Emléktúra Mosonszolnokra, ahol a magyaróvári építész mosonszolnoki középületeit, a volt orvosi házat, a volt iskolát, az óvodát és a községházát ismerhetik meg a résztvevõk. Útvonal: Mosonmagyaróvár - Mosonszolnok és vissza. Táv kb. 22
km. Gyülekezés helyszíne: Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 1. ,
a Hõnel Béla emléktáblánál. A kerékpártúrán mindenki a saját
felelõsségére vesz rész.
Beregszászi Balázs

EZÜST ÉRDEMKERESZTTEL TÜNTETTÉK
KI FARKAS MIHÁLYT
Több évtizedes, sikeres zenekarvezetõi és zenepedagógusi
pályafutása elismeréseként Farkas Mihályt a Mofém Fúvószenekar volt vezetõjét, zeneiskolai igazgatót Áder János köztársasági elnök Magyar ezüst érdemkereszttel tüntette ki.
A kitüntetést dr. Nagy István
agrárminiszter adta át az augusztus 20-a alkalmából tartott
ünnepségen Budapesten, a Mezõgazdasági Múzeumban.
Az elismeréshez gratulálunk!

Segítséget kérnek

Az Újjáéledés Alapítvány Rákbeteg Támaszadó Szolgálata támogatókat
keres egy speciális gépjármû beszerzéséhez, amivel szállítani tudják a
kerekesszékes betegeket is.További információ a 06-30- 592-9745-ös
telefonszámon kérhetõ.

Egy mondatban • Egy mondatban • Egy mondatban
Nyolcvanhatmillió forintból bõvül szeptember végére a
mosonmagyaróvári hajléktalanszálló, a kistérség fontos
szociális intézménye • Közel háromszáz kerékpárt regisztráltak eddig a jánossomorjai polgárõrök •Július 29-tõl
bizonytalan ideig zárva van felújítás miatt a Huszár Gál Városi Könyvtár• Augusztus 18-án tartották Albertkázmérpusztán a településrõl elszármazottak találkozóját • A nagyszülei révén mosoni Csókay András agykutató vehette át 2019.
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augusztus 20-án Mosonmagyaróvár Pro Urbe díját • A Lajta
Néptáncegyüttes ismét megszervezte augusztus 23-tól
Halászin a Bertóké Napokat • Legyetek mindnyájan egy címmel A/3-as és A/4-es méretû rajzlapra készített munkákat vár
a Fehér Ló Közösségi Ház az Ars Sacra Fesztiválra szeptember 17-ig óvodásoktól és iskolásoktól • Lapunk fontosabb
írásai megtalálhatóak a facebookon is (facebook.com/
hír14Mosonvármegye)
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Fotópiknik Darnózselin

Evezd körbe Kimlét!
„Evezd Körbe Kimlét” mottóval szálltak vízre az evezõsök a
Mosoni-Duna kimlei szakaszán. Évekkel ezelõtt teremtettek
hagyományt az évenkénti evezõs versenyekbõl, melyhez kiváló
adottságokkal rendelkezik Kimle, a települést átszelõ MosoniDuna által. Idén is sor került e nemes kezdeményezésre az
önkormányzat és a helyi civil szervezetek hathatós segítségével.
Budapesttõl Levélig, számos településrõl érkeztek evezõsök, hogy
összemérjék tudásukat és részt vegyenek egy vízparti karneválon.
A helyezettek egy-egy emlékéremmel lettek gazdagabbak.

A sportversenyeken, a különbözõ távú sárkányhajó futamok
után és közben is lehetõség volt a vendégek számára sétahajózni,
vagy motorcsónakból megtekinteni a kimlei Duna szakaszt, esetleg
evezõt ragadva, kerülni egyet a vízen. A fárasztó órák után senki
nem maradt étlen-szomjan, déltõl estig a fõzõverseny „alkotásait”
fogyaszthatták el. A szórakoztatásról a felállított színpadon
fellépõk sora gondoskodott.
Talpas Balázs

