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Véget ért a 79. Országos Mezõgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár

Több mint 85 ezer látogatót fogadott 15 országból az idei, 79. Országos Mezogazdasági
és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK), ezzel a magyar agrárium legrégebbi és egyben legnagyobb tradíciókkal bíró seregszemléje sikerrel zárult
Dr. Nagy István agrárminiszter, térségünk országgyûlési képviselõje kiemelte, hogy
az OMÉK sikeresen ráirányította a figyelmet a magyar agráriumra, ízelítõt adott a kiváló
minõségû, adalékanyagok nélkül elõállított, genetikai módosítástól mentes magyar termékekbõl, hungarikumokból, valamint a szakmaiságból és a mezõgazdaság dinamikusan
fejlõdõ mindennapjaiból.
Az idei OMÉK díszvendége a Marokkói Királyság volt, amelynek nemcsak kiállított
termékeit lehetett megismerni, hanem bepillantást lehetett nyerni kultúrájába is. Az eseményen folytatott eszmecserék, az üzleti találkozók és a kiállítók visszajelzései mind azt mutatják, hogy az OMÉK kinõtte eddigi kereteit, új korszakhoz érkezett - mondta a miniszter.
A magyar agrárium sikerének záloga a gazdák szíve és lelke, amely áthatja a munkájukat – húzta alá. Ondré Péter, a kiállítást szervezõ Agrármarketing Centrum (AMC)
ügyvezetoje az MTI-nek elmondta, hogy külföldrõl 64 kiállító érkezett, a Kárpát-medencébõl, a határon túlról pedig 180 magyar kiállító.
A záróbeszédek után Nagy István és Ondré Péter díjakat adott át, a kiállítás legszebb
standja a látogatói visszajelzések alapján a Flamingo 24 byTalentis Kft. kivitelezésében a
TalentisAgroZrt., a Kall Ingredients Kft. és a Viresol Kft. közösségi standja lett.
A Miniszteri Nagydíjat pedig az Integrál Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. Regius
kacsa és liba termékcsaládja kapta.

Lengyel menekültekre emlékeztek Püskin és Kisbodakon

Szentmisével, koszorúzásokkal, õrbódé avatással emlékeztek Püskin és Kisbodakon a nyolcvan
évvel ezelõtt történtekre.
Mint ismeretes, 1939. szeptember 18-án a Szovjetunió is megtámadta Németország után Lengyelországot, ezt követõen a magyar kormány megnyitotta az ország határát a lengyel menekültek
elõtt. Az országban 140 menekülttábor létesült,
köztük Pükin, Kisbodakon, Mosonmagyaróváron
és Rajkán.
A szeptember 28-án tartott megemlékezésen
részt vett Jerzy Snopek, Lengyelország budapesti
nagykövete is, s dr. Rónayné Slaba Ewa, az Országgyûlés lengyel szószólója a czestohowai Madonna képmásával ajándékozta meg a püski templomot.
(Beszámoló a 2. oldalon!)

Forrás: MTI (Fotó: Pelsõczy Csaba)

Önkormányzati választások október 13-án!
Településének sorsa az Ön kezében van!
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A nyolcvan évvel ezelõtti menekültekre emlékeztek
Püskin és Kisbodakon

A legnehezebb idõk egyike volt 1939 Lengyelország történelmében, amikor 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 100-150 ezer ember közé teszik.
A magyar miniszterelnök már ez év nyarán jelezte Hitlernek,
hogy egy esetleges német-lengyel konfliktusban a magyarok nem
kívánnak részt venni. A németek fölvetették, hogy Magyarország
esetleg területi igénnyel élhetne Lengyelországgal szemben, de
erre is nemleges volt a válasz.
Majd rövid idõ múlva a német külügyminiszter azzal a kéréssel
fordult a magyar félhez, hogy a magyar kormány engedje meg
azt, hogy német katonai csapatok a Kassa-Nagyszaláncz és Velejte

