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Mosonmagyaróvár halottaira emlékezett Simán nyert a Fidesz
A legalacsonyabb volt a részvétel a
megye nagyvárosai közül

1956 és a mosonmagyaróvári sortûz emlékeztessen arra, hogy a szabadság olyan törékeny
dolog, amelyet bármikor elveszthetünk, ha nem vigyázunk rá – mondta Potápi Árpád
János a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára a mosonmagyaróvári
sortûz 63. évfordulóján tartott megemlékezésen.
Talán utoljára emlékezett halottaira a laktanya torzó épülete elõtt a város, hírek szerint
jövõre már elbontják az épületet. Az 1956-os sortûzzel írta be a város nevét a történelembe,
(Fotó: MTI)
s sokak szerint az utókor még nem dolgozta föl igazán a traumát.

2001-ben született döntés arról, hogy november 4-ke nemzeti gyásznap. A gyásznapokkal kapcsolatos
pontos szabályozás nincsen, annak tartalmára nézve azonban vannak íratlan szabályok. A 3. oldalon
található írás ezeket gyûjti csokorba.
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BARÁTSÁGOS BEZENYÉT!

Különösebb izgalom és meglepetés nélkül
zajlottak le Mosonmagyaróváron az önkormányzati választások. Amúgy, mintha
kampány sem lett volna, a Fidesz hagyományos eszközeivel mozgósított, fülek a
lámpaoszlopokon, óriásplakát a pályára
vezetõ úton, telefonos megkeresés. S sikerült
is választóit az urnákhoz vinni, az is mondható talán, hogy ekkora választói réteggel
rendelkezik helyben a kormánypárt.
A Jobbik reménykedett, hogy korábbi
eredményét megismétli, ez nem sikerült. Az
LMP elhanyagolható eredményével az
ellenzék megosztásában jeleskedhetett. A
DK erõs városi jelenléte, két listás helye
sikernek könyvelhetõ el.
A Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal
két képviselõi hellyel ugyancsak eredményes
választást tudhatna maga mögött, ha
polgármesterjelöltje erõs második helye
összefogás esetén sima gyõzelemmel nem
kecsegtetett volna.
Hogy a megosztottság ilyen és ekkora lett,
az közös „eredmény” Az ellenzéki pártok
és kormánypártok akaratlanul is közös
munkájának tudható be. Ez az egyik oldalon
keserû fölismerés kell, hogy legyen, a másikon józan racionalitás.
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Alacsony részvétel, biztos Fidesz gyõzelem a választásokon
Míg 2014-ben 26715-en szerepeltek a névjegyzéken az önkormányzati választásokkor, 2019ben26385-en. Meglepõ a csökkenés annak fényében, hogy a
városban élõk számát a belsõ
migrációnak köszönhetõen közel 50 000 fõre teszik.
2014-ben 7650 fõ jelent meg a
szavazóhelyiségekben, s most
9465. Ez a választópolgároknak
mindössze 35, 87 százaléka, ami
nagyon alacsony részvételnek
mondható, még akkor is, ha
némi emelkedés mutatkozott.
Különösen akkor, ha tudjuk
hogy Gyõrben 43,09 százalékos
volt a részvétel, s a vonzáskörzet kisvárosai is felülmúlták
Mosonmagyaróvárét. ( Jánossomorja 57,9 %, Lébény 52,9 %,
Hegyeshalom 41,) %.)
Visszatérve Mosonmagyaróvárra: 16 920 fõ nem szavazott,
s meglepõen sok volt az érvénytelen szavazatok száma, 195 db.
Ez 2014-ben csupán egy szavazólapot jelentett.

Polgámesterjelöltek

Öt polgármesterjelölt indult
a városvezetõi székért, de mindenki elõtt világos volt, hogy
Árvay István és Szabó Miklós
között jöhet csak létre egyféle
vetélkedés. Az összefogás hiánya az ellenzéki oldalon egyértelmûen Árvaynak kedvezett, s
gyengítette Szabó esélyeit.
Árvayt a Fidesz-KDNP támogatta, míg Szabót A Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal
Egyesület. Arányaiban nem
összemérhetõ a két szervezet.
A harcban valójában esélytelenül induló három jelölt közül
az LMP színeiben induló Goda
Bálint 2,6 százalékos eredménye még 2014-hez képest is
gyenge (4,31), mostani indulása
nem igazán érthetõ.
Az több helyen világos volt,
hogy a Jobbik a DK jelöltjét,

