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Osszeállitotta

a Propaganda

Készült a MONOCOPY

Szakosztály

sokszorositó üzemben,

200 példányban

A Mosonmagyaróvári Városvédö Egyesület 1985. március 1-én alakult azzal a céllal, hogy a város lakossága körében olyan hangulatot alakitson ki és erösitsen, amelynek révén kezdeményezni, segiteni tudja városa szépségének, értékeinek, épitett és természetes
környezetének megóvását, gyarapitását, fejlesztését.
Az 1354-ben várossá nyilvánitott település - aSzigetköz
nfövárosa", hazánk északnyugati kapuja - a Duna és a Lajta találkozásánál fekszik. Kialakulásában is a Keletet a Nyugattal összekötö
fontos vizi és szárazföldi utak találkozása játszott szerepet, ami
fejlödésére ma is hatással van.
A mintegy 30 000 lakosú város sok, többszáz éves müemlékkel,
helytörténeti emlékkel és képzömüvészeti alkotással rendelkezik. A
város - AD FLEXUM - története a r6mai korba nyúlik vissza. Legrégibb müemléke a Vár, ami a már 175 éves Agrártudományi Egyetemnek
ad ma otthont, igya város is a mezögazdaság kisalföldi fellegvárának tekinthetö. E mellett világszerte ismert a nagymultú "Khüne"
Mezögazdasagi Gépgyára, Timföld és Mükorundgyára, Fémszerelvénygyára, kötö-, valamint müanyagfeldolgoz6 ipara.
A - túlzás nélkül - festöi tájban fekvö várost rendkivül hangulatossá teszik saját természeti értékei is; a másfél évszázados
városi park, a terek és a szines fasorok között több helyen kibukkan6 Lajta-ágak.
Van tehát mit védenünk, szépitenünk, miértis - a mintegy 300
tagb61 ál16 - Egyesületünk feladatának tekinti tagjai sorába gyüjteni mindazokat, akik szeretik és védeni, fejleszteni, szebbé tenni kivánják városukat.
A megalakuláskor kidolgoztuk az Egyesület alapszabályát,
nak megfelelöen kialakitottuk Egyesületünk szerveietét.

s an-

Az Egyesület legfelsöbb szerve a - tagok összességéböl áll6 Közgyülés, amit 5 évenként hivunk össze. Két Közgyülés között az
Egyesület - a félévenként ülésezö - Elnökség útmutatása szerint
müködik.
Az Egyesület folyamatos tevékenységét a Vezetöség irányitja az
éves munkatervek szerint, aminek városszépitö, -fejlesztö, a város
értékeit gyarapitó célkitüzéseit a szakosztályokban és azok munkabizottságaiban va16sitjuk meg.
Egyesületünk
Városszépit~ Szakosztálya és Zöldfelületi Szakosztálya rendezvényeivel olyan f6rumot kiván teremteni, ahol elöterjeszthetö és megvitathat6 minden javaslat, ami városunk szebbé
tételét, értékeinek meg6vását vagy gyarapitását van hivatva szolgálni. E vitafórumokon elfogadott városszépitési, városvédelmi vagy
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városfejlesztési
javaslatok
alapján
felelö városi testületek
részére.

ajánlásokat

dolgozunk

ki

a meg-

Egyesületünk
pártoló
tagjai
sorába
lépett
városunk
több jelentös vállalata,
intézménye,
amelyek
évi pártoló
tagsági
dijából
anyagiakkal,
egyéni
tagjaink
felajánlásai
révén pedig társadalmi
munkával
segitjük
a város szebbé
tételét,
értékeinek
megóvását
és
gyarapitását,
kidolgozott
ajánlasaink
mielöbbi
megvalósitását.
Propaganda
Szakosztályunk
olyan rendezvényeket
szervez,
olyan
kiadványokat
készit,
amelyek
lehetöséget
nyújtanak
a város lakói
vagy látogatói
számára
Mosonmagyaróvár
szépségeinek
és értékeinek
jobb megismerésére.
Egyik állandó
jellegü
kiadványunk
a negyedévenként megjelenö
EGYESüLETI
TAJ~KOZTATO,
amiben
rendszeresen
tájékoztatjuk tagjainkat
az Egyesület
hireiröl,
rendezvényeiröI,
terveiröl, legfrissebb
eredményeiröl.
A megalakulás
óta a városban
egyre több
sület városszépitö,
a helytörténeti
értékeket
gyarapitó
tevékenységének
eredményeit.