vonalon, magyar területrõl vonulhassanak Szlovákiából Lengyelországba.
– Magyarország részérõl a nemzeti becsület ügye, hogy Lengyelország ellen semminemû katonai akcióban nem vehet részt –
volt a válasz.
Nem volt könnyû döntés ez, hiszen Magyarország Németország
szövetségese volt, egy ilyen elhatározásnak könnyen súlyos következményei lehettek volna.
A menekültek között egyaránt voltak civilek és katonák, akiket
azonban a kezdetektõl fogva külön kezeltek a magyar szervek. 140
kisebb-nagyobb katonai menekülttábort létesítettek, és Budapesten kívül még további 114 településen szállásoltak és láttak el polgári személyeket.
Püskire szeptember 22-én érkeztek menekültek, mint ahogyan
azt fölidézte az elmondottak alapján Markó Lajosné fõszervezõ.
Itt a civileknek létesítettek tábort, míg Kisbodakon katonai tábor
mûködött.
Szeptember 28-én szentmisén emlékeztek meg a nyolcvan évvel
ezelõtt történtekre. A rendezvényen részt vett Jerzy Snopek, Lengyelország nagykövete is feleségével, valamint dr. Rónayné Slaba
Ewa Maria, lengyel nemzetiségi szószóló, aki a czestohowai Fekete Madonna képmását ajándékozta a püski templomnak.
A szertartáson dr. Petõ Péter, a megyei közgyûlés elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik a nemzeti emlékezet részévé emelték a lengyel menekültekre való emlékezést.
– A két község lakói emberségbõl példát adtak itt, az akkor már
Német Birodalom határvidékén. S most sem engedik, hogy elmossa az idõ a bajba jutottak, a hazájukat elvesztõk emlékét – tette
hozzá.
Ezt követõen Kisbodakon folytatódott a megemlékezés, ahol a
megtalált eredeti õrhelyet avatták fel. S itt Kertész József vízmérnök elevenítette a hajdan történteket.
Ezt követõen közös ebéddel zárult a megemlékezés.

Így is lehet!
Idén is gyûjtöttek élelmiszert a Magyar Élelmiszerbank Egyesület javára a 79. OMÉK kiállítói. A nemrég zárult Országos
Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár résztvevõi a
kiállítás végén megmaradt még fogyasztható, bontatlan csomagolású, fõként tartós élelmiszereket ajánlhatták fel, amelyet az egyesület a következõ napokban rászoruló családoknak, gyermek- és
idõsotthonoknak juttat el.
A felajánlásoknak köszönhetõen összesen 446 kg élelmiszer
gyûlt össze.

Emléktábla a vértanú lelkésznek

80 éve nevezték ki Steurer Józsefet mosoni plébánosnak, aki
65 éve halt vértanúhalált. Szülõháza falán emléktáblát avattak
szeptemberben.
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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Elhunyt Ekker László (1931-2019)