vagy a vele való választási összefogást nem vállalja. Pedig tudható a EU választásokat követõen, hogy a DK erõsödött a
városban. 2014-hez képest a
mostani választásokon is közel
négy százalékot erõsödött.
A Jobbik (Jávos Miklós) önálló indulása Árvay esélyét növelte. Bár az valószínûsíthetõ volt,
hogy a párt országos támogatottsága jelentõsen csökkent a belsõ
harcok és a pártszakadás következtében, s ez Mosonmagyaróvárra is gyakorol némi hatást.
Amíg ugyancsak Jávor 2014-ben
14,5 százalékot ért el, most ez
alulról súrolta a 10 százalékot.
Szabó Miklós 31,49 százalékos eredménye ilyen háttérben
egyértelmû siker, hiszen Árvay
István 42, 3 százalékot ért el a
2014-es 51 százalékkal szemben.
S a számok nyelve azt mutatja,
hogy Goda és Jávor támogatása, visszalépése esetén ma õ
Mosonmagyaróvár polgármestere. Igaz, ha a testület összetételét nézzük, Fideszes többséggel nehezen lenne kormányozható.
Így elmondható, a FideszKDNP szövetsége sikeres volt,
ma Árvay István a város elsõ
embere. A jövõre nézve azonban levonható következtetés, a
gazdasági sikerek, az elmúlt öt
év városi beruházásai önmagukban nem elegendõek a választási kedvhez, a párbeszédmegkezdése halaszthatatlan a polgárokkal, s az ellenségkeresés helyett
szövetségek kötésére van szükség.

az idõ is nagy rendezõ tud lenni.
A kettes körzetben öt éve Szabó Miklós nyert a Fidesz-KDNP
színeiben. Félidõben kilépett a
frakcióból, s az egyesület nevében politizált. Most ebben a körzetben Kránitz Pétert indította
a Fidesz, aki korábban volt már
önkormányzati képviselõ. Szabó
Miklós az MPKE jelöltjeként
indult, s a megjelent 854 szavazóból 465-en voksoltak rá (55,4
%), s nyerte a körzetet. (Megjegyezzük, a részvételi arány itt is
rendkívül alacsony volt, 2957 fõbõl szavaztak 854-en, ez nincsen
30 százalék.)
Ezzel az eredménnyel 9 képviselõ a kormánypárt színeiben
gyõzött, míg az ellenzék 5 képviselõvel van jelen a testületeben.
A számok nyelve azt jelenti, gyakorlatilag folytatódhat a koráb-

bi hatalomgyakorlás, az amúgy
sem egységes ellenzék labdába
sem rúghat.
A kompenzációs listáról a
DK-MSZP 2 fõt, a Jobbik 1 fõt,
Az MKPE 1 fõt juttatott be a
testületbe.
A testület névsora a választókörzetek sorrendjében: Keszeiné
Siklósi Zsuzsanna, Szabó Miklós, Németh Sándor, Iváncsics
János, Staár Katalin, Nyitrai József, Muráncsik László, dr. Frauhammer Csaba, Kránitz László.
Kompenzációs listáról jutott
be: Ábrahám Tivadar, Élõ Károly (DK-MSZP), Jávor Miklós
(Jobbik), Vida István (MKPE).

(Információink szerint a választást
követõen Jávor Miklós kilépett a Jobbikból.)

A testület

Mint várható volt, A FideszKDNP jelöltjei nyertek az egyes
körzetekben, ha néhol kisebb
arányban is, mint korábban.
Pedig immár a negyedik ciklusban ülnek ugyanazok a személyek a képviselõi székekben, s
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Faültetéssel a klímaváltozás ellen

.

Az Agrárminisztérium 2019.
november 4-én indított országos faültetési kampányának
elsõ hivatalos állomása Mosonmagyaróváron volt. Ennek keretében jelképes faültetésre
kerül sor 2019. november 8-án
10 órakor a Gorkij utca-Fekete- iskola melletti zöldfelületen.
2 db sorfa méretû, faiskolai,
iskolázott mezei juhart (Acercampestre) és 3 db korai juhart
(Acerplatanoides) ültetett el
közösen Nagy István agrárminiszter és Árvay István polgármester, valamint Orbán Tibor,
a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.
vezérigazgatója. Emellett az
önkormányzat saját költségvetésbõl is ültet ide 10 db vérjuhar (Acerplatanoides „Crim-

son King”) fát, mely színesíti a
zöldfelületet vörös levelével.
– A fákat nem a mának ültetjük – mondta a miniszter, s
ez a tárca egyik válasza az éghajlatváltozásra.

