
Erőt kell merítenünk Trianonból

95 évvel ezelőtt, június 4-én 
írták alá az első világháborút 
lezáró békeszerződést, amely 
a történelmi Magyarország 
feldarabolását eredményezte. 
Moson magyaróvárott 7-én, va-
sárnap emlékeztek a fekete év-
fordulóra a Trianon-keresztnél.

Moson vármegye  is meg-
szenvedte az országcsonkítást, 

területének kétharmadát vet-
ték el, s megszűnt Magyaró-
vár vármegyeközpont lenni. 
S ezt csak tetézte, hogy 1947-
ben, a második világháborút 
követően Oroszvárt, Horvát-
járfalut és Duna csúnyt a II. 
Csehszlovák Köztársasághoz 
csatolták. A korabeli lapok si-
kerként értékelték már azt is, 

hogy a rajkai zsilip magyar 
kézen maradt.

Kurucz Róbert szerkeszté-
sében rövid irodalmi össze-
állítást hallgathattak meg a 
jelenlévők a Himnusz elhang-
zása után, Forrj össze magyar 
nép! címmel, majd dr. Ujváry 
Gábor történész mondott em-
lékező beszédet. Ebben ki-
emelte, hogy a húszas években 
egy külföldi „megfigyelő” sem 
gondolta, hogy Magyarország 
képes lesz túlélni ezt a hatal-
mas vérveszteséget, hisz olyan 
városok kerültek idegen kézre, 
mint Pozsony, Kassa, Kolozs-
vár, Szabadka, s négyszázezer 
menekült, zömükben tisztvise-
lő érkezett a megmaradt terü-
letekre. Így a csonka ország a 
világ nyolcadik legnépesebb 
országa lett, miközben elveszí-
tette nyersanyagforrásait.

– Erőt kell merítenünk Tria-
nonból – mondta, s arra emlékez-
tetett, hogy a húszas években az 
ország képes volt összefogni, s 

fölállni, s a nemzet akkori ösz-
szetartozása ma is példa lehet. 
Szerinte ma is összefogásra van 
szükség, s az Antall-kormány 
után, 2010 óta ismét ez a szel-
lemi összetartozás, összefogás 
lehet a válasz Trianonra.

B.L. 
(Balassa Tamás felvételei)

TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

TELEFON: 213-717, 218-000
NÉZZEN BE HOZZÁNK A HALÁSZI ÚTON!

Június 5-én tartották a városi 
pedagógusnapot, ezen elismeré-
seket nyújtottak át. Mosonma-
gyaróvár Város Kiváló Közép-
iskolai Tanára díjat Hegedűs 
Borbála középiskolai tanár, a 
Mosonmagyaróvári Bolyai Já-
nos Általános Iskola, Informati-
kai és Közgazdasági Szakközép-
iskola pedagógusa vehette át. 

A Mosonmagyaróvár Város 
Kiváló Tanára díjat Szalainé 
Sándor Katalin tanárnak, a 

Haller János Általános Iskola, 
Szakközépiskola és Szakisko-
la pedagógusának, a Moson-
magyaróvár Város Kiváló Ta-
nítója díjat Borka Györgyné 
tanítónak, a Mosonmagyar-
óvári Móra Ferenc Általános 
Iskola pedagógusának, Mo-
sonmagyaróvár Város Kiváló 
Óvónője díjat Szücsné Gulyás 
Marianna óvónőnek, a Bóbita 
Óvoda óvodapedagógusának 
ítélte a képviselő-testület.

Pedagógusnapi elismerések
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Mosonmagyaróvár városa 
és a vízisport egyesület még 
2010-ben pályázott  a Ma-
lom-ági Lajta  vízisportokra 
alkalmassá tételére. A pro-
jekt 2013 végére 362 millió 
forintból valósult meg. Ezt kö-
vetően a vízügyi igazgatóság 
felújította a Lajta- zsilipet, ez 
a felújítás ért véget nemrég.  
Az önkormányzat célul tűzte 
ki, hogy  a folyó teljes városi 
szakasza mentén sétányt, a 
városon keresztül húzódó tú-
ravonalat épít ki. Ennek első 
szakaszát a Lapcom Kiadó 

közösségi kampánya segítsé-
gével  elkészít tet te. Ezt a száz 
méteres szakaszt, s a Malom-
ági Lajta zsilipet adták át a 
városlakóknak május 16-án 
ünnepélyes keretek között.

Az ünnepélyes átadáson dr. 
Árvay István polgármester 
elmondta, hogy a létesítmény 
kettős funkciót láthat el. Az itt 
élő lakosságot közelebb viheti 
a vízhez, s az összefüggő  sé-
tány egyes, pontszerűen kiala-
kított impozánsabb helyszínei 
rendezvények lebonyolítására 
is alkalmasak lesznek. 

A Lapcom Kiadót Vida Ist-
ván szerkesztőségvezető kép-
viselte, aki a vizes kampány 
egyik mozgatója volt. 

– A Kisalföld célja ezzel az, 
hogy vezessük vissza a Lajtát 
a városlakók mindennapjai-
ba. E cél reményeink szerint 
sok helyi polgárt és támoga-
tót megmozgat. Kampányunk 
keretében buzdítunk minden-
kit, használja ki a vízpartokat, 
épüljenek, szépüljenek ott a 
teraszok. Legyünk hazánk kis 
Velencéjévé! – írta a napilap a 

rendezvényről tudósítva.
Az eseményen több felaján-

lást is tettek a jelen lévő cégek 
vezetői, s remélhetőleg való-
ban hamarosan mindenkié 
lesz a Lajta, s a folyó nem csak 
átfolyik Mosonmagyaróváron, 
hanem meghatározó szerepet 
tölt be a város életében.

Az átadást követően a je-
lenlévők bekapcsolódtak a 
Te szedd! hulladékgyűjtési 
akcióba.

Balassa Tamás felvételei

Magyarország Velencéjévé válhatunk 
- Átadták a Lajta sétányt és a zsilipet
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Az átalakuló segélyezési 
rendszerről, s szociális szol-
gáltatásokról cserélt eszmét 
Mosonmagyaróváron Czibere 
Károly szociális ügyekért fe-
lelős államtitkár az ágazatban 
dolgozókkal május 19-én.

Az államtitkár vendéglátója, a 
dr. Nagy István országgyűlési 
képviselő vezette találkozón rö-
vid tájékoztatást adott a március 
1-je óta bekövetkezett változá-
sokról. Mint elmondta ettől a dá-
tumtól kezdve nem segélyezésről, 
hanem szolgáltatásról beszélünk.

Szerinte elsősorban a gyer-
mekkorban lévőknél kell erősíte-
ni a szolgáltatásokat. Ezért van 
szeptembertől kötelező óvoda, 
ingyenes gyermekétkeztetés. 
Ennek kiterjesztését tervezik 
az általános iskola alsó tagoza-
tára is.  Feladatként jelölte meg 
a nyári szünidős étkeztetés kö-
telező megszervezését. Elmon-
dásaként januártól erősítik a 
gyermekjóléti szolgáltatásokat. 
Az aktív korban lévőknél a mun-
kaképes embereknek dolgozni 
kell, ezek aktivizálása a feladat. 

Az időskori biztonság hangsú-
lyozása mellett kiemelte, hogy 
a nyugdíjak reálértékét sikerült 
megőrizni, mint ahogyan a nők 
negyven éves munkaviszony 
utáni nyugdíjba vonulásának a 
lehetősége is megmarad.

- Március 1-jétől egyértel-
mű, hogy mi az önkormány-
zati, s mi az állami felelősség 
– mondta, szerinte az elmúlt 
időszak a tapasztalatok szer-
zéséé, s az év végén, a jövő év 
elején visszakerül a kormány 
elé a törvény, s ha kell, újra-
gombolják a kabátot.

Szó esett a bérezésről is, s 
az ágazatban uralkodó rossz 
hangulatról. Az államtitkár 
elmondta, hogy a kormány el-
kötelezett a béremelésben, s az 
életpályamodell bevezetésében. 
Ebben a szakmai munkakörök-
ben dolgozók az érintettek. A 
tárca már rendelkezik kidolgo-
zott bértáblával és az életpálya-
modellre is van javaslata. Már 
csak a döntés hiányzik.

Dr. Árvay István polgármes-
ter hozzászólásában figyelmezte-

tett, nincs idő. Ebben a térségben 
és a városban a belső migráció is 
gondot okoz, az ellátást itt veszik 
igénybe a migránsok, miközben 
adott esetben két napi osztrák 
bérükkel azonos havi fizetést 
kapnak az itt dolgozók.  – Szeret-
nénk jó színvonalon működtetni 
a rendszert, de lassan nem lesz 
már kivel – mondta. Majthényi 
Tamás, Halászi polgármestere 
ugyancsak arra hívta fel a figyel-
met, hogy nem lehet egyformán 
kezelni a térségeket. Cseh Ben-

jámin, Dunasziget polgármes-
terének kérdésére, amely szerint 
mi lesz, ha év közben elfogy a 
pénz, az államtitkár elmondta, 
felülről nyitott a rendszer, s öt 
milliárd forint a tartalék.

Az egy órásra sikeredett 
szakember találkozó összefog-
lalójára dr. Nagy István vállal-
kozott, aki a tapasztalatszer-
zés fontosságát hangsúlyozta.

Böröndi Lajos 
(Fotó: Balassa Tamás)

Eszmecsere az átalakuló szociális rendszerről
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Május 30-án több ezer mo-
sonmagyaróvári lakos tett 
egészségéért, valamint a vá-
rosi közösségért, hiszen rész-
vételükkel a Karolina Kórház 
– Rendelőintézet eszközbe-
szerzéséhez is hozzájárult. A 
Richter Gedeon 2 millió forin-
tos alapfelajánlását a lakosok 
szűréseken, tanácsadásokon, 
előadásokon való részvételük-
kel 1.821.000 forinttal egészí-
tették ki, így a gyógyszercég 
a nap végén 3.821.000 forint 
adományt adott át a Karo-
lina Kórház számára. Az in-
tézmény az összeget nőgyó-
gyászati osztályuk fejlesztése 
érdekében baba ultrahang be-
szerzésére fordítja.

Az egészség megőrzésének 
az aktív, kiegyensúlyozott élet-
mód mellett elengedhetetlen 
része a szűrővizsgálatokon tör-
ténő rendszeres részvétel is. 
Ezt megerősítve nyilatkozott 
dr. Bertalan István főigazga-
tó főorvos a program kapcsán: 
– A mai nap legfőbb üzenete, 
hogy az egészségügyi ellátás 
fejlettsége önmagában kevés az 
egészség megőrzéséhez. Leg-
alább olyan fontos, az egészség-
tudatos gondolkodás megléte. 
Vegyük észre szervezetünk első 

jelzéseit, hogy időben megfelelő 
ellátást kapjunk és hosszútá-
von jelentős egészségnyere-
séget érjünk el. Az adomány-
ból nőgyógyászati osztályunk 
számára modern ultrahang-
készüléket fogunk vásárolni, 
melynek segítségével tovább 
tudjuk növelni a hatékony, jó 
minőségű, lakosságközeli be-
tegellátást. Dr. Árvay István, 
Mosonmagyaróvár polgármes-
tere szintén üdvözölte a prog-
ram megvalósulását, hiszen ez 
egyszerre szolgálja a város köz-
egészségügyi helyzetének javu-
lását és a kórház fejlesztését.

A rendezvényen a saját egész-
ségük mellett a közösségért is 
tehettek a résztvevők. A Rich-
ter, a program keretében 2 mil-
lió forint adományt ajánlott fel 
a Karolina Kórház – Rendelő-
intézet számára, amelyet min-
den, a lakosok által elvégzett 
szűrés, tanácsadás, végighall-
gatott előadás után további 300 
Ft-tal növelt. A mosonmagyar-
óvári lakosok aktív részvételé-
nek köszönhetően a nap végén 
Dr. Bertalan István főigazgató 
főorvos 3.821.000 forint ado-
mányt vehetett át Dr. Zalai Ká-
rolytól, a Richter Gedeon Nyrt. 
PR főmunkatársától.

Amikor békeszerződést em-
legetünk Trianon kapcsán, 
mindig keserű lesz a szánk íze. 
Ez a tákolmány, amelynek az 
első világháborút kellett volna 
lezárnia, se békét nem hozott, 
sem szerződésnek nem nevez-
hető. A népirtásnak egy poko-
li módjára adott lehetőséget, 
nemzetrészeket, népcsoporto-
kat, nyelvétől, hazájától meg-
fosztani úgy, hogy a végső cél, 
az identitásában való megsem-
misítés bekövetkezzen. Annak 
kiagyalói megágyaztak a náci 
haláltáboroknak éppúgy, mint 
a bolsevik megsemmisítő tábo-
roknak, s előkészítették az eu-
rópai békétlenséget.

Trianonnak máig élő hatása 
van. Nem csak a lelkekben, a 
veszélyérzet ébren tartásában. 
Nem csak bevallatlanságában. 
A hozzá való viszonyulásban is.

Míg az egyik nézet szerint, 
amelynek nem kis tábora van, 
tekintsük ezt múltnak, rég-

múltnak, történelemnek, addig 
a másik véglet a mindent visz-
sza szerezni akarás lázában ég.