A mosoni származású Ekker László, aki 1956-ban Hegyeshalomban tanított, New Yorkban 88 éves korában elhunyt. Lapunkban is közölt emléke elevenítette fel Moson ötvenes éveit tavaly.
Ekker László az átélt mosonmagyaróvári forradalmi eseményekrõl 1956. október 29-én írt levelet Amerikában élõ rokonainak. A küldeményt Ausztriában megkért ismeretlenek adták
postára. A levél eljutott az Amerikában élõ rokonokhoz, akik
mind a mai napig megõrizték azt. Ennek (rövidített) közlésével
emlékezünk rá.
Október 26-án, a véres péntek felé vette az útját, mert a két gyár
reggelén az a hír fogadott, hogy a dolgozóit nem engedték ki.
Mi alig értünk az emlékmû kövonatok nem mennek. Így felkerekeztem Mosonból Magyaróvár- zelébe, amikor gépfegyverek kera, és a nálam lévõ Kossuth képet lepelése, aknák, kézigránátok robbanása, géppisztolyok kattogása a
odaadtam a gimnazistáknak.
Reggel 8 órakor fegyelmezett, felvonulókat megállítják és tekinzárt sorokban kivonultak a gim- tetüket az Ipartelep felé szegezik.
nazisták. Énekelték a Kossuth A fiatalok egy része azonnal megnótát, de a nép szívében élõ elke- indult az Ipartelepek felé, ha seseredés szinte egy pillanatban rob- gíteni kell, ott legyünk. Alig érek
bant ki, és percek alatt együtt ölel- a Báger - tóhoz, már jönnek egyekezett az összes gyár és üzem sek vérzõ fõvel és elszántan kiáltják: Az ávósok orvul közénk lõtmunkása és dolgozója.
Az egyik hatalmas táblát ho- tek! Visszaviszem a hírt, miközzott, rajta a hatalmas éljenzést és ben egy jövõ motorosnak szólok,
hangorkánt kiváltó felirat, KI AZ hogy azonnal mentõkért menjen,
mert rengeteg a sebesült.
OROSZOKKAL!
Fegyvertelen gyerekek ellen
Majd egymás után feltûntek az
iskolák, tanáraik vezetésével és még semmilyen zsarnok sem haszezzel békésen megkezdõdött itt is nált tûzfegyvert. Mosonban megkoszorúztuk a hõsök emlékmûvét,
a szabadságharc.
A volt fõhercegi kastéllyal újra a Nemzeti dalt szavaltuk és a
szemben volt a kommunista párt. Szózat meg a Himnusz énekléséAz épület homlokzatán a gyûlölt vel indultunk vissza Magyaróvárra.
De jöttek már Gyõrbõl is a
vörös csillag. Néhány munkás felmegy az emeletre és kalapácsok- mentõk, és a gyõri forradalmárok
kal igyekeznek leverni azt. Nehéz megígérik, hogy segítenek Mosonhozzáférni, ezért máris ott van egy magyaróvár munkásainak. ...
A kórházban és az utcákon palétra és a tömeg diadalkiáltása
közepette földre hull. Még leka- takokban folyik a vér, a kórház
lapálják a párt feliratát, egy mun- udvarán egymás mellé fektetik a
kás felugrik a Nepomuki Szent fiatalokat, a magyar szabadságharc
János szoborra és elszavalja Petõ- vértanúit. Síró anyák, jajgató apák
fi Nemzeti dalát. A tömeg vele és testvérek ismerik fel átlyukaszegyütt mondja, mindig ökölbeszo- tott testû gyermekeiket.
Hogy történt? Hát a bauxitból
rított kézzel: A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy ra- a tüntetõk békésen az ávós laktabok tovább nem leszünk! Majd nya felé vonultak. Azok már regmég többen szóltak és követelték gel óta készültek erre a vérfürdõaz oroszok azonnali kivonulását, re. Beásták magukat, felállították
amnesztiát, a többi párt létezését, a gépfegyvereket. Három ávós tiszt
választásokat, szabadságot, stb. ... a tömeg elé jött. Levették sapkáMi azokhoz csatlakoztunk, akik jukról a csillagot a tüntetõk küla mosoni I. Világháborús hõsi em- döttségének, orvul kezet is nyújlékmû megkoszorúzására indultak tottak, de e pillanatban jelt adel. Nem vettük észre, hogy már tak és elhasaltak. ...
Elterjedt a hír, hogy a kórházkorábban, a Városkapu térrõl egy
másik nagy csoport a Bauxit felé ban még él az egyik ávós tiszt. A
ment. Útközben a Mûselyemgyár nép hordágyon kihozta és az evan-
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gélikus templom mellett egy fa
alatt halálra verték. Az ávós emlegette az Istent, de a munkások
mondták, Mi az, most van Istened? De amikor a gyerekeinkbe
lövettél, akkor hol volt? Elõbb a
lábainál fogva akasztották fel,
közben ütötték-verték, rúgták,
majd leszakadt, mert még élt. És
akkor mondták, nem szabad rúgni, mert az kegyelem neki. Elõ a
szíjakkal! Azzal verték halálra népünknek e megátalkodott gyilko-
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sát. Kezeit zsebébe dugták és a
hóna alá a két cipõjét.
Délután a Vásártéren mind a
két gyilkost egy veder mésszel leöntve elásták, miközben a nép
köpött rájuk. Mindezeket egy riporter fotózta.
A majd hatvan hõsi halott temetése vasárnap délután volt.
Rengeteg újságírót engedtek be a
határon. A halottak között van a
Farkas vaskereskedõ lányának a
férje is. A gyerekek mellett idõs
családapák is haltak meg.
E levelemet egy osztrákra bízom
feladni. Bár most elmehetnék innen, de egyenlõre maradok, mert
ez a mi hazánk, melyért mi, magyar fiatalok a jelenlegi szabadságharcban a vérünket adtuk érte.
Bennünket itt a gyilkos golyó egy
véletlen folytán elkerült, a jó istenünk súgta, hogy kerüljük el. Bizakodva élünk. E levelemet azért
is írtam ilyen részletesen, hogy a
magyar ügynek jó szolgálatot tegyek vele talán az ottani sajtóban.
Millió csók: Laci
1956. október 29.
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Ünnepeltek az iparosok - Átadták a
felújított székházat
Szeptember 20-án került sor a felújított székház ünnepélyes
felavatására, amelyen jelen volt Nagy István agrárminiszter, a térség országgyûlési képviseloje is.