Nagy István hangsúlyozta: a
most elültetett fáknak húsz
harminc év múlva is megfelelõ
környezet kell teremteni.
Kifejtette: lehet majd pályázni két települést összekötõ

út menti fasorok ültetésére. A
minisztérium megemelte a Vidékfejlesztési Program erdõtelepítési támogatásait is 80130%-kal. A Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat forrásainak felhasználásával pedig 500 millió
forintos keretösszeggel új felhívást hirdetnek.
Az Országos Erdészeti Egyesület szakmai támogatásával
megvalósuló program keretében
az egyes vidéki önkormányzatok, egyesületek számára is lehetõség nyílik települési szintû
faültetések, utcafásítások, közpark fásítások megvalósításához, vissza nem térítendõ támogatás igénylésére.
Fotó: Pelsõczy Csaba

Gyásznap - Nemzeti gyásznap
1990. október 19-én az elsõ szabadon választott képviselõ-testület
elsõ határozata az volt, hogy Városi Gyásznappá nyilvánította október
26-át. 2019. október 26-án a Városi Gyásznapon Mosonmagyaróváron
musicalt játszanak egy városi közmûvelõdési intézményben. Az eseménnyel kapcsolatban többen felhördültek, blogbejegyzésekben, és a
közösségi médiában szólaltak fel ellene.
De hogyan kell gyászolni? Úgy tûnik, errefelé ezt nem tudják sokan, vagy nem tartják fontosnak az íratlan erkölcsi szabályok betartását. Esetleg sima provokáció az egész. A magyar jogszabály meghatározása szerint a nemzeti gyász: „a társadalom egészét, illetve annak jelentõs részét érintõ … megrendülés és az ezt kifejezõ kegyeleti
megemlékezés.” A nemzeti gyász lehet eseti vagy visszatérõ jellegû. A
nemzeti gyászt a kormány rendeletben hirdeti ki.
A nemzeti gyásznap egy naptári nap; a nemzeti emléknapok egyik fajtája. Magyarországon a Kormány október 6át és november 4-ét 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította
az aradi vértanúk kivégzésének, illetve az 1956-os forradalom leverésének emlékére.
Például a Kormány nemzeti gyásznapot rendelt el 2006. december
9-én, Puskás Ferenc temetése napján. 2015-ben november 15-ét nyilvánította nemzeti gyásznappá, a 2015. november 13-ai párizsi terrortámadásokban elhunyt áldozatok emlékére.
2017. január 23-ra nemzeti gyásznapot rendelt el az olaszországi
buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére.
Nemzeti gyász meghirdetése esetén: Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház elõtt
fel kell vonni, majd félárbócra kell ereszteni. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló törvényben meghatározott középületekre zászlóhasználat esetén
gyászlobogót kell kifüggeszteni, lobogóhasználat esetén Magyarország
lobogóját és az európai lobogót félárbócra kell ereszteni. Az iskolákban tanóra, vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani. Nyilvános szórakozóhelyeken a zene- és mûsorszolgáltatás - a nemzeti gyászt kihirdetõ rendeletben foglaltak szerint - korlátozható.

hír14.p65

3

Ha a nemzeti gyászhoz temetés vagy egyéb nyilvános szertartás
kapcsolódik, a kormány a szervezés és a lebonyolítás céljából a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter vezetésével eseti bizottságot hozhat létre. A bizottságban biztosítani kell
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és az Állami Protokoll képviseletét.

A városi gyásznapot kihirdetõ rendeletben nincs szabályozva intézkedés. Ez pótolható, még akkor is meg kellene tenni, ha másutt evidencia, hogy a közintézményekre kitûzik a fekete lobogót. Hogy nyilvános táncos, zenés rendezvényeket nem szerveznek gyásznapra. Hogy
az iskolákban ezen a napon rendhagyó órán emlékeznek meg, õrizve
az áldozatok emlékét.
A magyaróvári gyásznapon a Városházán kívül néhány intézményen
volt csak látható fekete zászló. A városi hivatalos megemlékezés méltóságteljes volt, ezért is kár volt zenés rendezvénnyel besározni azt.
A rendelet pontosítására azonban szükség van, s annak betartatását is meg kell követelni.
(Felvételünk 2006-ban készült, Sólyom László köztársasági elnök hajt
fejet a Gyásztéren. Balassa Tamás felvétele.)
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Õrtûz a Bicónál
Október 27-én, a Székely autónómia napján a Bicónál gyújtottak
õrtüzet a helyi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Fidelitas
tagjai szolidaritást vállalva határon túli nemzettársainkkal.