Mindkét szélsőség veszélyes 
és kerülendő. A történelmi re-
alitások azt diktálják, együtt 
kell élnünk ezzel a traumával, s 
a körülöttünk élőkkel. Ha lehet-
séges, a legnagyobb békében, 
szövetségben. S közben arra 
törekedni, hogy az Uniót az 
emberi jogok tiszteletben tar-
tására figyelmeztessük, mert 
ma Európában e tekintetben 
joghalál van mindaddig, amíg 
büntetlenül leüthetnek valakit 
azért az utcán, mert magyarul 
beszél. Mindaddig, amíg Benes 
fasiszta dekrétumai belesimul-
hatnak az uniós jogrendbe.

Persze ez idő kérdése. De 
hallgatni bűn, mint ahogyan a 
múlt be nem vallása is az.

Erre figyelmeztet Trianon 
2015. június 4-én.

Böröndi Lajos 

Trianon, 
avagy a béke karikatúrája

Egészség ezreknek, 
baba ultrahang a Karolina Kórháznak
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71 éve annak, hogy a mo-
sonmagyaróvári és vármegye 
járásaiban élő zsidóságot, 
közel 1000 főt a mosoni get-
tóba hurcoltak. 1944. június 
6-án délelőtt, vonattal Győr-
be, onnan pedig Auschwitz-
ba deportálták őket. Közü-
lük csupán 51 fő tért vissza 
1945-ben. A Holokauszt ál-
dozatainak emlékére tartott 
megemlékezésen Ligeti Lász-
ló, a Mosoni Zsidó Hitközség 
elnöke a mártírok életének 
tanulságáról beszélt, hangot 
adva annak, ha a „magunk-
fajták és a magukfajták” kö-
zötti különbözőség ismét te-
ret kap, újra kezdődik, kell, 
hogy megszólaljanak a vész-
harangok. Ma úgy érzi ismét 
szakadék keletkezik, melyet 
minden erőnkkel csökkenteni 
kell. Radnóti Zoltán rabbi az 
első szót a hálának, az emlé-
kezésnek szánta, melyhez lé-
lek, igaz gondolatok kellenek. 

– Szimbolikus sírkő előtt ál-
lunk, de a nevek igaziak, szá-
munkra ők a valóság. Több 
százezer ember állna itt ma 
gyermekekkel, unokákkal, ha 
életben maradhattak volna. 
71 év telt el, három generá-
ció nőtt fel, s egyre kevesebb 
a túlélő, aki tanú volt, aki 
megszenvedte a borzalmakat. 
Ők azok, akik mindannyiunk 

vállát fogják ma, s a mi felada-
tunk álmaikat őriznünk, vi-
gyázni rájuk.

A rabbi a Talmud bölcseit 
idézve 4 értéket említett, ami 
segítette Izrael gyermekeinek 
kijövetelét Egyiptomból, s ami 
a holokauszt után is segítette 
a népet talpra állni. Az egyik 
a név, a saját név, ami a zsi-
dók hovatartozását is jelen-
ti. A második a beszélt héber 
nyelv, melyet 3000 évvel ez-
előtt Dávid király is beszélt. 
Identitásbeli kérdés a saját 
múltjukhoz való hozzáállás, az 
eredeti nyelv megőrzése. Rab-
biként azt tanítja, a kultúra 
részét alkotó események, ün-
nepek, az esküvők, a ruházat 
- kipa, imasál -, a tóratekercs, 
a rituális fürdők, a kőtábla, 
mind a zsidóságot jelképezik. 
A másik ember szimbólumai-
nak tisztelete jelenti a kultúra 
alapját. Az, hogy a zsidó népre 
mért csapásokat túlélték, an-
nak is köszönhető, hogy soha 
nem bántották egymást, nem 
lettek besúgók. A bajban a ki-
csiny lángból, ami megmaradt 
tüzet csiholtak, ez melegítette 
őket: szerették egymást, iga-
zi közösség lettek, ami képes 
bármit és bárkit megmenteni. 
Az értékeket összegezve kérte, 
mondjon nemet az Emberiség 
a Gonosz arcára, és soha ne 

A mosonmagyaróvári Han-
sági Múzeum pályázatot hir-
det Mosonmagyaróvárott és 
a járásban élő vagy innen el-
származott képző- és iparmű-
vészek számára. Minden alko-
tó maximum két, 2014/15-ben 
készült alkotást adhat be az 
alábbi műfajokban:  grafika 
(kiállításra alkalmas mó-
don, paszpartuban, keret-
ben) - maximum 70x100 cm 
méretben, festmény - maxi-
mum 100x150 cm méretben,  
plasztika - maximum 1 m2˛ 
alapterületen,  iparművésze-

ti alkotás (textil, üveg stb.) 
- maximum 2 m2, alapterüle-
ten.

A pályamunkákon kérjük 
feltüntetni a mű címét, mére-
teit, technikáját, valamint az 
alkotó nevét, postacímét és 
egyéb elérhetőségét (telefon, 
e-mail cím). Az alkotások be-
adásának helye és időpontja: 
Mosonvármegyei Múzeum 
(Mosonmagyaróvár, Szent Ist-
ván király út 1.) 2015. július 9. 
10-15 óra között.
Információ: 
hansagi@hansagimuzeum.hu

A Holokauszt áldozataira emlékeztek

Moson megyei tárlat
2015. július 16 – augusztus 23.

engedje emberré formálni azt.
Pausits István önkormány-

zati képviselő ünnepi meg-
emlékező beszédét a mosoni 
áldozatok közül a 6 és 8 éves 
korában elhurcolt Búzási 
testvérek emlékének ajánlot-
ta. István király Intelmeiből 
idézett, kiemelve azt a gondo-
latot, hogy az egy nyelvű és 
egy kultúrájú ország gyenge 
és törékeny. A Magyar Ki-
rályság a 19. század végéig 
toleranciával kezelte a terü-
letén élő kisebbségeket, köz-
tük a zsidó közösséget. Visz-
szaemlékezett arra, milyen 
akadályokba ütközött a zsidó-
ság beilleszkedése a magyar 
társadalomba az egész Euró-
pára kiterjedő emancipációs 
folyamat megtörésekor, a 19. 
század végén. Felelevenítette 
milyen éles cezúrát jelentett a 
zsidóság és az egész emberi-
ség számára Hitler hatalomra 
jutása Németországban. 

– A holocaust a magyar tör-
ténelemnek is része, nemzeti 
tragédiánk, hiszen az áldo-
zatok mintegy tizede, honfi-
társunk volt. E tragikus ese-

mények nyomán a városban 
óriási űr keletkezett. Pótolha-
tatlan veszteség érte a zsidó 
családokat, a helyi hitközsé-
get, és magát a várost is. Zsi-
dó honfitársaink hiányoznak: 
hiányoznak, mint családapák 
és családanyák, mint szülők 
és nagyszülők, mint testvé-
rek, mint rokonok, mint bará-
tok. Hiányzik szakértelmük, 
kereskedelmi vénájuk, gazda-
sági erejük – mondta. 

1990 után újra működni kez-
dett a mosoni zsidó hitközség, 
felújították a temetőt, ahol em-
léktáblák őrzik az áldozatok 
nevét, imaház létesült, elké-
szítették a Holokauszt emlék-
művet is. Mindezek jelzik e 
közösség élni akarását és a jö-
vőbe vetett hitét. Ezt szimbo-
lizálja a Holo kauszt emléknap 
is, amely főhajtás az áldozatok 
előtt, másrészt az újjáéledés 
örömének kifejeződése is. Az 
ünnepi megemlékezést Rad-
nóti Zoltán rabbi imája és a 
Lajtha László Vegyes kar mű-
sora zárta. 

Vizsy-Gombosi Lilla
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Megnyílt a harmadik Amplifon Hallásközpont Győr-Moson-Sopron megyében, így most
már nem csupán Győrben, hanem Mosonmagyaróváron is kellemes, korszerűen felszerelt
környezetben várják az ott dolgozó hallásspecialisták az érdeklődőket. Az Amplifon
egészségmegőrző kampányának kapcsán Dr. Tamás Lászlóval, a mosonmagyaróvári 
Amplifon Hallásközpont fül-orr-gégész és audiológus főorvosával beszélgettünk.

Amplifon Hallásközpont
Mosonmagyaróvár, Fő u. 49.

amplifon.hu

– Nem első ízben kínálják fel az ingyenes
hallás szűrés lehetőségét. Mik az eddigi
tapasztalatok, mennyire figyelnek oda az
emberek a hallásuk egészségére?
– Munkám során azt tapasztalatom, hogy az
egészség tudatos életmód évről évre egyre
fon tosabb szerepet tölt be az emberek
életében, és ez a hallásukkal kapcsolatosan is
így van. Sokszor a környezetük ad olyan
vissza jelzéseket számukra, amelyek miatt fel -
ismerik a hallásproblémát. A rokonok, bará-
tok azok, akik figyelmeztetik őket arra, hogy
túl hangosan hallgatják a TV-t, vagy szemre -
hányást tesznek nekik, amiért csak kiabálva
lehet velük kommunikálni. Természetesen
előfordul, hogy valaki a visszajelzések elle -
nére halogatja a probléma megoldását, mert
tart a vizsgálattól.
– Mi lehet ennek az oka?
– Sokan félnek az ismeretlentől, nem tudják,
hogy mi fog történni. Pedig a hallásvizsgálat

fájdalommentes, és nem jár semmiféle
kellemetlenséggel. Persze akadnak olyanok
is, akik érzik, hogy probléma lehet a hallá-
sukkal, de ennek ellenére nem akarnak
szembesülni azzal, hogy baj van. Tartanak
attól, hogy a diagnózist követően azt hallják
a hallásspecialistától, hogy hallókészüléket
kell viselniük.
– Mitől lehet ez a félelem a halló ké szü -
lékekkel szemben?
– Az embereknek negatív asszociációik vannak
a hallókészülékkel kapcsolatosan. Amikor
megmutatom nekik, hogy milyen pici, a
legtöbben meg is lepődnek. Miután fel-
próbálják, és megtapasztalják, hogy milyen
vele hallani, már könnyebben megbarátkoz-
nak a helyzettel. Hazaviszik otthoni ki pró -
bálásra, ismerkednek a készülékkel és az új
hallás szituációval. Ekkor érzik csak meg
igazán, hogy milyen minőségi változást
jelent het egy szakértelemmel megválasztott

és beállított hallókészülék az életükben.
Egyébként a próbahordás ingyenes, nem jár
semmilyen kötelezettséggel, tehát nincs
veszítenivalójuk.
– Miért hangsúlyozzák az évenkénti szűrés
fontosságát?
– Az éves halláskontroll vizsgálat ugyanazért
fontos, mint időnként az életünkbe beikta-
tott vérvétel, tüdőszűrés vagy a fogorvosi
konzultáció. Vannak dolgok, amelyek nem
változnak, de be kell látnunk, hogy hallá-
sunk nem ilyen. A kor előrehaladtával
gyakran alakul ki nagyothallás. A nagyobb
probléma megelőzése érdekében érdemes
rászánnunk az életünkből azt a 20-30 percet,
ugyanis minél előbb történik meg a diag-
nózis, annál nagyobb az esély, hogy sikerül
korrigálni hallásveszteségből adódó pana -
szokat. Sajnos néhány esetben találkoztam
már olyannal is, hogy valaki túl sokáig halo-
gatta a döntést, és már nem lehetett olyan

minőségi változást elérni, hogy a hallás -
élménye jelentősen javulni tudjon.
– Mit kell tennie annak, aki szeretne elláto-
gatni az ingyenes hallásvizsgálatra?
– Az Amplifon nyári megelőző kampányá-
nak köszönhetően most lehetősége van arra,
hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes körű
hallásvizsgálaton. A világ vezető gyártóinak
készülékeit kipróbálhatja, és akár otthoni
környezetben is tesztelheti. A vizsgálatokra
nem kell várni, hiszen mindenki időpontot
kap és személyre szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni! 
Bejelentkezés: 06-96 599-784

A HALLás nemjáTék

Elmúlt 60 éves? 
Vizsgáltassa meg évente hallását!

Dr. Tamás László, 
fül-orr-gégész és audiológus főorvos

ingyenes hallásszűrést szervezünk és
hallókészülék kipróbálási lehetőséget
biztosítunk mosonmagyaróvári 
és környékbeli lakosok számára
2015. június 8-tól 30-ig
a mosonmagyaróvári 
Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-96 599-784-es telefonszámot.
Rendel: Dr. Tamás László, 
fül-orr-gégész és audiológus főorvos.

Megnyitottunk!
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A Sürgősségi Osztály a Ka-
rolina Kórház Rendelőinté-
zetben 2015.03.01.én kezdte 
meg működését a „TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0029” pályázat 
keretein belül felújított épü-
letszárnyban. A sebészeti, bal-
eseti sebészeti, valamint a bel-
gyógyászati eseteket fogadja 
osztályunk ún. „egykapus” 
szemlélet alapján. Rendelke-
zünk 1 triage helyiséggel, 1 tra-
umatológiai vizsgáló-, kezelő 
helyiséggel, 1 sokk talanítóval, 
1 fektetővel, mely 4 db ágyat 
foglal magába, 2 db. elkülönítő 
helyiséggel, (egy ágyas kórter-
mek), gipszelővel, betegmosda-
tóval, nővérdolgozóval, pihenő-
vel, tároló helyiségekkel.