Kórushangverseny Mosonban
Az Ars sacra fesztivál 2019. eseménysorozat keretében került
sor kórusok hangversenyére a mosoni Nepomuki Szent János Plébániatemplomban.

Az összefogás szép példájaként újult meg mára az iparos székház
Mosonmagyaróváron. A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület –
Winkler Károly vezetésével – kitartó és következetes munkája eredményeként két éve kapta vissza székházát. Már akkor megfogalmazódott a cél: igazi családi otthont, valódi élettel teli intézményt

A 111 éve alakult egyesület három évtizedig küzdött azért, hogy
saját székháza legyen. 1939-ben aztán valóság lett a vágyból, de nem
sokáig örülhettek tulajdonuknak, elvették tõlük. 1991-ben aztán a
tulajdonjogot visszakapták, de nem vehették birtokba az épületet. A
használati jogot csak két éve kapták meg.
Az egyesület tagjai példát adtak a munka közösséget kovácsoló
voltából. Megmutatták, hogy mit ér a munka becsülete. Példát adtak
a fiataloknak.
A székházavatón több száz iparos, szakmát tanuló fiatal jelent meg,
de megtisztelték jelenlétükkel az eseményt a megye vezetõi, az egyházak képviselõi, s jelen volt Mosonmagyaróvár polgármestere is.

i

A telt ház elõtt fellépett az Evangélikus Gyülekezet Kórusa (karvezetõ: Káléné Takács Erika), a Halászi Vegyeskar (karvezetõ:
Sági Tünde), a Halmos László Énekegyüttes és a Lajtha László
Vegyeskar (karvezetõ: Wenczlerné Csiki Ilona), a Mosoni
Nepomuki Szent János Plébániatemplom Szent Cecília Kórusa
(karvezetõ: Horváth Gyõzõné), a Vissz-Hang Vegyes Kar (karvezetõk: Kiss Veronika és Szodfridt Gyula)
A mûsort Keresztény Gyula, a Fehér Ló Közösségi Ház vezetõje konferálta. A nagysikerû mûsor zárásaként a kórusok közösen elõadták E. Gebhardi: Glória szálljon címû dalát. (Talpas)
2019. október 19-én (szombat)18 órai kezdettel rendezi a
Gazdász Néptáncegyesület. Az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes
éves hagyományos néptáncgáláját. Táncait a Sárarany Népzenekar kíséri. Meghívott vendégegyüttesek is bemutatkoznak a
színpadon, a Tititá Néptáncegyüttes Jánossomorjáról és a Lajta Néptáncegyesület táncosai.