Immár 10. alkalommal szerveztek Darnózselin Fotópikniket,
amely az idén is szabadtéren valósult meg. A Mikota-tó melletti
kiserdõben került sor az eseményre, melyet Bõsi Éva ötletgazda,
szervezõ és dr. Karácsony István helytörténész nyitott meg.
Az egész napos programon számos amatõr fotós számára nyílt

lehetõség a bemutatkozásra. Különféle gyermek-és felnõtt mûsorok színesítették a porgramot, és aki éhes volt, szomjazott, nem
maradt ellátatlanul. Többek között a mosonmagyaróvári 70 éves
Kühne Koncert Fúvószenekar és a Haller-iskola táncoslábú lányai is bemutatkoztak.
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Szebb Jövõ – Száz éve történt

1919-ben , az úgynevezett Tanácsköztársaság
alatt Szebb Jövõ címmel jelent meg Magyaróváron és
Mosonban újság. Ennek gépiratából közöltünk hóA többség nem akar elszakadni! És ezt a többsénapról hónapra néhány hírt. Az utolsó híreket auget fogja a magyar tanácskormány támogatni mingusztus másodikán gépelték, s ezt követõen a lap
den erejével. Ausztriának nem fogjuk átengedni a
nem jelent meg.
nyugati részeket mi nyugatmagyarországiak. Hogy
a mi területünket Ausztria megkaphassa - ehhez
1919. július 26.
kettõ szükséges: Elõször kiáltsák ki Ausztriában a
Pártnapi elõadás
tanácsköztársaságot. Másodszor egy proletár népszavazás többségének döntése szentesítse azt, ha
Mosonban, az Apolló mozi zsúfolásig megtelt
szükségét érzi az elszakadásnak. Ezt azonban nem
helyiségében jólsikerült gyûlés volt a múlt szerdán.
hisszük. Az ilyen elszakadási harcoknak csak a tõKapu Lajos elvtárs kétórás beszédében a párt progkés rend volt a melegágya.
ramját fejtegette.
Ballabene elvtárs németül a III. Internacionálé1919. augusztus 2.
ról beszélt. A szónokok elõadását a nagyszámú hallKinevezés
gatóság feszült figyelme és zajos tetszése kíérte.
Ugyanezzel a napirenddel a jövõ szerdai pártnaA Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácspunk Magyaróvárott a mozi helyiségében lesz megköztársaság kormányzótanácsa Bardócz elvtársat
tartva. Minden munkás ott legyen!

Mosonvármegye kormányzótanácsi biztosává nevezte ki. Ugyancsak kinevezte Wisnowszky Ignác
elvtársat Mosonmegyébõl Tolnamegye kormányzótanácsi biztosává. Felhivatnak az összes hatóságok,
hivatalok és Mosonvármegye lakossága, hogy a kinevezettet minden tekintetben a kormányzótanács
70.555. sz. rendelet értelmében támogassák.
1919. augusztus 2.
Szabók és varrónõk figyelmébe!
Folyó hó 27-én (júliusban), vasárnap délután 4
órai kezdettel megalakult a szabók és varrónõk
mosoni és magyaróvári helyi csoportja.
A Szebb jövõ utolsó bejegyzése. A szerk.

1919. augusztus 2.

Nyugatmagyarország

Nyugatmagyarország egy részét, mint értesültünk, odaítélte az entente a tõkés Ausztriának, hogy
annak túlságosan megnyomorított burzsoáziáját
valamiképp kárpótolja. Minderre nekünk nyugatmagyarországi szoicalista-kommunista németeknek és magyaroknak csak az a megjegyzésünk, hogy
az ententeegyoldalú határozatait nem vehetjük figyelembe. Az entente nem kérdezte meg Nyugatmagyarország népét mielõtt ezt a határozatot hozta
volna, nem engedte meg nyilatkozni az itteni nép
akaratát. Mi csak egy proletár népszavazás határozatát ismerjük el döntõnek. Tudjuk persze, hogy sokan meg vannak elégedve az entente erõszakos rendelkezésével Nyugatmagyarország lakói közül. De
kik ezek? Vagy a hereéletet élõ nyugatmagyarországi burzsoázia, vagy a falusi gazdálkodóknak
az a része, amelyik nem tudja, hogy a tõkés Ausztriában a legszörnyûbb kizsákmányolás várna a falusi
ember termelõmunkájára!