helyen
látni az EgyeÓVÓ, gondozó
vagy

Felújitottuk
a mosoni és a magyaróvári
I. világháborús
emlékmüveket,
a környezetével
együtt a mosoni
Pietát,
valamint
a mosoni
temetöben
OSTERMAYER
KAROLY siremlékét
és az általa alapitott,
és ma már ismét - a nevét viselö óvoda feliratát
és bejáratát.
A régi,
elveszett
cimerek
rekonstruálásával
együtt
restauráltattuk
a Hungária szobrot,
és - a német nyelven
is megjelent
- egyesületi
kiadványban
foglaltuk
össze a szobor és a teret környezö
épületek
történetét.
Helyreállittattuk
ugyancsak
a mosoni
temetöben
az I. világháború hösi halottainak
sirkertjét
és rendeztettük
környezetét.
A régóta hányódó
római kori köemlékek
restaurálásával,
rendezésével
és
bemutatásával
értékes, állandó kötárat
segitettünk
kialakitani
a Hansági Múzeumban,
és egyesületi
kiadványban
irtuk le a kiállitott
anyag keletkezésének
történetét
és jelentöségét.
Az Ady Endre utca
sarkári elhelyeztük
a névadó költö,
a KHONE Mezögazdasági
Gépgyár
falán pedig a gyáralapitó
dombormüvét.
Az elsö magyaróvári
állandó
nyomda - a mai Magyaros
Vendéglö
- épületén
viszont
emléktáblát
helyeitünk
el az alapitó
tulajdonos,
CZEH SANDOR
emlékére.
Kidolgoztuk
a LENAU-ház
felújitási
tervét,
elkészittettük
a
Vártó és környéke
rendezési
tervét.
Az Egyesület
által kidolgozott
javaslat
és gondozási
utasitás
alapján
TERMESZETVEDELMI
TEROLET-té
nyilvánitották
a "Május 1." ligetet
(Wittmann-park),
s legutóbb
elkészült
a park jelen állapotának
megfelelö,
legújabb
rekonstrukciós
terve. Kezdeményezé~nkre
városi müemlékként
hozták rendbe az egykori mosoni
izraelita
temetöt a városközpontban;
Egyesületünk
pedig
restauráltatta
és kis emléktáblával
látta el a temetö régi keritése
egy - a városon
áthaladó
föútvonal
melletti
- megörzött,
helytörténeti értékü részletét.

Határ

A városegyesités
50. évfordulójára
a két település
úton - "helységnévtáblá"-t
helyeztünk
el.

határán
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-
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fvröl-évre jelentös anyagi támogatással és társadalmi munkával
segitjük a város föútvonalain az épületek virágositását; legutóbb
részletes értéke lés alapján pótlási és kezelési ajánlást dolgoztunk
ki a 10 legértékesebb városi fasor gondozására, a Polgarmesteri Hivatal részére.
fvente tanulmányi kirándulásokat szervezünk - tagjaink részére
kedvezményesen - dunántúli városok épitészeti és zöldfelületi értékeinek megismerésére; egyesületi filmdélutánjainkon viszont meghivott elöadók mutatják be, hogy mit láttak külföldön VAROSvfDO SZEMMEL.
Megtisztelö felkérésre szervezöi voltunk az 1956-05 városi sortüz áldozatai tiszteletére állitott emlékmü, illetve a SZENT LASZLO
évfordulóra állitandó szobor megvalósitásának.
Kezdeményezésünkre 1992-ben megalakult az "Alapitvány a városért" alapitvány olyan közadakozás szervezésére, amelynek eredményeként a város természeti értékei, közterületi zöldfelületei és müemléki vagy helytörténeti értékei megóvása, gondozása, fejlesztése
anyagilag támogatható.
Városunk helytörténeti értékeinek gyüjtése során derült fény
arra is, hogy HABERLANDT GOTTLIEB - botanikus, a grazi, majd a berlini egyetem professzora, a növényi biotechnológia elméleti alapjainak a megteremtése révén világhirüvé vált tudós - Magyaróvár szülötte. Ezért 1993-ban - ugyancsak Egyesületünk kezdeményezésére létre jött a "Haberlandt Alapitvány", hogy közadakozás szervezése
révén emlékmü állittassék a nagy tudós egykori szülöháza elött, halálának 50. évfordulója alkalmából.
Több segitséggel többett tehetnénk a városért, ezért céljaink
megvalósitására hivunk és várunk mindenkit, aki törekvéseinkben segitségünkre kiván lenni. Székhelyünkön, a Városi Müvelödési Központban (Engels Frigyes út 14. I.emelet 15. ajtó; telefon 315 866) minden kedden EGYESüLETI NAP-ot tartunk. Ilyenkor vannak kisebb-nagyobb
rendezvényeinket is, aholszivesen
látunk minaen érdeklödöt.
Mosonmagyaróvár,

1993.