Egy mondatban • Egy mondatban • Egy mondatban
Október 1-jén kezdõdött a Magyar Nemzeti Levéltár GyõrMoson-Sopron Megye Gyõri Levéltára Mosonmagyaróvári
Fióklevéltárának a homlokzatfelújítása • Október 18-ig látható a Természeti értékeink címmel nyílt kiállítás a kulturális
központban •Megyei nyugdíjas versmondó versenyt hirdet a
Moson megye polgáraiért alapítvány, amelyre október 31-ig
lehet jelentkezni• Október 10-én adták át Héderváron a fel-
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újított orvosi rendelõt • Október 22-én 17 órakor emlékeznek Rajkán az 1956-os forradalomra és szabadságharcra a
faluházban • Az aradi vértanúkra emlékeztek Jánossomorján
október hatodikán a Hármashalomnál • Megjelent a szél-járás idei negyedik száma, amely szerkesztõségünk címén megrendelhetõ • Lapunk fontosabb írásai megtalálhatóak a
facebookon is (facebook.com/hír14Mosonvármegye)
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Csónakházat és Timaffy-emlékszobát avattak Kimlén
Értékteremtés és értékmentés – ezzel a szóval írható le legpontosabban az, ami Kimlén megvalósult. Csónakházat avatunk, s emlékszobát Timaffy László néprajzkutatónak, akinek élete ezer szállal kötõdött a Szigetközhöz – mondta Nagy István agrárminiszter
Kimlén szeptember 20-án, ahol 122 milliós projekt jelentõs állomásához értek.
Értékmentés, mert megmentettek egy régi épületet, s értékteremtés,
mert jelentõs sportolási lehetõség nyílt meg a fiatalok elõtt. Olyan
örökség ugyanis a Mosoni-Duna az itt élõknek, amelyet újra birtokba kell venni. Fontos, hogy az itt élõk, a sportolók, fõként a gyermekek magukénak érezzék a vizet, amit õseik õriztek meg számukra –
tette hozzá köszöntõjében.
Kimle a három pillérbõl álló projektre (sportpálya, látogatóközpont építése, csónakház felújítása) nyert összeget 22 millió forinttal egészítette ki, mint azt ahogyan Eller Gizella polgármester
elmondta, s örömmel számolt be, hogy a Kimlei Sárkányok
Vízisport Egyesület negyven gyermek versenyeztetését végzi. A
csónakházat egyébként a régi hivatal épületébõl alakították ki.
A csónakház épületében található Timaffy-emlékszoba a
Hungarikum Bizottság támogatásával jött létre. S mint Petõ Pé-

110 éves a magyaróvári
postapalota

ter, a megyei közgyûlés alelnöke elmondta, öröm, hogy elsõként
Kimlén jöhetett létre Timaffy László emlékét õrõz létesítmény.
A megnyitón jelen volt Timaffy László két lánya is.
b-l

Amit a kéményseprésrõl
tudni kell

Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetõinek rendszeres
felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el. Érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat.
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprõ
akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos idõpontot foglal.
Ezt megteheti online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.huhonlap ügyfélszolgálati oldalán, az Idõpontfoglalás elektronikus
ûrlap kitöltésével.. itt: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat
Telefonon az elõhívó nélkül, ingyenesen mûködõ 1818-as számot
hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es
majd ismét az 1-es gombokkal az Idõpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkezõ ügyintézõ, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati
idõpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa
visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenõrzés napját és idejét.)
E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
címre küldve.
Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest,
Pf.: 314. címre küldve.
Személyesena Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfõnként 820, a hét többi munkanapján 8-14 óra között. Az ügyfélszolgálati
pontok címeit itt találja: http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei

Orvosi ügyelet Mosonmagyaróváron

Fogorvosi ügyelet

Telefon: 20/982-4645, 70/276-8984. Nyitva tartás, ügyeleti idõ: szombat,
2019. október 4-én emlékeztek meg a 110 éves magyaróvári posvasárnap
és ünnepnap 8 -tól 12 óráig.
tapalotáról. Az épületen 2017-ben avatott Hõnel Béla helyi építész
Orvosi ügyelet
(aki nemcsak tervezte, de építette is a kétemeletes, eredetileg is
Oxytrans Egészségügy Szolgáltató Kft. Ellátandó terület: Mosonmapostának és lakásoknak épült magánpalotáját) emléktáblájánál a gyaróvár. Felnõtt sürgõsségi orvosi ügyelet: Mosonmagyaróvár, Mosonyi
Postamúzeum muzeológusa Urbán Gyöngyi mondott beszédet, M. u. 37. Telefon: 96/215-013
méltatva Hõnel Béla építészeti és közéleti tevékenységét.
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Aki könyvet ad ki, az bízik a jövõben
Közel hetven kiadványt, köztük vaskos könyveket, tanköny- dalas könyv. S Gál Sándor felvi- kritikákat, színházi és képzõmûvet, konferenciák anyagait jelentette meg alapítása óta a Moson- déki író Belsõ Univerzum címû vészeti írásokat.
vármegye Könyv-és Lapkiadó. Legutóbb egy vaskos regényt Sza- naplója is kijön karácsonyig.
Tesszük a dolgunkat, értékek
badesés címmel.
S hadd említsem meg a szél- mentén mûködünk. Jó érzés fon– Egy a még Csehszlovákiából
Kaliforniába került család történetét dolgozta fel a losonci származású Imre Mária. A szépen
megírt történet szívszorító vallomás is a társról, aki korán meghalt, de regényes korrajz a hetvenes évek szlovákiai magyar világáról.
– Azonban nem a regény a fõ
profilunk – mondja Böröndi Lajos, a kiadó alapítója. – Elsõsorban a régió múltjával foglalkozó
helytörténeti munkákban gondolkodtunk. Így jelent meg Bél Mátyás Moson vármegyét bemutató
könyvének új kiadása, de a mi
gondozásunkban jelent meg a
Mecsérrõl szóló könyv is, és ta-