Fontos megemlíteni, hogy a 
hozzánk érkező betegek nem 
érkezési sorrendben látjuk el, 
hanem úgynevezett „triage” 
rendszer alapján. Ez egy ér-
tékelő rendszer, segítségével 
meghatározzuk a betegek el-
látási sorrendjét és szintjét is. 
Maga a szó szortírozást jelent, 
az első világháború francia had-
orvosai alkalmazták először. 
Országszerte a kanadai mintá-
ra kialakított ötfokozatú triage-
rendszert használják a legtöbb 
sürgősségi osztályon. A triage-
szint határozza meg, hogy a be-
teget mennyi időn belül kell or-
vosnak megvizsgálnia. Először 
egy állapotfelmérés történik, 
néhány célzott kérdés, alapvető 
vizsgálatok: vérnyomást, vér-
oxigénszintet, hőmérsékletet, 
pulzust nézünk, EKG-t készí-
tünk, ha szükséges vércukrot 
ellenőrzünk. Az általános stá-
tuszfelmérést követően triage 
nővéreink besorolják a beteget 
egy kategóriába, a súlyossági 
állapotnak megfelelően. A cél, 
kiemelni azokat, akiknek azon-
nali ellátásra van szükségük. 
Az I. kategória tehát a kritikus 
(közvetlen életveszélyben lévő, 
újraélesztés), a lehető leggyor-
sabb, leghatékonyabb ellátás a 
feladatunk.  A II. kategória az 

életveszélyes (közvetett élet-
veszély), a III. a sürgős, a IV. 
sürgető, és végül az V. nem 
sürgős (240 perc). A sürgős-
ségi betegellátás csak sürgős 
esetben jelent azonnali ellátást. 
Amennyiben sürgős ellátást 
igénylő beteg érkezik az addig 
várakozók automatikusan hát-
rébb kerülnek, nem sürgős ese-
tek kivizsgálása akár 4-6 órát is 
igénybe vehet. Ezért betegeink 
türelmét és megértését kérjük.  
A sürgősségi osztály a nap 24 
órájában fogadja a betegeket, 
akik érkezhetnek mentővel, há-
ziorvosi, ügyeleti beutalóval, 
vagy a nélkül. Hangsúlyozni 
kell, hogy az SBO nem szak-
rendelés, hetek vagy hónapok 
óta fennálló krónikus panaszok 
esetén kérjük, háziorvosukat 
keressék fel. Nem feladatunk 
a tervezett beavatkozásokat, 
kontroll vizsgálatokat elvégez-
ni, elfogyott gyógyszer pótlá-
sára receptet felírni. Ezeket a 
szolgáltatásokat továbbra is a 
háziorvosnál, ill. a szakrende-
léseken lehet elérni. Az SBO-n 
csak a leggyakrabban használt 
gyógyszerek állnak rendelke-
zésre, ezért arra kérjük bete-
geinket, hogy a rendszeresen 
szedett gyógyszereiket hozzák 
magukkal. Amennyiben a beteg 
haza bocsájtható, a hozzátarto-
zókat kérjük, hogy segítsenek a 
hazaszállításban, mivel a beteg-
szállítókra gyakran órákat kell 
várni, így a hazaszállításra váró 
beteg ágyára új beteget nem 
fektethetünk. 

A hozzánk érkező betegek 3 
útra terelődnek a vizsgálatokat 
követően. A kivizsgálás, ellá-
tást követően hazatávoznak, 
mivel sürgősségi ellátást nem 
igényelnek, így további kezelé-
süket, vizsgálatukat háziorvos 
irányítja; vagy osztályunkon 
pár órás, max.24 órás gyógy-
kezelést kapnak; és/vagy egyéb 
szakirányú kórházi osztályos 
kezelés felé irányítjuk.

Mivel osztályunkon dinami-

kus a betegforgalom, így a be-
tegek látogatása is sajátosan 
korlátozott, melyet 15 percben 
maximálunk és kizárólag fel-
nőtteknek. Folyamatban lévő, 
akut ellátás idejére a látogatást 
minden esetben felfüggesztjük. 

Az SBO beteglétszáma folya-
matosan emelkedő tendenciát 
mutat. Az elmúlt hónapokban 
betegforgalmunk meghalad-
ta az 1000 főt, tapasztalataink 
szerint betegeink nem használ-
ják ki a Háziorvos, ill. az Orvosi 
Ügyelet által nyújtott kezelési 
lehetőséget, ami jelentős leter-
helést okoz számunkra. 

Szakembereink tudása sok-
oldalú, rendelkezünk mentő-
tisztekkel, diplomás ápolóval, 
OKJ ápolókkal, intenzív-terápi-
ás ápolókkal, mentőápolókkal, 
traumatológiai-ill. sebészetre, 
műtőbe specializálódott ápo-
lókkal, segédápolóval. A folya-
matos dokumentálást orvos-
írnokok végzik, a betegeket 
különböző vizsgálatokra be-
tegkísérők szállítják. Pontos és 
gyors munkájuk fontos részét 

képzi a csapatmunkának. Osz-
tályunk tehát megújult külse-
jében, új kollégák színesítik 
csapatunkat, és reményeink 
szerint műszeres eszközpar-
kunk is teljesen modernizáló-
dik; ezáltal hisszük, hogy bete-
geinket még jobban segíthetjük 
gyógyulásukban.

Munkatársaim nevében is 
köszönettel tartozok a kórház 
összes dolgozójának, ill. a men-
tőszolgálat azon dolgozóinak, 
akik munkájukkal segítik az 
osztály gördülékeny működését, 
ezáltal aktív láncszemévé válnak 
a betegellátás eme színterének.

„Semmi sem nehezebb, ve-
szélyesebb és bizonytalanabb, 
mint élenjárni egy új rend be-
vezetésében. A kezdeménye-
ző ugyanis ellenségeivé teszi 
mindazokat, akiknek kedvezett 
a régi rend és csak lagymatag 
támogatást kap azoktól, akik-
nek hasznos az új.”  (Niccolo 
Machiavelli, 1513.)

Kniznerné 
Körmendi Zsuzsanna, 

SBO főnővér/mentőtiszt

Ép test és ép lélek
A Karolina Kórház és Rendelőintézet egészségügyi rovata

Sürgősségi ellátás a Karolinában
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Keratinos egyenesítés vagy 
keratinos terápia? Egészséges 
vagy káros? Kérdések, ame-
lyek felmerülnek a keratin szó 
használata során. Sokan hallot-
tak róla, sőt tudni vélik, hogy 
miről is van szó, ám gyakran 
az ismeretek tévesek. Mások 
egyáltalán nem értik, hogy mi 
is a különbség a kettő között? 
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! 
Tegyük félre, hogy mit hallot-
tunk a barátnőktől, mit olvas-
tunk az interneten, vagy éppen 
milyen rosszul sikerült kezelés 
láttunk! Bemutatóval és keze-
léssel egybekötött előadás a 
Bellissima Szépségstúdióban!

A fodrászatot tanulók és 
gyakorlók már tisztában 
vannak a legfontosabbak-
kal, így most a lányokat, 
háziasszonyok jelentkezé-
sét várjuk Prikler Szabolcs 
mesterfodrász által tartott 
előadásra, amelynek témája: 
A keratinos hajápolás és 
egyenesítés.

A helyszínen megjelent 
vendégek közül egy szeren-
csés személyen bemutatjuk 
a keratinos egyenesítést, va-
lamint beszélünk az otthoni 
utókezelések fontosságáról. 
Időpont egyeztetés és jelent-
kezés telefonon: 30-514-66-68.

1996. óta május 20-a a Ki-
telepítési emléknap.1946-
ban május 20-án indult el a 
mosoni vasútállomásról az 
utolsó, marhavagonokból ösz-
szeállított szerelvény a város 
kitelepítésre ítélt német ajkú 
polgáraival Németország felé. 
A kitelepítettek között voltak 
fiatalok, középkorúak, öregek, 
sőt várandós anyák is. Mind-
összesen egy 22 kg. súlyú ba-
tyut vihettek magukkal. Fő 
bűnük az volt, hogy a német 
volt az anyanyelvük.

Így lettek ők egy életre ha-
zátlanok. Magyarország már 
nem volt a hazájuk, és Német-
ország még nem lett a hazá-
juk. De hogy munkaszerető 
emberek voltak mind, azt a né-
met állam is elismerte, misze-

rint nagyban hozzájárultak 
Németország újbóli felépítésé-
hez. Csak a 60-as évek máso-
dik felétől mertek néhányan 
közülük Mosonmagyaróvárra 
látogatóként hazajönni, csa-
ládot látogatni. A 70-es évek 
közepétől már rendszeresen 
hazajártak.

2015. május 20-án 17 órá-
ra invitálta a Mosonmagyar-
óvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Mosoni 
Német Származásúak Egye-
sülete a város és környéke 
német nemzetiségű polgárait 
és az emlékezni szándékozó-
kat a mosoni római katolikus 
plébániatemplomba, ahol né-
met nyelvű szentmise volt 17 
órától. A szentmisét bemutatta 
Korzenszky Richárd, a tihanyi 

bencések perjele. Vele együtt 
szolgált az oltárnál Kapui Jenő 
mosoni esperes-plébános, ka-
nonok és Mogyorósi Márk mo-
soni káplán. A bevonulás után 
Kocsisné Balassa Gyöngyi, a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte a 
németség és a hívősereg nevé-
ben Richárd atyát.

A szentmisén Horváth Győ-
zőné játszott orgonán, vala-
mint a „Heiderlöslein” Német 
Nemzetiségi Dalkör énekelt 
Marquetantné Wagner Ilo-
na vezényletével. Elhangzott 
Michael Haydn egyik miséje. 
Korzenszky Richárd perjel úr 
homiliájában kifejtette, hogy 
Nietzsche-t idézve: „Csak az le-
het boldog ember, akinek van 
otthona.” Felszólított arra is, 
hogy mindenkinek illik meg-

őriznie őseinek nyelvét, kultú-
ráját. Elmondta, hogy Német-
országban több kitelepítettel is 
beszélt, mindenki nagy szere-
tettel vágyott haza Magyaror-
szágra, noha elüldözték innen.

A szentmise végeztével 
Holczinger Lajos elnökhelyet-
tes  megköszönte az atyáknak 
a szép szentmisét. Köszöntöt-
te a megjelenteket, különleges 
tisztelettel Terstegenné Kanka 
Emmát és Nusser Józsefet, 
mindkettőjüket kitelepítették 
1946-ban, akik Frankfurt am 
Main-ból, illetve Wiesbadenből 
érkeztek az ünnepségre. Ezek 
után Holczinger Lajos mon-
dott német-magyar beszédet, 
majd ünnepi műsor követke-
zett. Ezt koszorúzás követte.

Fotó: Csonka József

Kitelepítési emléknap Mosonmagyaróváron

A mesterfodrász felhívása hölgyekhez!
A fodrász szakma apró titkai
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Sokat emlegeti Nyéki  Antal-
né, így a kilencvenet is betölt-
ve: Balázs doktor megmondta 
neki, megéri még a száz évet is. 
Fiatalokat meghazudtoló fris-
sességgel üdvözli Reményik 
Zsigmond Fecskefészek című 
versét szavalva dr. Árvay István 
polgármestert, aki köszöntésére 
érkezett. 

Gizi néni Lendvaújfalun szü-
letett, Jugoszláviában. Édesapja 
állattenyésztő volt, így ők min-
dig oda költöztek, ahol az állatál-
lomány kevés volt. Gyereklány-
ként már paraszti segédmunkát 
végzett, első marokszedő volt. 
Ápolónőként dolgozott Sopron-
ban 1947-ben, majd 1952 már 
Mosonmagyaróvárra hozta, itt 
talált munkát, itt ment férjhez. 
Három gyermekük született, 

Antal 1953-ban, József 1956-
ban, a legifjabb, András pedig 
1963-ban. Nyéki néni kis ideig a 
Mofémban dolgozott, ezt követ-
te a Kühne, s 19 évig volt a Kö-
töttárugyár dolgozója. 1979-ben 
innen ment nyugdíjba. Ahogy 
mondja, a nyugdíjas soha nem 
ér rá: sokat kézimunkázott, hor-
golt, s nagyon szívesen kirán-
dult. Klasszikusokat, életrajzo-
kat, földrajzi témájú könyveket 
olvasott, s olvas ma is.  Férje 
halála után gyakran érezte ma-
gát magányosnak, ezért fordult 
a versekhez, amik közül ma is 
több tucatnyit pontosan felidéz. 
Nyéki néni szívesen szerepel, 
ha van rá lehetősége, közvetlen 
környezetét, ismerőseit örven-
dezteti derűjével, szavalataival 
és szeretetével.

Ötödik alkalommal rendez-
ték meg az Apró kezek, cso-
dakertek elnevezésű gyermek 
kertépítő versenyt május utolsó 
vasárnapján, melyet dr. Nagy 
István országgyűlési képviselő, 
államtitkár nyitott meg a reg-
geli órákban. 25 nagycsoportos 
óvodás és első osztályosokból 
álló csapat valósította meg a he-
tek óta tervezett álmot, mellyel 
a Magyar utcát hosszú hetekre 
az érdeklődés középpontjába 

állítja. Lobitz Ákos ötletgazda 
látta el növényekkel a kis alko-
tókat, akiknek munkáját Már-
tonné Máthé Kinga, a Magyar 
Turizmus Zrt. belföldi igazga-
tója által vezetett szakmai zsűri 
bírálta. Minden induló csoport 
pénzjutalomban részesült a tá-
mogatóknak köszönhetően. 