Dr. Nagy György
elnök
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DR NAGY GYÖRGY
a kertészeti tudományok doktora
a mezögazdasági tudomány kandidátusa
ny. egyetemi tanár
Ady Endre út 19.

~

Alelnökök:

Telefon 3 1,. 519

DR CZIMBER GYULA
a biológiai tudomány kandidátusa
egyetemi tanár
tanszékvezetö
Várallyai utca 31.

Telefon 312

874

Telefon 312

710

Telefon 312

968

Telefon 3i6

258

Telefon 315

195

Telefoo 312

324 .

NAGY MIHALY
gépész üzemmérnök
ny. föosztályvezetö
TÖltés utca 6.

+

Titkár:

DR SZODFRIDT GYULA
agrármérnök
ny. tudományos fömunkatárs
Kormos István lakótelep

~

ügyvezetö:

18.

DANCS FERENCNE
könyvelö
Bartók Béla út 8.

Tagokt

BUSZEK LORINC
ny. igazgató fömérnök
Móra Ferenc lakótelep B/3
DR HAJDU FRIGYES
agrármérnök
növényvédelmi szakmérnök
ny. egyetemi docens
Vitéz utca 24.
LENZSER IMRE
tervezö épitész
Bardócz Béla utca 15.

Telefon' 315 584

SZAKOSZTALYOK

- 7 Városszépitö
Vezetö:

Szakosztály

SCHOPF MARTON
épitészmérnök
fömérnök
Gorkij utca 2.

Vezetöség:

Telefon 311 637

DIM~NY GABOR
épitészmérnök
városi föépitész
Telefon 315 055

Fö utca 11.
FESZLER G~ZA
ny. beruházó
Móra Ferenc lakótelep A/6.

Telefon 312 225

FISCHER GYöRGY
tervezö épitész
ny. müszaki elökészitö
Aranyossziget

utca 25.

Telefon 312 916

N~METH ISTVAN
épitész üzernrnérnök
ügyvezetö igazgató
Mosonyi Mihály utca 33.

Telefon 311 952

WEISZ JANOS
épitöipari technikus
tervező épitész
Radnóti Miklós utca 4.

Tanácsadó:

LENZS~R IMRE
az Elnökség tagja

Telefon

- 8 Zöldfelületi Szakosztály

t

Vezetö:

LANG AGOSTONNE:
agrármérnök
Ojhelyi Imre utca 34 .

.Vezetöség:

Telefon 31~ 768

MOLDOVANYI GE:ZA
kertész
Móra Ferenc lakótelep A/2

Telefon

312 009

Telefon

315 995

DR VARGA ZSUZSANNA
agrármérnök
növényvédelmi

szakmérnök

Szent István király út 71.

janác~adó:

'BUS'ZEKLORiNC
az Elnökség.taqja

- 9 Propaganda Szakosztály
Vezetö:

DR NAGY GYÖRGYNE
kultúrmérnök
ny. egyetemi adjunktus
Ady Endre út 19.

Vezetöség:

Telefon 31f"S19

MENYHART MIKLOSNE
gépkönyvelö
Frankel Leo lakótelep C/5.

Telefon 312

051

MIHALY FERENC
ny , 1evé 1t ár os
Móra Ferenc utca 5.

z

Telefon

OLAH JOZSEF
nyelvtanár
vezetö lektor
Móra Ferenc lakótelep B/2.

Telefon 311

239

Telefon 311

261

DR SUDAR MIKLOSNE
könyvtáros
Nyárfa utca 19.

Tanácsadó:

DR HAJDU FRIGYES
az Elnökség tagja

BIZOTTSAGOK
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Bizottság

DUSEK MIKLOSNE:
idegenforgalmi vezetö
Csaba utca 22.

Telefon 313 964

GOLLOWITZER ALADAR
közgazdász
Szent István király út 134.

Telefon 311871

DR KOCSIS SANDOR
gépészmérnök
Gyümölcsös utca 3.

Telefon

315 103

Telefon

312 152

Telefon

311 158

Telefon

311 239

Telefon

311 948

KONCSEK LASZLO
építészmérnök
Csillag utca 25/a
NAGY SANDOR
építésztechnikus
Szent István király út 72.
OLAH JOZSEF
nyelvtanár
Móra Ferenc lak6telep B/2

+

DR POOR FERENC
föorvos
Magyar utca 17.
RE:DER TIBOR
ált. mérnök
Templom utca 10.

Telefon

SZANYI RITA
tanár
Zichy Mihály utca 23.

Telefon

312 722

SZE:KELY LASZLO
vegyészmérnök
Oz utca 8.