Mosonmagyaróvár – Õszi lomtalanítás

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
õsszel is megszervezi a lomtalanítást a városban, de az eddigiektõl eltérõ módon. A lakók a 2019. november 25-i héten a Gabonarakparton található hulladékudvarban az alábbi napi bontásban helyezhetik el az általuk kivitt hulladékot:
November 25. (hétfõ) 10-17 óráig, november 26. (kedd) 12-18
óráig, november 27. (szerda) 10-17 óráig, november 28. (csütörtök) 12-18 óráig, november 29. (péntek) 10-17 óráig, november
30. (szombat) 8-16 óráig
A hulladék elhelyezéséhez lakcímkártya bemutatása szükséges! A háztartási lomot a kihelyezett gyûjtõedényekbe kell rakni
szétválogatva, szelektíven! A még értékes összetevõket, felhasználható alapanyagot jelentõ hulladék, mint pl. a papír, mûanyag,
fém, üveg elhelyezésére, ártalmatlanítására egész évben lehetõség
van a szelektív gyûjtõszigeteken is.

i

1956-os Mûvészeti Galéria nyílt
2019. november 4-én Mosonmagyaróvárott a városi középiskolai kollégiumban megnyílt Magyarország elsõ 1956-os Mûvészeti Galériája. A Gorkij u. 3. sz.
alatti épületben ötvenhat mûvész
ötvenhat mûvészeti alkotása tekinthetõ meg az intézmény elõterében és földszinti folyosóján.
Az állandó kiállítás megtekinthetõ hétfõl csütörtökig 8 és
20 óra között, pénteken 8-tól 18
óráig, vasárnap 17 és 20 óra között. Kérésre csoportokat is fogadnak, tárlatvezetéssel. Bejelentkezni Simon Zsuzsanna rendezõnél lehet a movar1956@freemail.hu e-mail címen.

Halmos 30

A Halmos László Énekegyüttes 30. jubileumi összejövetelét
tartotta, a névadó zeneszerzõ születésnapján A Cselley-házban
november 10-én. A hangversenyen azok a mûvek csendültek fel,
melyek meghatározóak voltak az énekegyüttes életében. A fülnekés léleknek szóló élmények után agapé keretében elevenítették fel
közös emlékeiket.

A szél-járás legújabb számából ajánljuk

Kerék Imre, Lengyel Ferenc és Sárándi József versei • Gál Sándor
naplója • XXI. századi határhelyzetek Fehér Márta tollából, Száraz
Pál elbeszélése • A szabadkai zsinagóga (Fehér Márta), Leskó
Mihály, evangélikus lelkész emlékezete (Oros László), Nyolcvan
éve érkeztek lengyel menekültek Moson vármegyébe (Böröndi
Lajos) • Barangolás ágvizeken Görföl Jenõvel • Tuba László:
Három mûvész egy családban (Wiedemann Bernadett, Wiedemann
Judit és Pataki Bence) • Jelentés a szívdobogásról (Könyv Pálfy
Margit elõadómûvészrõl)