Harmadik helyezést ért el a 
Védd, hogy élhess című alko-
tással az Ostermayer Óvoda, 
2. lett a Haller Iskola 1. a osz-

tály a Szorgos méhék nevet vi-
selő munkával, míg a Vándor-
serleget az 1. helyezett Bóbita 
Óvoda 1. csoportja vitte ma-
gával a Duna gyermekei című 
kiskerttel. Mártonné Máthé 
Kinga igazgató többször járt 
már Mosonmagyaróváron, de 
soha nem látott még emeletes 
madárfészket, de kanalakból 
pillangót sem. Szakmai szem-
mel a rendezvényben kiváló 
turisztikai attrakció teremtési 
lehetőséget lát, hiszen a régió-
ban lakók számára motiváció is 
lehet a kiskerteket megnézni, 
távolabbról pedig új turistákat 
vonzhat ide a város ennek kom-
munikálásával a nyári szezon-
ra. Dr. Iváncsics János alpol-
gármester köszönetet mondott 
a példamutató közös társadal-
mi szerepvállalásért, mellyel 
a város vállalkozói, cégei az 
ötletgazda által kitalált város-
virágosító-nevelő kezdeménye-
zés mellé állnak. Az idén a kö-
zönség is szavazhat. A Lautner 
Cukrászdában elhelyezett sza-
vazógömbökbe június 9-ig le-

hetett leadni a szavazatokat.  A 
közönségdíjat dr. Árvay István 
polgármester ajánlotta fel. 

Támogatók: Dzsungelország 
Kft., UFM Bt., Junkerwerk 
Linder GmbH +Co KG., 
Zinkpower Moson Kft., Nolato 
Magyarország Kft., Szabó 
és Társa Kft., BarnaÚt 2000 
Kft., Augsberger Gyepszőnyeg 
Kft., PEZ Production Europe 
Kft., Duna Takarék Bank Zrt., 
Rekultív Magyarország Kft., 
Füvacop Kft., Teka Magyar-
ország Kft., Greiner Bio-One 
Hungary Kft., HU-BO Gusto 
Kft., Belvárosi Üzletkör, Hipp 
Kft., Dr. Illés Kft., Matécsa 
Kertészeti Kft., MO Tabak Bt., 
Empire Klinika, Hoffer Gyula, 
Mosonmagyaróvár Város Ön-
kormányzata, Mosonmagyaró-
vár Környezetvédelméért Köz-
alapítvány, Városüzemeltető- és 
Fenntartó Kft., Flesch K. Kultu-
rális Központ, Bernáthné Cuk-
rászata, Lautner Cukrászat.

Vizsy-Gombosi Lilla 
(Balassa Tamás felvétele)

Virágok közé álmodott gyermeki csodák

Nyéki néni szépkora
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
kiemelkedő munkájának elismeréseként 
A könyvtárügyért kitüntetést adomá-
nyozta Gyurics Zoltánnénak, a mosonma-
gyaróvári városi könyvtár igazgatójának! 

Az elismerés értékét emeli, hogy ezt a 
díjat évente országosan csak egy személy, 
illetve egy település könyvtára kaphatja. 

A kitüntetéshez gratulálunk!

Beregszászi Balázs Hőnel Bélára 
emlékező könyvét mutatták be május 
végén a kulturális központban. A neves 
építész magyaróvári tevékenységének 
köszönhetően számos épület ékesíti a 
várost, s a történelmi Moson megyét. 

A számos színes fotóval illusztrált ki-
adványban először Hőnel életrajzával 
és tervezői-kivitelezői munkásságával 
foglalkozik a szerző, majd részlete-
sen kitér a Magyaróvári Ipartestü-
let létrehozásában kifejtett tevékeny-
ségére és a testület elnökeként végzett 
munkájára. Aktív közéleti tevékenysége 
keretében Hőnel évtizedekig válasz-
tott és virilista tagja volt Magyaróvár 
képviselő-testületének és a vármegyei 
közgyűlésnek. Módos ember lévén tá-
mogatta a szülőföldjéről származókat 
és ismerősei gyermekeit, neki ugyanis 
1907-ben kötött házasságából nem szül-
etett gyermeke. Hazafias érzelmei mellett 
bizonyára a szülőföld iránti nosztalgia is 

élt benne, amikor tagja, majd 1933-ban 
harmadik elnöke lett az Országos Sze-
pesi Szövetség magyaróvári szerveze-
tének. Beregszászi nem feledkezett meg 
az építőmester sport iránti rajongásáról 
sem, aki nagy kedvelője volt a kerékpár 
sportnak, ezért 1903-ban megalakította 
a Magyaróvári „Turul” Kerékpár Egy-
letet, amely 1911-ig működött. Ez a tény 
is közrejátszott abban, hogy a vidéki, 
Hőnel munkáit bemutató utakat kerék-
páron tették meg a résztvevők.

Értékes része a kiadványnak a 2013. 
június 29-ei emlékséta és a két kerék-
páros túra (szept. 22., okt. 13.) doku-
mentálása, programjának részletes is-
mertetése.

A találkozón elhangzott, emléktáblával 
kívánja megjelöltetni a magyaróvári 
Postapalota épületét a szerző, e célból 
már megkereste a Magyar Postát.

Fotó: Balassa 

A környezetvédelmi világnap alkalmá-
ból a földművelésügyi miniszter Zöld Toll 
Díjban részesítette Vida István újságírót, 
a Kisalföld mosonmagyaróvári szerkesz-
tőségvezetőjét. 

Az indoklás szerint Vida István a Szi-
getköz megmentését szolgáló írásaiért, 
az egyszerű emberek, a térségben élő 
gazdálkodók életét bemutató cikkeiért 
érdemelte ki a kitüntetést, amelyet Bu-
dapesten, a Mezőgazdasági Múzeumban 
adtak át június 2-án.

Olvasóink nevében gratulálunk az elis-
meréshez!

Zöld toll Vida IstvánnakHőnel Béla ünneplése

A könyvtárügyért
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Flesch Károly Kulturális 
Központ
ZeNe-tÁNc
OKAY DANce GÁLA
Június 13. szombat 15 óra
Az Okay Dance tánccsoportjainak évzáró gálaműsora.

FIÓK – IFjúsÁGI KLub
Hétköznap 14-20 óra, Szombaton 10-14 óra
JÚNIUS 15-től ZÁRVA
Ingyenes internet- és számítógép használat, leckeíró műhely, 
kézműves foglalkozások, tanácsadások (jogi, pszichológusi, 
pénzügyi, pályaválasztási, álláskeresési), színes klubfoglal-
kozások. A tanácsadásokon való részvételhez előzetes időpont 
egyeztetés szükséges a 96/579-707-es telefonszámon nyitvatar-
tási időben, a többi programot a fiatalok bejelentkezés nélkül 
igénybe vehetik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Minden programon és tanácsadáson való részvétel ingyenes!

eGYéb
KéKLÁMPÁs csALÁDI NAP 
Június 20. szombat 10-18 óra
DUNA UTCAI SZABAD STRAND. Egész napos, ingyenes szó-
rakoztató rendezvény. Programok: bemutatók, ügyességi verse-
nyek, játszóház, kézműves foglalkozás, gyermekelőadás, légvár, 
sétahajózás, íjászat, étel-ital és finom falatok.

seMMeLWeIs NAP
Július 1. szerda 10 óra, EGYETEM
1818. július 1-jén született Semmelweis Ignác. Születésnapja  
tiszteletére,  rá emlékezve  a „Semmelweis nap” lett az egészség-
ügyi dolgozók  ünnepnapja. Közreműködik a Győri Filharmonikus 
Zenekar tagjaiból alakult vonósnégyes és a Theatrum Ad Flexum. 
Ezt követően kerül sor a „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egész-
ségügyi Dolgozója” díj és a Karolina Kórház-Rendelőintézet ki-
tüntető díjainak, jubileumi jutalmainak átadására.

IX. VOLutA – NeMZetKÖZI VÍZIKARNeVÁL 
és I LOVe MÓVARt FesZtIVÁL
Június 25-28. csütörtök-vasárnap - ITATÓ SZABADSTRAND
A hagyományokhoz híven ebben az évben is lesz egy nulladik 
napja (június 25.) a Vízikarneválnak, mely kifejezetten a fi-
atal generáció számára kínál szórakozást, az I Love MóvArt 
Fesztivál.A zenés szórakozás már 26-án este elkezdődik, 18 órá-
tól lép fel a Countrybute, majd őket az Ütőegyüttes követi tán-
cosok kíséretében. Este 20 órától pénteken a színpadon Nagy 
Karolin, Mihály Gergő és Jambrik Benedek  koncertje lesz, és 
aznap a két sztárvendég a Happy Gang és a Fiesta. Az éjszakát 
a Hen House Band koncertje zárja.A szombati napon délelőtt és 
este is fellép az Ütőegyüttes, este 19 órától várható a kisszínpa-
don a sárkányhajó versenyek eredményhirdetése. Ezt követi az 
élő R-GO nagykoncert. Este 22 óra 30 perckor várható a Szent 
Iván éji tűzgyújtás. A programsorozatot a Koktél zenekar kon-
certje zárja. 

VÁROsI sPORt és eGésZséGNAP
Június 27. szombat 9-18 óra - ITATÓ SZABADSTRAND
Az elmúlt évekhez hasonlóan nagyszabású bemutatók és prog-
ramok várják az érdeklődőket, a városközpont helyett, most a 
Mosoni-Duna partján, a VOLUTA keretein belül. A színpadokon 
több mint harminc mozgásforma és sport produkció mutatkozik 
be. A fellépéseken kívül az érdeklődők beszélgethetnek és élet-
mód-, sportolási tanácsokat kérhetnek a szakemberektől. Ismer-
kedhetnek az atlétikával, az evezős és kerékpáros sportokkal. 
Megjelenik többek között a kung-fu, a csikung, a breaktánc, a 
tenisz, a krav-maga, az aviva, a karate, a hastánc, a filippino 
harcművészet, a karate, a judo, a fit-ball, a pilates, a lovarda, az 
íjászat, a capoeira és a jóga. Természetesen a tánc különböző 
műfajait is felfedezhetik és kipróbálhatják vendégeink. 
Délelőtt kilenc órától este hét óráig ugrálóvárak, mobil kaland-
park, felfújható játékok, játékos vetélkedők és játszóház várják 
a gyerekeket, családokat. Ott lesz a FUTURA Interaktív Termé-
szettudományi Élményközpont és a FIÓK Ifjúsági Klub is.

FILHARMONIKus HANGVeRseNYbéRLet
Váltsa meg a 2015/16-os évadra szóló bérletét a Flesch Központ 
jegyirodájában, és nyerjen! Amennyiben július 2-ig megvásá-
rolja a bérletet, sorsoláson vesz részt, ahol értékes ajándékokat 
nyerhet! Játékszabályzat: www.gyfz.hu oldalon! Régi bérlettulaj-
donosaink június 19-ig újíthatják meg bérleteiket! 
A bérlet várható programja: 

bOROs MIsI
2015. November 04. szerda 19 óra
Győri Filharmonikus Zenekar
 – zongorán közreműködik: Boros Misi.

FARsANGI KONceRt
2016. Február 06. szombat 19 óra
Győri Filharmonikus Zenekar 
– Meglepetéskoncert sok humorral, vidámsággal.

OLAsZ sZIMFÓNIA
2016. Március 10. csütörtök 19 óra
Győri Filharmonikus Zenekar 
– zongorán közreműködik: Szilasi Alex.

OteLLO
2016. Április 23. szombat 19 óra
AUDI ARÉNA GYŐR
Opera koncertszerű előadás 
Shakespeare halálának 400. évfordulóján. Vezényel: José Cura.
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Futura 

Fehér Ló Közösségi Ház
KIÁLLÍtÁs
KReAtÍV ALKOtÓK KÖRéNeK KIÁLLÍtÁsA
Június 6-30. 
A Kreatív Alkotók Körének bemutatkozó kiállítása. Az egy éve mű-
ködő alkotó közösség tagjai: Soós Barbara, Márton Etelka, Márton 
Réka, Sántháné Kovács Éva, Bardócz Judit, Csölleyné Ellenrieder 
Erzsébet, Magyarné Judit, Horváth Levente, Csölley Erzsébet Vik-
tória, valamint Móczi Sándor és Burda Zsuzsa képzőművészek, az 
alkotó kör vezetői. A kiállítás június 30-ig látogatható.