Megjelent a Bécsi Napló 2019 július-augusztusi számában. Jánosi Zoltán a
Magyar Napló fõszerkesztõje.
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Ne engedjenek be lakásukba
illetékteleneket!
Sajnálatos módon tudomásunkra jutott, hogy magukat a Család
– és Gyermekjóléti Központ családsegítõ munkatársának kiadva
próbálnak illetéktelen személyek lakásokba bejutni azon indokkal, hogy a lakóingatlant, illetõleg a hozzá kapcsolatos szerzõdéseket kívánják ellenõrizni.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy kollégáink kizárólag a beérkezett jelzések, hatósági megkeresések alapján végeznek a családoknál környezettanulmányt, családlátogatást.
A családdal történõ elsõ személyes találkozást telefonos egyeztetés elõzi meg, amennyiben az lehetséges. A Család- és Gyermekjóléti Központ minden kollégája fényképes közalkalmazotti igaA felújított székház ünnepélyes átadására 2019. szeptember
zolvánnyal rendelkezik, mellyel kérésre azonosítja magát.
20-án kerül sor!
A családokhoz kiérkezõ kollégák minden esetben tájékoztatják
az érintetteket a látogatás okáról. A családnál végzett környezettanulmány elkészítése mindig célzatosan a jelzésben, hatósági megkeresésben feltüntetett probléma körbejárásával történik.
Orvosi ügyelet Mosonmagyaróváron
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, ha amennyiben ismeretlen szeFogorvosi ügyelet
mélyek jelentkeznek be Önöknél gyõzõdjenek meg, hogy valóban
Telefon: 20/982-4645, 70/276-8984. Nyitva tartás, ügyeleti idõ: szombat,
az intézményünk dolgozói tettek-e látogatást otthonukban mielõtt
vasárnap és ünnepnap 8 -tól 12 óráig.
beengedik õket!
Orvosi ügyelet
Stencinger Noémi intézményvezetõ
Oxytrans Egészségügy Szolgáltató Kft. Ellátandó terület: Mosonmagyaróvár. Felnõtt sürgõsségi orvosi ügyelet: Mosonmagyaróvár, Mosonyi
Család-és Gyermekjóléti KözpontMosonmagyaróvár és térsége
(Forrás:www.mosonmagyarovar.hu)
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Nemzetközi felkészülési mérkõzésen
gyõzött Mosonmagyaróvár
Jól kezdte az elsõ horvátországi mérkõzését Mosonmagyaróvár kézilabda csapata, hiszen három perc alatt, három gólt szerzett a Jagodina ellen. Az MKC védekezését és Dányi kapusteljesítményt dicséri az, hogy a szerb bajnokcsapat csak a tizedik
percben tudott elõször gólt szerezni.
Gólerõsek voltak a szélsõk és a büntetõket is magabiztosan értékesítette De Souza, a támadójátékban is jól teljesített ekkor a
csapat. A félidõ második felében a montenegrói beálló Tatar góljaival kicsit felzárkózott a szerb csapat, de az MKC cseréi, Domokos, Lancz és Tilinger is két – két góllal szálltak be a mérkõzésbe.
Jó volt látni, hogy most az eredményre is figyelve játszott az MKC,
de pontosan ezért volt nagy kár az utolsó két perc rövidzárlatáért.
Így ugyanis 13-10-es eredménnyel zárult az elsõ félidõ.
A fordulás után ez majdnem meg is bosszulta magát, mert kétszer egy gólra is fel tudott zárkózni az esély lehetõségét megszimatoló ZORK Jagodina. Hullámzó volt az MKC játéka, de a jó
periódusokban gyorsan visszaállították a „világ rendjét”, a magabiztos három – négy gólos vezetést. A figyelmetlenebb idõszakokban azonban a támadások befejezésénél hibáztak a játékosok, és
az így megszerzett labdákból induló lerohanásokat, jól használta
ki a gyors szerb szélsõ Gojkovic.
Az MKC gyõzelme azonban nem forgott veszélyben, és érezhetõen a siker is jól jött már a csapatnak, a játékosoknak. Jól indult
tehát a kaproncai torna, de a további találkozókon egyenletesebb
teljesítményre lesz szükség.

ZORK Jagodina – Motherson-Mosonmagyaróvár 21 - 24
(10 - 13) Koprivnica, nemzetközi nõi kézilabda felkészülési
mérkõzés, 100 nézõ.

(Forás: Mkcse)

www.mosonvarmegye.eoldal.hu
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