Egy mondatban • Egy mondatban • Egy mondatban
2019. október 11-14-e között rendezték meg a lengyelországi
piaristák a 19. Piarista Ifjúsági Találkozót Krakkóban,
amelyre Mosonmagyaróvárról 14 diák és 2 tanár utazott a
lengyel városba • Husvéth Ferenc, ’56-os veterán életének
92. évében elhunyt, hamvasztás utáni búcsúztatására
november 6-án került sor a mosoni altemplomban • Távozott
a Credobus Mosonmagyaróvár vezetõedzõi posztjáról Király
József • Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának
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Képviselõ-testülete 2019. november 21-én (csütörtök) 15
órakor a Városháza (Fõ u. 11.) I. emeleti dísztermében
általános közmeghallgatást tart • 167 millió forintból újul
meg a Huszár Gál Városi Könyvtár, s a tervek szerint 2020
januárjában ismét várja olvasóit • Lapunk fontosabb írásai
megtalálhatóak a facebookon is (facebook.com/hír14Mosonvármegye)
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Barátságos Bezenyét! – Márkus Erika az új polgármester
Nem túlzás kijelenteni, az
önkormányzati választások legnagyobb meglepetése Bezenyén
történt, ahol Márkus Erika és
csapata elérte a teljes váltást.
Nem csupán polgármestert váltott a falu, de lecserélte a képviselõ-testületet is. Ennek elsõdleges oka a falu korábbi vezetõjének több cikluson át tartó tevékenysége, ami jelentõsen
megtépázta a település hírnevét.
A siker igazi kulcsa azonban
az összefogás volt, s a jó program, s az, hogy az induló csapat
Paprétre is gondolt, ahol nem
sok minden történt az elmúlt
években.
A korábbi polgármester nem
törõdött bele a kudarcba, újraszámoltatott (hatalmas fölénnyel nyert Márkus Erika), s
bírósághoz fordult, de ezzel
csak néhány napra sikerült elodázni az átadás-átvételt.

Végül hivatalosan is megalakult Bezenye-Paprét képviselõtestülete. A falu új polgármestere: Márkus Erika. A falu képviselõ-testülete a következõ személyekbõl áll: Antonovich Gáspár, Hiltser Mátyás, Kammer-

hofer Lívia, Nusser Györgyné,
Sándor Vincéné és Szakos Géza. A falu két alpolgármestert
választott a képviselo-testület
tagjai közül Hiltser Mátyás és
Szakos Géza személyében.
Márkus Erika a facebookon

köszönte meg a bizalmat, s barátságos Bezenyét ígért az elkövetkezõ öt évre.

Jánossomorja és Újrónafõ – Gyarapodó gyülekezetek
Felújították a református imatermet Jánossomorján, s egyúttal az újrónafõi lelkészlakás is megújult. A rendezvényen Nagy
István agrárminiszter, országgyûlési képviselõ megjelent.
A XVII. században Moson és Magyaróvár környékén, s a két
településen is virágzó református gyülekezetek voltak. Ez Huszár
Gál reformátori mûködésének is köszönhetõ. Annak ellenére volt
így, hogy Bécs közelsége nem volt jó hatással a reformáció terjedésére. Mint tudjuk, az egy ingadozó Miksán kívül minden uralkodó katolikus volt, s a kor követelménye szerint az alattvalóknak az uralkodó vallását kellett követni.
Vannak azonban feljegyzések arra vonatkozóan is, hogy
Pusztasomorján is volt református gyülekezet. A rekatolizáció
térhódítása miatt azonban a huszadik századig teljesen megszûnt
a protestáns gyülekezeti élet.
A II. Világháború elõtt érkeztek Hajdúböszörménybõl Újrónafõre reformátusok. Ez a betelepítés azonban nem a vallás miatt
történt elsõsorban, bár annak szorgalmazója a magyaróvári református lelkész volt, hanem a magyar nyelvû lakosság lélekszámának emelése okán. Majd érkeztek református vallású erdélyi menekültek Jánossomorjára, s a felvidéki kitelepítés is gazdagította a településen élõ reformátusok számát. A megalakult Református Egyházközség egy üresen maradt házat kapott, amiben
imaházat, lelkészlakást és kéttantermes iskolát alakítottak ki. Ez
az iskola az államosításig mûködött, majd 1990 után újra visszakapta a gyülekezet.
Az elmúlt harminc évben lassan erõsödött a közösség, az öt
egyházközség – Jánossomorja, Újrónafõ, Mosonszolnok, Levél
és Hegyeshalom – 2016 szeptembere óta rendelkezik önálló lelkipásztorral. A nyilvántartások szerint 2019- ben 59 lélek vallja magát
reformátusnak.
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A jánossomorjai imaterem és az újrónafõi lelkészi lakás felújítása, amelyet Magyarország kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelõ Nonprofit Zrt. által a Dunántúli Református Egyházkerületen keresztül finanszírozott, lehetõséget teremt a közösségi élet
fellendülésére.
(Az újrónafõi szolgálati lakás építõipari munkálataira szánt
14 417 274 Ft a munkálatok nagy részét fedezte, forráshiány miatt elmaradt a belmagasság csökkentéséül szolgáló állmennyezet
építése, és a falak festésének kivitelezése. A parókia lakhatóvá
tételének elengedhetetlen feltétele volt a festés, ezért azt a gyülekezet adományokból, és saját bevételeibõl finanszírozta.)