ZeNe-tÁNc
csALÁDI NAP A HALLeR sMb-VeL
Június 14. vasárnap 14 óra
Családi napra várja az érdeklődőket a Haller SMB. A résztvevő kicsik 
és nagyok belekóstolhatnak az egyesület tánccsoportjainak életébe: 
kipróbálhatják a botforgatást Szalainé Sándor Katalinnal, a jazztáncot 
Csonka Réka Orsolyával, és breakelhetnek a Hedonism Crew tagjaival. 
A közös bemelegítés után lesz csapatverseny az egészséges étkek biro-
dalmában Dénes Vanda vezetésével, készíthetnek teát Halmos Kingával 
a Mosoni Tea és Édességbolt vezetőjével, bütykölhetnek a Fehér Ló szak-
körvezetőivel, egészséges ételeket kóstolhatnak Csehné Bőhm Ilona di-
etetikussal. Lesz babasarok és a Szeretet Fénye közhasznú alapítvány 
tagjai masszíroznak. Lesz köredzés Szűcs Noémivel és meglepetés is… 
A programot támogatja Mosonmagyaróvár város Önkormányzata, véd-
nökei: dr. Frauhammer Csaba és Kránitz László képviselők.

HALLER SMB GÁLAMŰSORA
Június 20. szombat 17 óra
Év végi bemutató gálaműsort tart a Haller SMB. A programot az En 
l’ air tánccsoport szervezi. A színes és változatos programban kicsik 
és nagyok egyaránt fellépnek, bemutatva az év közben megtanult ko-
reográfiákat, és szemléltetve a jazztánc változatosságát. Az előadáson 
meglepetés-vendégek is lesznek. Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt!  Az En l’ air  csoport vezetője: Csonka Réka Or-solya táncoktató, 
valamint Szalainé Sándor Katalin csoportvezető és a Hedonism Crew.

GYeRMeK PROGRAMOK
ZeNebÖLcsI 
Hétfőnként 10 órától
Énekes, mondókás foglalkozás 9 hónaposnál idősebb babák számá-
ra. A megtanult mondókaanyag segít a babák fejlesztésében, zenei 
nevelésében. A foglalkozást Pusztai Kinga zenepedagógus vezeti. 
Bővebb felvilágosítást a 20/9708-122-es telefonszámon lehet kérni.

BÜTYKÖLŐ SZAKKÖr
Június 12. péntek 17 óra
Cserép-és fakanálfigurák készítése, egy kis gyertyamártás, batikolás. 
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Csonkáné Sörös Katalinnál a 
30/916-7664-es telefonszámon. A részvételi díj: 500 Ft/fő

GYeRMeK AGYKONtROLL-tANFOLYAM
Június 17-18. szerda-csütörtök
Gyermek agykontroll-tanfolyamot tart Kovács Erika 7-10 éve-
seknek. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: 20/211-3527

.eGYéb
sPIRItuÁLIs ébReDés KLub 
Szerdánként 18 óra
Programja: meditáció, imádkozás, spirituális gyakorlatok, 
csikung, jóga, betekintés a Védikus Tanításokba. A részvétel in-
gyenes, információ: 20/9146-476.

ANAsZtÁZIA OLVAsÓI tALÁLKOZÓ 
Június 24. szerda 18 óra
Hogy kell élnem, hogy a világ, s benne az én életem, olyan legyen, 
amilyen, szeretném, hogy legyen? A könyvsorozat főhőse, Anasz-
tázia bemutatja az ő világát, amelyet példaként követhetünk. Hogy 
ez milyen, ha még nem olvastad, megtudhatod az olvasóktól, vagy 
magad is elolvashatod a könyvből. A találkozón megismerkedünk 
a könyvsorozat Anasztázia című első kötetének gondolataival. Vá-
runk minden érdeklődőt, hogy megosszuk egymással gondola-
tainkat a könyv által felvetett kérdésekről, lehetőségekről.. Út a 
Jövőbe! www.anasztazia.hu
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2015|05|14 
KLEBELSBERG 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 
KÖZPONT
Sajtóközlemény – 
Jánossomorjai Körzeti 
Általános Iskola
Szemléletformáló innovációk a körzeti 
általános iskolában Jánossomorján

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az Új Széchenyi Terv 
program keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program „In-
novatív iskolák fejlesztése” című pályázati felhívására benyújtott 
„Szemléletformáló innovációk a Körzeti Általános Iskolában Já-
nossomorján” című pályázata vissza nem térítendő támogatást 
nyert 2013 -ban. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2013.03.25. 
és 2015.05.14. között János so morján a Jánossomorjai Körzeti Ál-
talános Iskolában, valamint a Klafszky Katalin Tagiskolában. A 
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0151 kódszámú projekt támogatásának mér-
téke az elszámolható összköltség 100 %-a, azaz 95,61 millió Ft volt.
A projekt megvalósítása során kiemelt cél volt a diákok egészsé-
ges életmódra nevelése, a mindennapos testmozgás keretében a 
tanórán kívüli sportolási lehetőségek növelése, valamint a tanulók 
nyelvi-, informatikai és közlekedési ismereteinek bővítése. Emellett 
a projekt nagy hangsúlyt fektetett a pedagógusok szakmai fejlődé-
sét elősegítő szaktárgyi és módszertani továbbképzések megvaló-
sítására is.
Az európai uniós támogatás segítségével a projekt keretében az 
alábbi programok valósultak meg: sportkirándulások, nyelvi téma-

hetek, informatika szakkör, alkalomszerű – szabadtéri jellegű – moz-
gásos tevékenységek (kerékpározás, futás, lovaglás). Erdei iskolák, 
nyelvi vetélkedők, komplex közlekedési ismeretek oktatása (bal-
eset-megelőzési és egészségfejlesztési ismeretek), mindennapos 
testnevelés részét képező mozgásprogramok (kézilabda, kosárlab-
da, futball, úszás, tömegsport). Konfliktus és iskolai agresszióke-
zelési programok, nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek 
feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli te-
vékenységek (múzeumlátogatások). Családi életre neveléshez kap-
csolódó intézményi innováció (háztartástan szakkör). Nemzetiségi, 
népismereti programok, elsősegély – nyújtási tanfolyam, erdei isko-
lák, egészségnapok, szerfogyasztási problémák korai intervencióját 
célzó programok, hagyománnyá tehető iskolai események (úszóna-
pok, Katalin napok), nyelvi táborok (angol, német). Termé szetközeli 
sporttáborok (Tiszántúli táborok, kajak táborok, sítáborok), pedagó-
gus továbbképzések. A programok megvalósításához lehetővé vált 
eszközök beszerzése is. 
A projektbe bevont tanulók száma mintegy 450 fő volt. Bővebb in-
formációt a www.szem   lelet for ma las.kor zeti iskola.hu oldalon olvas-
hatnak.
További információ kérhető: Bella Zsolt (projektmenedzser) Telefon: 
+36 (30) 822 - 0771

Európai Szociális
Alap

„A hagyományos kínai or-
voslás szerint az egészséges 
emberi testben az életenergia, 
a csí szabadon áramlik, és a két 
kozmikus erő, a jin és a jang 
egyensúlyban van. Ha a testet 
behálózó és a kitüntetett belső 
szervekhez, szövetekhez kap-
csolódó meridi ánvonalakon 
akadály keletkezik, illetve ha 
az összhang megbomlik, a test 
megbetegszik. Minden ember 
rendelkezik az öngyógyítás 
képességével, az akupunktú-
ra, mint a természetes kínai 
gyógymódok egyike sem tesz 
mást, mint az akupontok in-
gerlésével beindítja ezt a fo-
lyamatot. Az egészség más 
olyan mellékhatás nélküli ke-
zelésekkel, mint köpölyözés, 
moxa, gyógynövénykúra, tar-

tósan fenntartható, a betegség 
megelőzhető.”

Álegészség és egészég
Mostanában az emberek egy-

re érzékenyebbek az egészség 
szóra, mert sokan gyakran 
érzik gyengének, fáradékony-
nak, zavart elméjűnek magu-
kat. A fejfájás, szemfáradtság, 
látáscsökkenés, orrdugulás, 
szédülés, gyomorpanaszok, 
hányinger, nyaki merevség, al-
vási zavarok, hideg kezek és lá-
bak, székrekedés, szívdobogás, 
légszomj, zsibbadás, nyugta-
lanság, idegesség és egyéb tü-
netek okait sokszor nem tudják 
kideríteni, sőt laboreredmé-
nyek, a tesztek is azt mutatják, 
minden normális: ez az ÁL-
EGÉSZSÉG. Bár nem találtak 
betegséget, az ál-egészség sok 
kellemetlenséget okoz. Sok em-
bernek nincs nagy problémája. 
De több megmagyarázhatatlan 
tünet miatt gyakori a lelki nyo-
más, ami miatt sokkal több a 
fizikai kellemetlenség. Mivel 
nem tudjuk hol a bomba, mikor 
robban, így félelemben telnek 
napjaink, és végül paranoia tü-
netei jelentkeznek. Eleinte va-
lóban apróságnak tűnhetett az 
egész, de ha nincs a közelben 
egyszerű megoldás, nagyobb 
baj is lehet.

Az ál-egészség, a kínai ha-
gyományos orvoslás állás-
pontja szerint betegség. Le-

het, hogy a szív, máj, lép, tüdő, 
vese és a további belső szervek 
(epehólyag, gyomor, vastagbél, 
húgyhólyag és a szívburok), 
valamint a meridiánok közötti 
koordináció hiánya miatt az 
energiaáramlás útjában aka-
dályok vannak. Ha a korai és 
enyhe tüneteket nem ismerjük 
fel időben, később a betegség 
átok lehet. A felismert betegség 
jobb, mint a bizonytalanság.

Az ál-egészséget okozhatják a 
rossz étkezési szokások, a túl-
órázás, a rendszertelen alvás, a 
test egész napos mozdulatlan-
sága, mint például a számító-
gép előtti üldögélés. A szerve-
zetnek szüksége van pihenésre, 
normális étkezésre, ha így gon-
dolkodunk és cselekszünk, tes-
tünk meghálálja. Akkor mit tu-
dunk tenni? Az első dolog a test 
megtisztítása, ezáltal a tünetek 
eltűnnek ugyan, de ez nem ele-
gendő, segíteni kell, hogy bein-
duljanak és felgyorsuljanak az 
öngyógyító folyamatok.

Meggyőződésem, hogy az 
emberi test egy hihetetlen 
képessége, hogy meggyógyít-
ja önmagát. Vannak, akiket 
meglep a kezelés, szeretnék 
felfedezni a titkokat, ami va-
lójában nagyon egyszerű, hi-
szen amikor kezelést végzek, 
összhangban vagyok a beteg 
testével és lelkével. A kezelés 
során elindítom a betegnél 

az öngyógyítási folyamatot, a 
továbbiakban a test gyógyít-
ja önmagát. Ha ez a folyamat 
elhúzódik, betegség és esetleg 
lassú gyógyulás lesz a követ-
kezménye. Amit szeretnénk el-
érni, hogy az orvos ösztönözze 
a páciens természetes öngyó-
gyító erejét, és hogy segít-
sen a betegnek megtalálni az 
energiaközpontját, ahonnan 
elindul az energiaáramlás.

Van egy huszonéves lány páci-
ensem, aki gyönyörű volt, de az 
arca tele lett aknéval, gennyes 
duzzanatokkal. Megvizsgáltam 
a test, a szív és a vese működé-
sét, amit gyengének találtam, 
így én csak ezeket a szerveket 
gyógyítottam, hogy a friss vér 
eljusson az archoz. A kezelés 
során eltűntek a pattanások, új 
nem alakult ki, az ötödik alka-
lom után már az aknék nyomait 
is alig lehetett látni. A kezelés 
során csak annyit tettem, hogy 
stimuláltam az energiaközpont-
ját, és segítettem, hogy újra 
akadálymentes legyen a meri-
diánokon az energiaáramlás.

Prof. Dr. Feng Xiao Ping, 
akupunktúrás szakorvos, a 
Hagyományos Kínai Orvoslás 
Magyarországi Egyesületé-
nek alelnöke. Rendelő: Moson-
magyaróvár, Városkapu tér 9. 
Telefon: 30-400-38-68 

(x)

Segítek egészséges maradni!

Köszönetnyilvánítás
A Mosoni Zsidó Hitközség ezúton nyilvánítja ki a háláját a 

Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola  diákjainak és 
Sántha Tibor festő szakoktatónak, mert segítőkészségükkel 
és gondos munkájukkal hozzájárultak a Mosoni Zsidó Temető 
eredeti bejáratának emlékműként való megőrzéséhez.

A hitközség nevében: Ligeti László elnök
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„JÓSZÍV” Önsegélyző Pénztár
Részletes felvilágosítás és ügyintézés: ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.

Tel.: 96/211-277 · Ügyelet: 06-30/351-1910
Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükről még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelően.

ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. · Telefon: 96/211-277

Július 7-én, 16 órától kerül sor a MOFÉM-
telepi Napsugár bölcsődében a Szülőklub 
következő foglalkozására, amelynek kereté-
ben Mézám Zsuzsanna  szakgyógytornász a 
Dévény-terápiáról tart bemutató előadást.

A Mosonmagyaróvári Vizisport Egye-
sület evezős szakosztálya 28 fős csapattal 
vett részt 2015. május 16-án  Budapes-
ten a csepeli evezőspályán megrendezett 
FEC kupán. A 14 egyesületet felvonul-
tató viadalon szép  sikerek születtek. 1. 
helyezést ért el: Schopf Barnabás, Válint 
Zita, Fehérvizi Emese. 2. helyezettek: Ki-
rály Kornél, Fülöp Balázs, Csendes Kris-
tóf, Fülöp Emese. 3. helyezettek: Czencz 
Hanna , Pozsgai Pálma , Glaser Rebeka, 
Csiba Brenda, Pető Vivien, Keszi Regina, 
Glaser Ferenc, Csiba Erik,Tukovits Atti-
la. Felkészítő edzőjük Székely István és 
Pozsgai Pálma. 