valy vaskos monográfia Mosonmagyaróvárról.
Legnagyobb vállalkozásunk
azonban a három kötetes Mosoni
zsidóság emlékezete címû könyv
volt, amely Kovács Sándorné évtizedeken át folyó gyûjtõmunkájának eredménye. Megrázó könyv
ez, a város és a valahai Moson
megye történetének egy sötét, elhallgatott szeletét tárja föl.
– Volt visszhangja?
– Néhány példány maradt csupán belõle, sokan megvásárolták
a városban is, s Amerika néhány
egyetemi könyvtára is vett belõle. Úgy vélem, a szembenézés
azonban elmaradt. Mint 1956-tal
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is. A Dokumentumok 1956 Mosonmagyaróvár címû kötetre
is inkább az ország más pontjain
mutatkozott igény. Azonban
ezek a könyvek kikerülhetetlen
dokumentumok, s eljön az idõ,
hogy bekövetkezzen a katarzis.
Most a maszatolás korát éljük.
– Tankönyvet is említett.
– A felsõõri két tanítási nyelvû gimnázium számára adtunk
ki egy munkatankönyvet, amit az
ottani kollégák állítottak össze.
Ez német-magyar tankönyv, s
reményink szerint a magyar-angol változata is elkészül. De kuriózumként jelent meg nálunk
egy német nyelvû mesekönyv is.
Jó volt kiadni a Vitéz Nemes
Lászlóról összeállított dokumentumkötetet is. Ifj. Sarkady Sándor volt a szerzõ, s a második
világháborúban lelõtt vadászpilóta, a híres Puma század” tagjáról szóló könyv zöme Sopronban kelt el, hisz soproni származású volt Nemes László. Jó volt
látni, hogy a Pannónia Szálló
nagyterme zsúfolásig megtelt a
bemutatón.
– Azért a szépirodalom sem
maradhat ki.
– Az említett regényen kívül
néhány saját verseskönyv is megjelent. Tavaly sortûz címmel a
város ‘56-jára emlékezõ. Az idén
viszont, reményeim szerint karácsonyra, a Magyar Napló Kiadó
adja ki Megégett idõ címmel új
kötetemet Budapesten. De hadd
említsem meg a Gyõrben élõ kitûnõ költõ Tönköl József nevét
is. Az õ könyveinek évek óta mi
vagyunk a kiadója. S néhány karikatúra kötetét is megjelentethettünk.
– Mi lesz a legközelebbi kiadvány?
– Dr. Deák Ernõ, Bécsben élõ
történész legjobb tanulmányait
gyûjtötte össze az elmúlt negyven évbõl. Ezek szociológiai, statisztikai, történeti írások. A napokban nyomdába kerül a 910 ol-

járás folyóiratot, amely 12 évfo- tos dolgok kiadójának lenni.
Aki könyvet ad ki, az a jövõlyamot ért meg, s a régió mûvében
bízik.
szeti, tudományos életének figyelõje. Eddig mintegy 4000 oldalon
közölt tanulmányokat, esszéket

2019.10.06., 13:40

2019. 7. szám • október 10.