Moson Big Band koncert
Flesch Központ – 2019. december 1-je, 18 óra

2019.11.10., 18:57
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A Múzeumok Õszi Fesztiváljának kezdõ programján a Bolyaiiskola ötödikesei vehettek részt.
A múzeum két munkatársa – Sárközi Anikó és Schredl Katalin –
izgalmas feladatokkal készült az
éjszakai programra. Az épület
ajtaja bezáródott megérkezésükkor, a kijutás lehetõségének megtalálása már a feladatok közé tar-

Este nyolc óra után már a
Cselley-házat vették birtokba a
gyerekek. Különleges technikával készültek az esti városképek.
Serényen dolgoztak az est fényeinek megalkotásán. Vörös naplementék, kék égboltok, villanyfényt sugárzó ablakok keltek
életre a munkájuk során.
Az ötödik osztály legnépsze-

Rejtélyek a múzeumban

mégis a legvidámabb szakasza
volt az éjszakának. A kissé már
álmosodó csapat Bergengócia birodalmát járta be, mesehõsök szerepébe bújva, hiszen a Magyar
népmese napja közeledett. A
gyermekükért éjfélre érkezõ szülõk mesélõs, mosolygós lurkókat
vihettek haza.
A rendezvényt megköszönõ
pedagógus az alábbi sorokkal leptozott. A sötétedõ belváros fel- rûbb magyar órái a mesékrõl te meg a múzeum munkatársait:
fedezése igazi kaland volt szá- szólnak. Ugyan feladatokkal tûz- Kedves Kata! Szeretném megkömukra.
delt másfél óra várt még rájuk, szönni Neked és Anikónak a fan-

tasztikus élményeket. A gyerekek
igazi kalandként élték meg a
programokat, nekem pedig sokat
segítettek az új osztályom megismerésében. Kívánom városunknak, a benne élõ kisdiákoknak,
szülõknek és pedagógusoknak,
hogy sokáig tartson ki még lelkesedésetek, és sajnálom, hogy a
tudomány mai állása szerint nem
tudunk benneteket „megtöbbszörözni.” (Lakner Gabriella tanárnõ.)

Koncertajánló
Faragó Zsófi vagyok és a diplomámon ez áll: zongoramûvész. Ez sokak
szerint nem is igazi munka, mások pedig csodálattal fogadják, amikor kiderül, hogy ez a foglalkozásom. Én pedig csak hálás vagyok Istennek, hogy azzal
foglalkozhatok, amit szeretek.
Már gyerekkoromban vonzott a zene, 4 éves lehettem, amikor elõször
láttam zongorát; a templomban állt, le volt csukva, de annyira érdekelt, hogy
mi az, hogy kinyitották nekem, és azonnal tudtam, hogy én is szeretnék egy
ilyet! 5 évesen vettem az elsõ néhány zongoraórámat, de a tanárnõnek gyermeke született, és az órák néhány hét után abbamaradtak. Ezután a családom
többször is elköltözött, a szüleim munkája miatt, én pedig többször elkezdtem zongorázni, majd abba kellett hagynom.
Sokadik nekifutásra, 16 évesen, a mosonmagyaróvári zeneiskolában Lakatos Tamás tanár úrnál kezdtem zongorázni. Õ volt az, aki hatalmas türelemmel elindított ezen a nagyon kacskaringós úton, amit már 15 éve boldogan
járok.
Az utóbbi 5 évben lett világos, hogy nem szólózongorázásra születtem!
Gyerekkorom óta szeretem az irodalmat, a verseket, és versírással is próbálkoztam. A különbözõ nyelvek is érdekelnek, és mára már 5 nyelven beszélek.
Ez mind a dalmûvészetben találkozott nálam, ami gyakorlatilag énekelt vers.
Mikor elõször hallottam, hogy ilyen létezik, azt gondoltam, hogy ezt nekem
találták ki!
De ehhez kellett találni egy megfelelõ partnert, akivel mind zeneileg, mind
emberileg együtt tudok mûködni! Chen Jinxin egy csodálatos énekes, a leggyönyörûbb hanggal, amit valaha hallottam, és egy nagyon érdekes és kedves,
csupaszív személyiség. Habár nem régóta él Európában, tökéletesen megértjük egymást, a próbákon szinte nem is kell beszélnünk, félszavakból értjük
egymást. A zene valóban nemzetközi nyelv!
A november 22-i koncerten 6 különbözö nyelven fognak énekelt versek
megszólalni, természetesen kinyomtatott fordítással.
Jinxin és én nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a zenét, a
verseket, vagy csak szeretné látni azt a csodát, ami a színpadon történik amikor egy zongorista, egy énekes, a zeneszerzõ és a költõ teljesen eggyé válnak.
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Ne így õrizzük mártírjaink emlékét!
A mosoni temetõben található Szombathelyi Ferenc jelképes
síremléke, amit jó két évizede állítottak. A sír gazos, gondozatlan, úgy tûnik, az utókor nem akarja õrizni mártírjai emlékét.
Lehet, hogy nem is tudják sokan ki volt Szombathelyi. Akkor
emlékezzünk!