Szintén ezen a hétvégén szerepelt az 
egyesület két paraevezőse az olaszorszá-
gi Gravi ratéban rangos nemzetközi ver-
senyen. Lőrincz Krisztina és Pető Zsolt  
egyaránt  bronzérmet szerzett a népes 
mezőnyben. Felkészítő edzőjük Székely 
István.

Barátságos testvérvárosi futballmérkő-
zésen mérte össze erejét csallóközi test-
vérvárosunk, Somorja képviselőiből álló 
csapata a mosonmagyaróvári képviselők-
ből, intézmények vezetőiből álló csapa-
tunkkal május közepén az MTE pályán. 

A bírói feladatot Hanacsek Attila nemzet-
közi labdarúgó-játékvezető vállalta. A ha-
gyományos találkozó célja, a két város új 
képviselő-testületének kölcsönös megis-
merése volt. Bárdos Gábor polgármester a 
nyertes helyi csapatot visszavágóra hívta. 

A Győri Audi ETO KC-tól érkező Sze-
pesi Ivettel, a kétszeres Bajnokok Li-
gája győztes elképesztően rutinos bal-
szélsővel erősít a Mosonmagyaróvári 
Kézilabda Club a nyártól. Játékosként 
érvényes szerződését a győri klub nem 
hosszabbította meg, azonban után-
pótlás edzőként tovább foglalkoztatja 
majd, így jöhetett létre a mosonma-
gyaróvári színekbe történő igazolása.

Ivettet 2012 nyarán szerződtette Sió-
fokról a Győri Audi ETO. A spanyol ve-
zetőedző keze alatt a korábbitól eltérő 
stílusú, nagyon gyors és lendületes kézi-
labda felfogásban edződő játékos minden 
tekintetben a csúcsra ért. Kétszer is ma-
gasba emelhette a Bajnokok Ligája trófe-
át, továbbá kétszer lett magyar bajnok és 
háromszor nyert magyar kupát. Azonban 
játékosként az idei nyártól már nem hosz-
szabbított vele szerződést a győri klub, 
így életében egy új korszak kezdődhet. 
– Új szakasz kezdődik pályafutásomban, 
amit nagy kihívásként élek meg. Remé-
lem, hogy hasznos tagja leszek a moson-
magyaróvári együttesnek és tapasztala-
tommal sokat segíthetek ennek a fiatal 
és tehetséges csapatnak – mondta. Ivett 
csatlakozik az ETO utánpótlás edzői kö-
réhez, ahol kezdetben az alsós gyerekek-
kel foglalkozik majd. 

Somorja – Mosonmagyaróvár

Evezős eredmények A Dévény-terápiáról

Legközelebb július 3-án jelenik 
meg lapunk! 

Lapzárta június 26-án! 
www.mosonvarmegye.net

Szepesi Ivett
nyártól városunkat erősíti
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A mosonszolnoki alsó tagoza-
tos kisdiákok már hosszú évek 
óta sikeresen szerepelnek a 
“7mérföldes csizmában, heted7 
határon át” című országos me-
seismereti versenyen. Az idei 
tanévben négy fordulón túljut-
va, a megyei döntőt megnyer-
ve jutottak a szegedi országos 
döntőbe. A végső megméret-
tetésre 16 meséből kellett ké-
szülni, melyek között voltak 
Mátyás mondák, állatmesék és 
klasszikus tündérmesék is. A 
május 18-i döntőben 7 magyar-
országi és 2 felvidéki csapat 

mérte össze tudását. 
Bemutatkozásképpen elő-

ször mindenki elmondta az 
ötletes csatakiáltását, majd 
következett a verseny.

A 7 feladat igazi hétpróbá-
nak bizonyult, mert a mesék 
szinte szó szerinti tudását 
követeltek meg. A nemes ver-
sengésben az iskola Bobojsza 
csapata – Kánai Benedek, Ke-
lemen Attila, Kovács Bálint, 
Pásztor Lóránt, felkészítő ta-
nárok: Lovász Lászlóné és Mé-
száros Tamásné – az előkelő 
negyedik helyezést érte el.

A mosonmagyaróvári cég a 
svéd Nolato cégcsoport tag-
ja, világszerte, 23 telephelyen 
több mint 9000 fő munkavál-
lalóval, világszínvonalú gép-
parkkal rendelkezik. Az új 
technológiák alkalmazásának, 
innovációnak, elkötelezett 
szakember gárdának, a nem-
zetközi megrendeléseknek és 
partner kapcsolatoknak kö-
szönhetően, kiváló minőséget 
és vevői elégedettséget értek 
el, így a cégcsoport nyereséges 
és folyamatosan fejlődik.

Légkondicionált, világos, tá-
gas csarnokokban, kiváló mun-
kakörülmények között folyik a 
gyártás közel 20 éve. Bizton-
ságot, stabilitást, megbecsü-
lést, versenyképes jövedelmet, 
juttatásokat, 100%-os utazás 
térítését adnak. Számos válla-
lati eseményt, ünnepséget szer-
veznek dolgozóiknak. Ipari és 
gyógyászati eszközöket gyártó 
divízióinkban műanyagipari, 
fröccsöntött termékek gyártá-
sával foglalkoznak, mára már 
550 fős állományukat folyama-
tosan bővítik, a régió egyik leg-
meghatározóbb cégévé váltak. 

Új projektjeiknek köszönhe-
tően létszámukat folyamatosan 
bővítik, olyan motivált mun-
kavállalókat keresnek, akik 
szeretnének részesei lenni egy 
pozitív skandináv stílusú cég-
kultúrának egy összetartó jó 
csapatnak és hosszútávon el-
kötelezettséget éreznek a mi-
nőség, a precizitás, a szakmai 
kihívások teljesítése iránt. Fo-
lyamatosan keresnek operáto-
rokat az ipari és tisztaszobai 
orvosi részlegükbe is, 

Megváltozott munkaképes-
ségű, jórészt siket, vak és 
gyengén látó dolgozókat is 
alkalmaznak, és  a kis gyer-

mekkel rendelkező anyáknak 
is lehetőséget biztosítanak 
rugalmasabb munkarenddel. 
Örömmel látják az idősebb 
korosztályt is, mivel nem ne-
héz fizikai munkáról van szó.

Jelenleg minőségellenőrző 
részlegüket bővítik, ahol egy 
speciális munkafolyamatot ta-
nulhatnak be az új alkalma-
zottak. Rendkívül kisméretű 
műanyag alkatrészek 100 %-os 
átvizsgálását és utómunkálását 
jelenti. Az alapcsapatot a már 
náluk dolgozó, egészségügyi  
területen tapasztalattal rendel-
kező kollégákkal alakították ki. 
Belső pályázattal már 7 régebbi 
kollega kezdte el a munkát, kö-
zülük néhányan egy több napos 
svédországi betanuláson is is-
merkedhettek a termékekkel és 
a munkafolyamattal. 

A gyártásban dolgozó mun-
kavállalókat kérdeztük, mi-
lyennek találják ezt a munkát 
és részleget – A részlegünkön 
gyártott szilikon termékek 
100%-os ellenőrzését végezzük 
mikroszkóp használatával. Ok-
tóberben indult el ez az új terü-
let, ahol ezeket az alkatrészeket 
gyártjuk és ellenőrizzük. Egy 
svéd kollega tanította be a kez-
dő csapatot a mikroszkóp hasz-
nálatára és az ellenőrzés folya-
matára. Sikeres vizsga után 
pedig jelenleg is az alkatrészek 
ellenőrzése folyik, tisztaszobai 
körülmények között dolgozunk.

– Precíz körültekintő, ülő-
munkáról van szó, nem igényel 
különösebb előképzettséget, de 
kitartást és türelmet igen. Jó a 
csapat és elégedettek vagyunk 
a feltételekkel, hosszú távra ter-
vezünk és örülünk, hogy ilyen 
kiváló körülmények között dol-
gozhatunk. Szeretjük, mert nem 
megterhelő fizikailag és a 2 mű-
szakos munkarend mellett  a 
családunkat is jobban el tudjuk 
látni, a hétvégéink is szabadok.

Heted7 határon átMunkavállalókat 
keres a Nolato

Nolato Magyarország Kft. felvételt hirdet

Operátor- Betanított munkás - Minőségi ellenőr
• Ipari és tisztaszobai gyártórészlegeinkben műanyag alkatrészek 

összeszerelésére, ellenőrzésére, csomagolására
• orvostechnikai alkatrészek minőségi ellenőrzésére és dokumentálására. 
• Álláshoz tartozó elvárások: Végzettség:  8 Általános/ szakmunkás/

szakközépiskola. Monoton munkavégzés, ülőmunka, kitartás
• Amit kínálunk: Versenyképes munkabér, étkezési jegyek, egészség 

pénztár, önkéntes nyugdíj hozzájárulás, utazási támogatás , ünnepi 
ajándék utalványok, kiváló, légkondicionált munkakörnyezet, stabilitás, 
megbecsülés, hosszú távú munka. 

Munkarend:
Két műszakban: 6-14-ig, 14-22- ig, hétfőtől-péntekig
9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.
Magyar nyelvű önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: zoltanne.torok@nolato.com
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A városunkban éjszakázó tu-
rista dolga végeztével felkereke-
dik, kijelentke zik a szállodából, 
elutazik, s magával viszi az itt 
szerzett élményeket, egy darabot 
belőlünk. Amíg itt volt, szinte 
mindenre rácsodálkozott, olyan 
dol goknál is elidőzött, amelyek 
mellett mi – pusztán megszokás-
ból – különö sebb meghökkenés 
nélkül rendszeresen elmegyünk. 
Ez a felszín, de a mély ben mások 
az értékrendek. Az idegennek az 
az érték, amit elvisz, nekünk az, 
ami itt marad, ami itt született, 
ami az én, a te, az ő két kezének 
munkája. Nekünk nem csak az 
számít, amit látunk, hanem az 
is, ami mögötte van, mert itt 
minden épületnek, szobornak, 
képnek története van. És ez az, 
ami től számunkra itt minden ér-
tékesebb, ettől lesz az a valami 
igazán a miénk. 

Gyakran sétálok a „vizek vá-
rosában”, a folyók mentén, a li-
getekben, utcákon és tereken. 
A Lajta és a Malom-ági Lajta 
összefolyásának környékéről 
vis szatekintve egészen más Mo-
sonmagyaróvárt látok, mintha 
bent járok a sű rűjében. Nem 
régen fedeztem fel, hogy innen 
nézve milyen szép a Panoráma 
Hotel, amely a víztorony felőli 
részen csendesen megbújik az 
őt körbevevő tuják mögött. 

– Az idén októberben lesz 25 
esztendeje, hogy az első ven-
dégek be léptek az újonnan 
épült szállónk ajtaján – emlé-
kezik vissza a kezdetekre Illés 
István agrármérnök.

– Éppen a közelmúltban ír-
tam cikket az óvári gazdá-
szokról, arról hogy milyen 
büszkék a szakmájukra, alma 
materükre, hogy még állam-
titkár, sőt miniszter is kike-
rült közülük. Itt meg egy pá-
lyaelhagyóval találkozom…

– Kalocsa környéki, gazdál-
kodó családból származom, a 
mezőgazdaság kedvéért jöttem 
Mosonmagyaróvárra, és lettem 
az agrártudományi főiskola 
hallgatója. Ide nősültem, és itt 
kerestem magamnak munkát 
is. Előbb a megyei növényvédő 

állomáson, majd a Lajta Hanság 
Állami Gazdaságnál dolgoztam.

– Az 2006-ban volt. Ebből 
nem jön ki az a negyed év-
század, amennyi a szálloda 
mostani életkora.

– Szeretett anyósom eredetileg 
vendégszobákat működtetett, és 
amikor meghalt, mi vittük azt 
tovább. Mellette konyhakerti 
növényeket termesztettünk és 
autóra gyűjtöttünk. A rendszer-
változás új teret nyitott az egyé-
ni kezdeményezéseknek, így 
Zsuzsával, a feleségemmel meg-
hánytuk-vetettük a dolgot, és a 
megtakarított pénzünkből 1989-
ben szállodaépítésbe fogtunk. 
Másfél év múlva már kész is volt 
a 12 szobás épület. 1996-ban to-
vábbi 20 szobával és étteremmel 
bővültünk. A feleségem végez-
te a vendéglátással kapcsolatos 
munkák oroszlánrészét, a gye-
rekeim és én pedig ott segítet-
tük, ahol tudtuk. Amikor eljött 
a nyugdíjas kor, akkor vetettem 
bele magam is ebbe az életbe.

– Hallgatom, de közben azon 
morfondírozok, hogy sok „jó” 
ismerőse lehetett, ha az épít-
kezés ilyen flottul ment.