Születésnapján köszöntötték Németh László plébánost
Tizenhat évet töltött Mosonban plébánosként Németh atya,
aki 1944 szeptemberében látta
meg a napvilágot Agyagosszergényben. A soproni érettségi után
lett a Gyõri Hittudományi Fõiskola hallgatója, s 1967-ben szentelték pappá. Kilenc évet töltött
el káplánként Oroszlányban,
Gönyûn majd Gyõrött, majd
1976-ban a Papnevelõ Intézet lelki
igazgatója lett, ahonnét az Állami Egyházügyi Hivatal (Bakó István) kívánságára távolították el.
Így került 1983-ban Mosonba.
Itt hamar megszerették a hívek, de korábbi elhatározása szerint ápolta a kapcsolatokat Erdéllyel, a Felvidékkel és a Délvidékkel, énekkarokkal járta az elcsatolt országrészeket. “A legelsõk között segítettünk Déván,
Böjte atyánál, de sosem névvel,
csak zsákokkal - írja életrajzában.
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Ott volt segítõként a keresztény iskola visszahonosításakor,
s 1990. szeptember elsején 330
gyermekkel a Keresztény Általános Iskola évnyitót tarthatott.
Jelenits István piarista tartományfõnök támogatását is bírták,
s ebben az is benn volt, s hogy
amint megerõsödik a rend, átveszik az iskola fenntartását.
Mosoni küldetése 1999-ben ért
véget, ekor Csornára került
Csorna után Ásványráró és
Lipót lett szolgálati helye. Innét
szólította el szolgálatra 2013-ban
dr. Pápai Lajos megyéspüspök,
aki helynökévé nevezte ki. Közben 2016-ban dr. Veres András
vette át a Gyõri Egyházmegye
vezetését, aki szolgálatában meghagyta.
A hetvenöt éves László atyát
születésnapján a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezte ünnepségen köszöntötték.

Jelen volt dr. Veres András megyéspüspök, Kapui Jenõ mosoni
esperes, Nagy István agrárminiszter, Harrach Péter, a KDNP
frakcióvezetõje, Széles Sándor
kormánymegbízott és dr. Árvay
István, Mosonmagyaróvár polgármestere is.

2019.10.06., 13:40

Az ünnepelt szerényen beszélt
a mosoni évekrõl, s vallomása
szerint minden sikert, a híveknek
köszönhet.Vallja, a mosoniakban
csodálatos embereket ismert
meg, s mindig hálával gondol
vissza az itt töltött évekre.
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Mosonmagyaróvári sikerek Székesfehérváron
Szeptember 21.-22.-én Székesfehérváron rendezték meg az ifjúsági nyolc próba összetett magyar bajnokságot ahol a Mosonmagyaróvári Atlétika Club atlétái szép sikereket értek el .
Egyéni versenyben az elmúlt évek egyik legmagasabb pontszámával (5221) és nagyon kemény, sokáig emlékezetes férfias csatával Babos Ármin Dominik holtversenyben Gálpál Zsomborral (Bp.
Ikarus) aranyérmet szereztek. Csapatversenyben az egyesületbõl
Varga András , Varga Bence és Babos Ármin az értékes harmadik
helyet szerezte meg, ami az MMAC elsõ csapatbajnoki érmét is
jelentette.

nagy részét a régi öreg salakpályán töltik a versenyzõk. Minõségi
edzésmunkát csak Gyõrbe utazva tudnak végezni, ami nagy megterhelés a fiataloknak, edzõnek egyaránt.

Egygólos gyõzelem

Nagy csatát hozott a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club és a
Szekszárdi FGKC serdülõ csapatainak mérkozése az UFM Arénában. Végül egy gólos hazai gyõzelem született és így az MKC
serdülõ gárdája, három forduló után is õrzi a hibátlan mérlegét.
Mosonmagyaróvári KC – Szekszárdi FGKC 23-22 (14-12)
Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, serdülõ II. osztályú mérkozés.
V.: Kolarovszki, Lábadi.
MKC: Horváth Sz. - Uzonyi-Varga 3, Renner 2, Sztranyovszki 4,
Petõ 1, Babinszky 12, Lengyel L. Cs: Lengyel N. (kapus), Sefcsik
1, Baumgartner, Mészáros A., Buga R., Forgács, Bíró L., Plachy,
Lengyel Zs. Edzõ: Farkas Veronika.
mkcse.hu

A bajnokságra Szitás László vezetõedzõ készítette fel a fiatalokat. Biztató, hogy mindhárom fiatal 2020-ban is még ifiként versenyez majd, így a következõ versenyidényben még szebb eredményekre számít majd az egyesület. Az atléták sikerének értékét nagyban növeli, hogy a bajnokságon induló csapatok kivétel nélkül, modern rekortán borítású pályákon, rossz idõben erre alkalmas futófolyosókon készülhetnek, ellentétben Mosonmagyaróváron az év
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