Szombathelyi Ferenc Gyõr 1887. május 17. – Pétervárad
1946. november 5.

Apja Knausz Ferenc lébényi cipészmester, anyja a mosoni
Szombathelyi Anna, akinek magyar vezetéknevét vette fel.
Gyermek- és piarista gimnazista éveit 1902-ig Mosonban és Magyaróváron töltötte, ahova késõbb is gyakran ellátogatott a szülõi
sírhoz. A pécsi hadapród, majd hadiiskola növendéke volt. 33 hónapot szolgált az elsõ világháborús frontokon. 1915-ben vezérkari
százados lett. 1919-1921-ben a szombathelyi körletparancsnokságnál szolgált. 1922-tõl õrnaggyá léptették elõ és a vezérkar
hadmûveleti osztályára került. 1936-ban lett vezérkari alezredes
és hadiiskolai tanár. 1929-ben vezérkari ezredessé lépett elõ. 1931ben a III. honvéd vegyesdandár vezérkari fõnöke, 1933-ban a honvédfõparancsnok szárnysegédje volt. 1936-ban a honvéd „Ludovika
Akadémia” parancsnoka lett. 1937-ben léptették elõ tábornokká.
1938-ban rövid ideig a honvéd vezérkar fõnökének helyettese volt.
1939-ben altábornagy lett és a VIII. honvédhadtest parancsnokává
nevezték ki. Emellett õ vezette a Kárpátalját visszafoglaló Kárpátcsoportot 1939 márciusában, Csehszlovákia teljes felbomlásakor.
Kassa szovjet bombázása után rá bízták a Vörös Hadsereg ellen
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harcoló – magyar viszonylatban elit – hadosztályok vezetését a
Kárpátok galíciai elõterében. 1941. szeptember 6-án Werth Henrik németbarát vezérkari fõnök helyére nevezték ki a mérsékeltebb vezérezredest. 1942-ben katonai bíróságot rendelt ki az újvidéki események kivizsgálására, de a fõ végrehajtók ezután a németekhez szöktek. A Horthy-féle katonapolitika egyik fontos szereplõje volt.
1944 októberében a németek által segített nyilas hatalomátvétel
után letartóztatták és a sopronkõhidai fegyházba került. Onnan
kiszabadulva néhány hónapig Mosonmagyaróváron tartózkodott
rokonainál. 1946-ban a Népbíróság 10 évre ítélte, amit késõbb életfogytiglanra változtattak. A magyar kormány törvénysértõ módon
átadta Jugoszláviának, ahol háborús bûnösként kivégezték.

2019.11.10., 18:57

2019. 8. szám • november 15.

Családi napot tartottak a kézilabdások
Családi napot tartottak az UMF Arénában november elején. A
zenés aerobik bemelegítésnél már teljesen megtelt a küzdõtér. A
további programok is kivétel nélkül remekül sikerültek, öröm volt
látni a sok felszabadultan játszó MKC családot. Ennek a rendezvénynek valóban csak gyõztesei voltak, és ezért egyformán jár a
köszönet a szervezõknek és a résztvevõknek. A sport ismét megmutatta, hogy szinte semmihez hasonlítható közösségformáló erõvel
bír. Ez a nap igazi tartalmat adott az MKC CSALÁD kifejezésnek! (Forrás:mkcse.hu)

Orvosi ügyelet Mosonmagyaróváron

www.mosonvarmegye.eoldal.hu
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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
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