– Szó se róla, nagyon tapaszta-
latlanok voltunk az építkezés és 
a vendéglátás terén is. És való-
ban sokan segítettek bennünket, 
kezdve a kiváló győri tervezőtől, 
a barátokig. Az akkor még álla-
mi jelleggel működő Minerva, az 
azóta bezárt Fekete Sas, és a már 
megszűnt Solaris mellett mi vol-
tunk az első magánszálloda. Idő-
közben azért minden megválto-
zott a vendéglátás piacán, de mi 
maradtunk, akik voltunk: a mai 
napig családi vállalkozás. A fele-
ségem, mint látja, most is recep-
ciós, a lányom egy turistacsoport 
fogadását készíti elő, én pedig a 
parkunk építését koordinálom, 
aztán beszerzek, javítok, kertész-
kedem. Ha sok a munka, besegít 
az ügyvéd fiam és megfogják a 
munka végét az unokák is.

Vendégek érkeznek. Az időt 
kihasználva Istvánnal bejár-
juk a szállodát, és kinézünk 
a maga gondozta kertbe is. A 
szobák kétágyasak, fürdőszo-

básak, többségük erkélyes. Kü-
lön szolgáltatásként áll a ven-
dégek rendelkezésére a szauna, 
a fitness, a szolárium, jakuzzi, 
ellenáramú úszómedence, koz-
metika, test- és reflexmasszázs. 
Van csónakázási, lovaglási, te-
niszezési lehetőség és lehet köl-
csönözni kerékpárt is. A folyosó 
több szegleténél lecövekelek. 
Emitt képek, festmények a vi-
lág minden tájáról Erdélytől Ti-
beten át Dél-Amerikáig, amott 
történelmünk nagyjai, emlékek, 
nosztalgikus tárgyak a nagy 
magyar időkből. Látszik, hogy 
az utazás és a magyar történe-
lem a mindenük.

– Kik jönnek leginkább a 
Panorámába?

– Elsősorban külföldiek ke-
resnek fel bennünket, bár a 
gazdasági válság utóhatása, 
az orosz- ukrán konfliktus mi-
att csökkent a számuk. A ma-
gyar szállóvendégek zömében 
üzletemberek, átutazók.

– Pedig az árakat nézve, 
egyáltalán nem tartoznak a 
drágák közé.

– Az ár-szolgáltatás arány 
tekintetében, úgy gondolom, 
az első között vagyunk.

– A tetszetős árakon kívül, Ön 
szerint, mi a legnagyobb vonze-
reje a Panoráma Hotelnek?

– Először is a panoráma. Bár-
mely szoba ablakán kinézhet, és 
a természetben érezheti magát: 
emitt fasor, amott a kanyargó 
Lajta. Aztán a csend. Távol a 
város zajától, madárdal ébreszti 
reggel az embert. Az ételek. Ki-
váló szakácsunk, Kaczor Ferenc 
tizenhatodik éve van velünk, és 
mondhatom, mestere szakmájá-
nak. A családias légkör, hiszen 
mi magunk szolgáljuk a vendé-
geket, akik közül már több is 
van, aki szinte hazatér. Az étter-
mi részben és a téli kertben egy-
szerre száz embert is le tudunk 
étkezéshez ültetni.

– Az előbb mutatott egy igazi 
kuriózumot, a Kalocsai külön-
termet. Mivégre?

– Az ember nem feledheti a 
gyökereit. Onnan származom, 
és ez a 12 főre berendezett he-
lyiség a szülőföldem egy kis 

szigete. A falak kalocsai mo-
tívumait kalocsai pingáló asz-
szonyok készítették, a képen 
(mintha nagyapámat látnám) 
egy régi kiskunsági öregem-
ber, a tárgyak az egykori pa-
raszti élet használati tárgyai.

– Mielőtt találkoztunk, 
körbejártam a két Lajta al-
kotta háromszögben készülő 
pihenőparkot. A tujasorral 
körülölelt téren már állnak 
a fafaragványok, elő van 
készítve a kerti halastó. Az 
lesz, aminek látszik?

– Minden embernek van va-
lami bogara, valami hobbija, 
kedvtelése. Az érdem ebben is 
feleségem édesapjáé, aki mellett 
megszerettem a fafaragást. A 
sógorommal együtt készítettem 
is szép kis étkező kollekciót, 
ami két évtized múltán, a sors 
szeszélye folytán, kézen-közön 
visszakerült hozzám. Ezeknek 
az éveknek, a népi faragásnak 
állít emléket ez a szilfákból ké-
szült faszobrokba álmodott há-
rom természeti életkép. Bálint 
József, az egykori bányász, az 
itt láthatókompozíciók fafaragó 
mestere, aki kicsi korától igazi 
tehetség.

–Már nem megyünk vissza a 
szállóba, az ajtóban köszönök el. 
Zsuzsa asszony szól utánam, és 
pogácsával kínál, a férjem Kalo-
csáról ideköltözött, az idén 90. 
esztendős édesanyja készítette. 
Míg kiszedek egy marékkal a 
friss sütésből, István a kertet csi-
nosítja. Úgy van, ahogy mond-
ják, ez egy családi vállalkozás 
- ha a panoráma szó eredeti je-
lentését nézzük, akkor mondhat-
juk, hogy - jó kilátásokkal. 

Hogy mennyire jók? 
Csak egy kattintás a www.
panorama.hu oldalra, és a 
honlapról további bizonyító 
erejű információkat szerezhet. 
Ha Ön, kedves olvasó, éppen 
mosonmagyaróvári, és egy jó 
fagyira, vagy házi készítésű 
sütire vágyik, keresse fel az 
Illés család (a Károly és a Gu-
lyás Lajos utca sarkán lévő) 
szintén Panoráma névre hall-
gató kávéházát!

(x) Vizsy Ferenc 

Panoráma Hotel a természet ölén 
25 éves családi vállalkozás jó kilátásokkal
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Június 3-a van. A Family-
Friss két tulajdonosával, 
Fenes Gáborral és Kuller 
Miklósné Ildikóval törté-
nő beszélgetésre készülve a 
Timföldgyári úton araszolok. 
Milyen lehetett a környék az 
idén 25 esztendős vállalko-
zás indulásakor? Hol állha-
tott a Family-büfé, ahol még 
a busz is megállt? Az épület-
be lépve, megnézem a falakon 
a régi fotókat, az elismerő és 
köszönő okleveleket.

– Gratulálok!
– Köszönöm. A cégtörté-

net valójában családtörténet, 
amit háromszor huszonöt év-
vel ezelőtt kellene kezdenem 
– mondja Fenes Gábor ügyve-
zető. – Nagyszüleim és a szü-
leim is dolgos emberek voltak. 
Emlékszem, hogy ásványrárói 
nádazó nagyapám 72 évesen 
még fedte a tetőt. Édesapám is 
rengeteg munkát vállalt…

– Csak nem aranymosással 
foglalkozott?!

– Nem, de bármihez fogott, 
arannyá vált a kezei között. 
Apa a húsiparban volt raktá-
ros, édesanyám pedig a kötött-
árugyárban dolgozott, de azon 
túl is megfogták a munka vé-
gét, drótkerítést fontak, nádat 
arattak, állatokat tartottak. 

– Ahol a szülők ennyit dol-
goztak, ott a gyerekek sem 
unatkozhattak.

– A szüleink azt szerették vol-
na, ha mi többre visszük – veszi 
át a szót Gábor húga, Ildikó.  –  
Nálunk soha nem volt „muszáj”, 
de láttuk, hogy értünk dolgoz-
nak, így szívesen segítettünk. 
És még valamit megtanultunk: 
családban gondolkodni. 

– Akkor a cégnévben sze-
replő „family” nem egy mar-
keting indíttatású név?!

– A „Family” a mi családunk, 
a Fenes-család. Számunkra ma 
is nagy érték, ha közösen ösz-
szejövünk a szüleinknél. Édes-
anyánk 79 éves, de bármikor 
betoppanhatunk, mindig vár 
bennünket valami általa készí-

tett finomság. Édesapánk, bár 
már nem vesz részt közvetle-
nül a cég munkájában, 84 éve-
sen is szolgál okos tanáccsal.

– Hosszú út vezetett a te-
tők nádazásától a mai ital-
áru-nagykereskedésig.

– Valóban hosszú. És há-
lásak vagyunk a szüleink-
nek, mert ők alapozták meg 
mindazt, ami ebben a cégben 
megtestesül. Ez ma is családi 
vállalkozás, amit a négy gyer-
mekünk visz majd tovább.

– Munkás szülők! Hogy let-
tek a gyerekeik egyszerre 
kereskedők?

– Hús- és baromfiipari techni-
kusként végeztem, élelmiszer-
ipari gépészként diplomáztam, 
sőt üdítőgyártó képesítést is 
szereztem. Az Állatforgalmi 
és Húsipari Vállalat után a Ke-
nyérgyárban lettem középveze-
tő. Ildikó konzerv- és hűtőipari 
szakmát tanult, majd élelmiszer-
analitikusként végzett, és a Tej-
kísérleti Intézetben dolgozott.

– Két állami cégnél két jó 
állás! Nem volt rossz indulás.

– De mi többet akartunk en-
nél. Édesapánk 1986-ban a szó-
davízgyártással kacérkodott, 
és hoztunk is Csornáról egy jó 
régi, szikvíz előállítására alkal-
mas gépet. Eleinte egy Trabant 
kombival szállítottuk a szódát, 
de 1989-ben már céget alapí-
tottunk. Kuller Miklós, a sógo-
rom a VOLÁN-t, én pedig a Ke-
nyérgyárat hagytam ott ezért. 
1992-ben üdítőital-gyártásba és 
forgalmazásba is belevágtunk. 
Ehhez a Nagykanizsai Sörgyár 
kaposvári üzemétől vásároltuk 
gyártó-palackozó gépsort, és 
erre szabottan húztuk fel a ma 
is meglévő épületet.

– Komoly profitot termel-
hettek 3 év alatt, ha ekkora 
beruházásra futotta!

– A cégünk a mai napig saját 
erőből működik. Soha sem vol-
tak fizetési gondjaink, a meg-
termelt többletet pedig vissza-
forgattuk a cégbe. Ezt tettük 
akkor is. Sőt ekkor kóstoltunk 

bele a vendéglátásba is, és nyi-
tottuk meg a mai napig Dre-
her-büféként emlegetett, akkor 
kuriózumnak számító csapolt-
sört mérő egységünket.

– Ha jól számolom, ez már 
a harmadik láb. Akkor sínen 
volt minden!

– Belevágtunk ugyan az üdí-
tőital bizniszbe, de akkorra 
már kiépítette a maga piacát 
Nyugat-Magyarországon a 
Pepsi, keleten pedig a Coca-Co-
la. Nekünk e kettő mellett kel-
lett megtalálnunk a saját torta-
szeletünket. Egyszer csak a két 
cég egymás elleni árháborúba 
kezdett. A sógorommal tudtuk, 
a két multi ellenében csak saját 
üdítővel nem fog menni. Létre-
hoztuk hát a magunk italáru-
nagykereskedését.

– Ez a mai Family-Friss…
– Igen. De mire valóban azzá 

vált, nagyon sok víz folyt le a 
Lajtán. Hogy mivel tudtuk el-
érni az eredményeket?! Tisz-
tességgel és minőséggel. Ad-
digra jól megismert bennünket 
a piac, személyes kapcsolatok, 
emberi kötődések alakultak ki: 
ez volt a mi igazi erősségünk! A 
korábbi munkahelyeinken szer-
zett vezetői tapasztalat pedig 
azt mondatta velünk, hogy fo-
lyamatosan fejlesszünk. Tettük 
ezt úgy, hogy soha nem voltunk 
veszteségesek, hogy munkatár-
sainknak mindig megbízható 
munkahelye tudtunk lenni.

– Akár ki is lehetett volna 
írni a cégtáblára, hogy „Hap-
py” Family-Friss? 

– Akár azt is ki lehetett vol-
na! 1998-ban azonban szere-
tett sógorom váratlanul el-
hunyt. A családra, az üzletre 
súlyos árnyék vetült… 

... Amikor a férjem meghalt, 
és én itt maradtam két pici gye-
rekkel, akkor mutatkozott meg 
igazán a családi összetartás. 
Gábor a gyermekeimnek nem 
csak igazi nagybátyja, de apja 
is lett, a Fenes család egészé-
nek támasza, és egyedül ráne-
hezedett a korábban kettős ve-
zetésű vállalat minden gondja.

– Hogy volt tovább?
– Már semmi sem mehetett 

úgy, mint előtte volt. Más ala-
pokra kellett helyezni a cég 
működését, irányítását. Az 
üzletágakat megtartva, két év 
alatt egy korszerű, folyamat-
orientált vállalkozás jött létre. 
Ma már nem kell a gép mögé 
állnom, beülnöm a sofőrülésre, 
mint egykor; gond és kockázat 
nélkül elmehetek szabadságra.

– Elégedett ember lehet. 
Vannak még álmai?

– Igen, elégedett ember va-
gyok, de nem megelégedett. 
Nagy felelősség, hogy nem csak 
a magunk családjának a jövő-
je, de rajtunk kívül még ötven 
ember, ötven család boldogulá-
sa is a döntéseimtől függ. Nem 
szoktam hazardírozni, de a mai 
hektikus gazdasági környezet-
ben bármikor adódhatnak ko-
moly nehézségek. Álmok? Az 
én álmaim már „csak” a csalá-
dom és az én két-két gyerme-
kem körül forog. A szálloda és 
vendéglátóipari képesítéssel 
rendelkező Tamás a lipóti ven-
dégházakkal foglalkozik, Edina 
babavárás címén átmenetileg 
otthon van ugyan, de ő a back 
office erőssége, és most a hu-
mánerőforrás gazdálkodásban 
otthonos Kata lépett a helyére. A 
friss jogi diplomás Attila pedig 
egy ügyvédi irodában dolgozik.

– És mindezt az eredményt 
lényegében támasz nélkül 
érte el.

– Dehogy! Igaz, hogy a só-
gorom hiányát a mai napig is 
érzem, de nem sokra mentem 
volna, ha nincs mellettem Jut-
ka, a feleségem, aki levette és a 
mai napig leveszi a vállamról a 
család terheinek tetemes részét. 
Ildikó, a húgom, akivel mindig 
megbeszéljük a cég ügyeit, a szü-
leim, akik biztos alapjai az egész 
családnak. És akkor még nem 
szóltam arról a kiváló csapatról, 
akikkel együtt valósítjuk meg az 
„álmokat”, a munkatársaimról, a 
partnerekről, a vásárlókról. So-
kat kaptunk az élettől, és sokszor 
úgy érezzük, adósok vagyunk, 
ezért is van, hogy sokszor és sok 
mindenkinek adunk támogatást 
a lehetőségeink szerint.

Egy visszafogottan elegáns 
irodában ülök a két Fenes test-
vér között. Az első pillanattól 
éreztem, nem riport készül, 
sőt a formája ellenére nem 
lesz sem interjú, sem portré. 
A két testvér emlékezik, idéz, 
mesél. Nekem, de maguknak 
is.  Olyan ez, mintha a család 
fényképalbumában lapozgat-
nának, hogy „Emlékszel…?”. 
A meghitt hangulatot, az 
őszinte érzéseket, a szavakat 
megerősítő mozdulatokat, az 
egész miliőt nem tudja vissza-
adni semmiféle írás. 

“Álmok?! Annak örülnék, ha, 
mondjuk, úgy húsz év múlva a 
gyermekeink ugyanígy nyi-
latkozhatnának a cégről. De 
akkor már benne a mi mun-
kánkról is...” – mondja befeje-
zésül Fenes Gábor.

Vizsy Ferenc

A vállalkozás, amely a családra épít
Family-Friss 
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Hétről hétre bemutatjuk ked-
ves olvasóinknak az új jövevé-
nyeket. Nevük és születési dá-
tumuk mellett csak a település 
nevét közöljük, ahol nagy sze-
retettel várják őket! Felhívjuk 
olvasóink figyelmét, hogy csak 
azon kisbabák portréja jelenik 
meg, akiknek szülei ehhez hoz-
zájárultak. A babák fényképeit 
születésük sorrendjében közöl-
jük. Néhány baba nevén kívül a 
születés pontos napját és távo-
zásának helyét  nem jegyezték 
fel. Ezért szüleik és hozzátarto-
zójuk elnézését kérjük!

(Milkovits Tibor felvételei)

Megérkeztünk - A Karolina Kórház újszülöttjei

Hideghéty Csenge Nola 
2015.04.23. Mosonmagyaróvár

Balogh Ádám 
2015.05.05. Gyóró

Saygili Zalán Sebin

Kántor Nina Aletta 
2015.04.22. Dunakiliti

Horváth Kristóf és Bálint 
2015.04.21. Hegyeshalom 

Vági Léna 
2015.05.04. Barbacs

Hoffmann Patrik 
2015.05.19. Mosonmagyaróvár

Radics-Nagy Zoltán

Szakács Léna 
2015.04.23. Bezenye

Jéger Norina 
2015.05.07. Csorna

Perlaki Patrik

Szabó Zalán 
2015.04.23. Püski

Nagy Dominik 
2015.05.05. Kimle

Mikó Ármin Krisztián
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Sajtónyilvános eseményen ke-
rült aláírásra a Mosonmagyaró-
vári Városi Sportcsarnok kivite-
lezési szerződése május 26-án. 
Dr. Árvay István polgármester 
elmondta, már a tervbemutató, 
majd az első támogatói szerző-
dés aláírása is fontos esemény 
volt a város és a sportcsarnok 
építésének lehetőségét megka-
pó EMTE 1904 számára. Új fá-
zishoz érkeztek, hiszen a kivite-
lezési szerződés aláírásával egy 
látványosabb szakasz, az alapo-
zási munkák megkezdődnek. A 
1,5 Mrd Ft-os forrás még nem áll 
teljes mértékben rendelkezésre, 
de a folyamat előrehaladása ér-
dekében nem várhat a munka 
megkezdése. Tavaly 300 MFt, 
az idén már újabb 150 MFt tár-
sasági adó támogatást kaptak, 
és további ígéretek is vannak. 
Több hónapos tárgyalásokat 

követően sikerült kiválaszta-
ni a kivitelezői konzorciumot. 
Drescher Ottó elnök bemutatta 
a megbízott Mosonmagyaróvá-
ri Sportcsarnoképítő Konzor-
cium két tagját, az Óvár Építő-
ipari Kft-t és a Szabó és Társa 
Belsőépítészeti Kft-t. Czeferner 
Zoltán ügyvezető igazgató szá-
mára külön öröm, hogy jelentős 
beruházást mosonmagyaróvá-
riakból álló vállalkozások épít-
hetnek meg. Ígéretet tett arra, 
hogy helyi és környékbeli vál-
lalkozások is szerepet kapnak 
a munkák során. A június 8-i 
alapozási munkálatokat köve-
tően a tervezetten július elejére 
várható alapkőletétel lesz a kö-
vetkező kiemelt esemény. A vál-
lalás a szerkezetkész állapotot 
tartalmazza, melynek kivitele-
zési határideje szeptember 30-a 
lesz. A kész létesítmény átadá-

sára a tervek szerint 2016. első 
negyedévének végén kerülhet 
sor. Dr. Iváncsics János alpol-
gármester elmondása szerint a 
sportcsarnok az MTE Kosárlab-
da Szakosztálya számára minő-
ségi előrelépést jelenthet, NBI-
es kézilabda csapatunk pedig 
végre helyben sportolhat, jóval 

nagyobb közönséget befogadó 
nézőtér előtt. A lehetőség más 
sportágak számára is nyitott, 
szeretnének a tömegsportok-
nak is helyet adni a létesítmény-
ben. Eséllyel rendezhetik itt 
– az eddigiekhez képest kicsit 
későbbi időben – akár a Sport-
gálát is.

A Mosonmagyaróvári Strucc 
Futóklub május 17-én rendezte 
meg a XII. Greiner Szigetköz 
Minimaraton futóversenyt. Az 
ország távoli településeiről is 
sokan érkeztek, továbbá 25 
külföldi induló is volt. Első-
ként az óvodások álltak rajt-
hoz, hogy 300 métert lefutva 
érmet és ajándékcsomagot vi-
hessenek haza. Ezt követően 
10 órakor indult a 4 és 16 km-
es verseny, melyre kizárólag 

előzetesen lehetett nevezni. 
A két távon összesen 722-en 
értek célba, mely rekordlét-
szám a verseny történetében. 
Első alkalom, hogy 16 km-en 
többen indultak, mint 4 km-
en. Eljöttek az ország legjobb 
hosszútávfutói, köztük három 
olimpikon. Hatalmas küzde-
lemben a férfiak mezőnyében 
Kovács Tamás győzött (50:22), 
a nőknél pedig Kálovics Anikó 
(1:01:01).

Aláírták a kivitelezési szerződést
Helyi vállalkozókkal indul a sportcsarnok építése

XII. Greiner szigetköz Minimaraton Női foci - Felnőtt bajnoki cím
Élete legnagyobb sikerét 

elérve, bajnoki címet szerzett 
Sipos Lilla. 

A mosonmagyaróvári fut-
ballista a 2014-2015-ös sze-
zon előtt Ausztriából szerző-

dött az olasz Hellas Verona 
profi női csapatához. SERIE 
A–s sikerével a magyar válo-
gatott támadója, pályafutása 
során először nyert felnőtt 
bajnoki címet.
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I. Szigetközi Cross Challange teljesítményverseny
Hatalmas érdeklődés mel-

lett rendezték meg a közel-
múltban az I. Szigetközi Cross 
Challange teljesítményver-
senyt. Nick Istvánnal a szer-
vező csapat vezetőjével be-
szélgettünk a megmérettetés 
tapasztalatairól.

– Mi volt az alapgondo-
lata a Szigetközi Cross 
Challange-nek?

– Az alapötlet a Spartan race 
volt, aminek a népszerűsége 
most végigsöpört a világon. 
Hatalmas kihívások elé állítja a 
sportolni vágyókat. Lényegében 
egy kijelölt pályán kell minél 
gyorsabban végig futni, külön-
böző akadályok leküzdésével. 
Ilyen versenyeken már többször 
részt vettünk mi szervezők is. 
Ehhez hasonlót szerettünk vol-
na csinálni a Szigetközben, ahol 
a terepviszonyok és a környezeti 
adottságok nagyon megfelelnek.

– Hogyan tudtátok egyedivé, 
vonzóvá tenni a rendezvénye-
teket a stílus kedvelői között?

– Mivel Szigetköz volt a hely-
szín, elengedhetetlennek ta-
láltuk, hogy kenukkal is ver-
senyezzünk!

Így született meg az első Szi-
getközi Cross Challange, ami 
kb.2 km-es kenus szakasszal 
indult, majd a kikötést követő-
en egy 4-5 km-es, akadályok-
kal, vizesárokkal nehezített 
pályán kellett végig futni. Vé-
gül az előző szakaszon vissza-
evezni a célba.

– Egyéni vagy csapatver-
seny volt a Cross Challange?

– Mivel kenukkal kellett ver-
senyezni, csak két vagy négy-
fős csapatok indulhattak. Ez 
egy kiváló csapatépítő verseny 
volt. Baráti társaságok, sport-
egyesületek, és jó néhány cég 
is összemérte az erejét. Szám 
szerint 170 fő, vagyis 60 csa-
pat. Lehetett volna több is, de 
idén a verseny minőségének 
fenntarthatósága érdekében 
korlátoztuk a létszámot. A jövő-
ben viszont szeretnénk kibőví-

teni, akár nemzetközivé tenni 
a Szigetközi Cross Challenget.

– Összességében milyen-
nek értékeled a verseny ta-
pasztalatait?

– A visszajelzésekből úgy gon-
doljuk, nagyon sikeres volt ren-
dezvényünk. Mindenki jól érez-
te magát, hatalmas élménnyel 
gazdagodott. Azt gondolom jó 
reklám volt a Szigetköznek is.

– Ha jól tudom az esemény 
nemcsak a sportolásról szólt.

– A versenyt követő ebéddel 
a sportolók jótékonykodtak is. 

Minden tál elfogyasztott gulyás-
levessel támogattak egy rászo-
ruló családot. Ami pedig a kon-
dérban maradt, szétosztottuk a 
családok átmeneti otthonában.

Itt a Mosonvármegye hasáb-
jain keresztül is szeretnénk  
köszönetet mondani minden 
támogatónknak, akik nélkül 
ez a verseny nem jöhetett vol-
na létre. Kiemelt köszönet il-
leti a Rajkai Takarékot, a ver-
seny főszponzorát!

S. Zs.

A  Mosoni Polgári Kör Köz-
hasznú Egyesület  2015-ben 
is megrendezte  a mosonma-
gyaróvári városrészek társa-
dalmi érdekvédelmi egyesüle-
teinek Amatőr Tekeversenyét. 
A versenyre 2015. május .23-
án a Kühne pályán négy csa-
pat részvételével került sor.  

A hat fős csapatok tagjai 20 
tele és 20 tarolásos dobás alap-
ján döntötték el a csapatver-
senyt és az egyéni helyezéseket.

Csapatverseny: I. helyezett a 
Mosoni Polgári Kör Közhasznú 
Egyesület (870 fa). II. helyezett 
az Ipartelepi Lakosok Egye-
sülete 725 fával. III. a Mofém 
Körzeti Lakosok Egyesülete 
644 fával. IV. az Egyesület a 
Városközpontért  634 fával.

Egyéni versenyben első Asz-
talos Attila (Mosoni Polgári 
Kör Közhasznú Egyesület, 172 
fa). Második Tuller Attila (Ipar-
telepi Lakosok Egyesülete, 162 
fa). Harmadik Havasi József 
(Mosoni Polgári Kör Közhasz-
nú Egyesület  160 fa). 

A verseny remek hangulat-
ban, sportszerű keretek kö-
zött és élénk érdeklődés mel-
lett zajlott le.  

A 2016. évi VII. kupát az 
Egyesület a Városközpontért 
rendezi. A mostani versenyen 
a díjakat Kránitz László, a 
Mosoni Polgári Kör elnöke 
adta át. 

Deli József 
(Fotó: Balassa Tamás) 

Zalaegerszegen rendezte a 
World All-Style Kickboxing 
Federation szervezet idei 
amatőr világbajnokságát. 15 
ország, közel 400 versenyző-
je vett részt az eseményen. A 
mosonmagyaróvári VI-GÓ 

SE tagjai közül négyen is fel-
állhattak a dobogó legfelső 
fokára. Wéber Kristóf és Hor-
váth Attila gyermek korcso-
portban, Farkas László junior, 
Meszlényi Gábor felnőtt K-1-
ben lett első helyezett.

VI. Királydomb Kupa 
Amatőr tekeverseny

Mosonmagyaróvári siker 
a világbajnokságon
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