Telefon

WINKLER LAsZLO
gépész teChnikus
Kishíd utca 1.

Telefon

311 537

- 12 Ellenőrzó Bizottság
Elnök:

lo
olTagok:

SWCS

ISTVAN

gazdasági

igazgató

Szent István király út 90.
DUSEK MIKLOSNt:
idegenforgalmi

vezetö

Csaba utca 22.

+-

Telefon 312 093

Telefon 313 964

HORVATH IMRE
mezögazdasági mérnök
ny. föállattenyésztö
Ojhelyi

Imre utca 108.

Házipénztári

Telefon

Ellen~r

SZABAD EMIL
könyvvizsgáló
Magyar utca 32.

Telefon 31t 079

Adminisztrátor
LAUTNER VILMOSNt:
Móra Ferenc lakótelep B/3

Telefon 315 608

EGYESULETI KIADVANYOK, AJANLASOK, TfMAöSSZEALLITASOK

CZIMBER GYULA, NAGY GYöRGY, NfMETH ISTVAN, SIPOS ARPAD (1977):
Javaslat Mosonmagyaróvár Természetvédelmi Terület létesitésére.
CZIMBER GYULA, KEVEY BALAZS (1984): A mosonmagyaróvári
liget kapcsolata a Szigetköz természetes növénytakarójával.
tudományi Egyetem Közleményei. (26) 6:235-256.
CZIMBER GYULA, NAGY GYöRGY
könyve.

(1986): Az elsö közgyülés

MAJUS 1
Agrárjegyzö-

CZIMBER GYULA, NAGY GYöRGY, NAGY MIHALY (1989): Javaslat Mosonmagyaróvár Természetvédelmi Terület létesitéséröl.
CSEL~NYI JOZSEFNf, NAGY GYöRGYN~
borkatalógusa.

(1990): Mosonmagyaróvár

DöMöTöR TIBOR, HAJDU FRIGYES, NAGY GYöRGYNf
(Egyesületi kiadvány)

szo-

(1987): A 48-as tér.

FISCHER GYöRGY (1989): A mosonmagyaróvári izraelita temetö halottasházának átalakitási, felújitási terve. (Pályamunka)
HAJDU FRIGYES, NAGY GYöRGYN~
ti kiadvány)

(1989): A római kötár.

HAJDU FRIGYES, NAGY GYöRGYN~
lékmü. (Egyesületi kiadvány)

(1989): Hungaria - Denkmal - Em-

JAVOR KAROLY, MARCIS MARTA (1986): A mosonmagyaróvári
liget rekonstrukciós terve. (Programterv)
KONCSEK LAsZLO (1989): A mosonmagyaróvári
lottasháza és hozzátartozó külsö létesitményei
tésének terve. (Pályamunka)

(1993): Ajánlás a
Terület védööveze-

LANG ISTVAN (1990): Javaslat a mosonmagyaróvári
helyzetével kapcsolatban. (Reprezentativ felmérés)

MAKAINE VATHY EVA (1988): Müemlékjellegü
rosrészben.
MARCIS MARTA (1990): A mosonmagyaróvári
dezési terve. (Pályamunka)

MAJUS 1.

izraelita temetö haátalakitásának, bövi-

LANG AGOSTONNE, NAGY GYöRGY, PANCELoKAROLY
MAJUS 1. liget (Wittmann-park) Természetvédelmi
tének felújitására.

MAKAINE VATHY EVA (1987-):Mosonmagyaróvár

(Egyesüle-

hirdetötáblák

müemlék épületei.
épületek az óvári vá-

Vártó és környezete ren-

-
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MARCIS MARTA (1992): Mosonmagyar6vár MAJUS 1. liget (Wittmanpark) - programterv szerinti elsö ütem - rendezési terve.
NAGY GYORGY, GYORO GYORGY
liget rekonstrukci6s terve.

(1965): A moonmagyar6vári

MAJUS 1.

NAGY GYORGY (1991): Ajánlás Mosonmagyar6vár városképi jelentöségü és nagyobb környezeti értéket képviselö fasorainak védelmére.
NAGY GYORGY (1991): Hozzász61ás a városi Onkormányzat
szeptember 3-i ülésén.

1991. évi

NAGY GYORGY (1992): A "Mosonmagyar6vár 1956. OKTOBER 26." em- .
lékmü állitására alakult Kurat6rium levelezése 1989-1992. 1-11. kötet.
NAGY GyORGY, SCHOPF MARTON (1992): A Mosonmagyar6vári
Egyesület pélyázata - A Hungária szobor restaurálása.
NAGY GYORGYN~ (1991): Römisches Lapidarium
(Egyesületi kiadvány)
NAGY SANDOR

Városvédö

- A római kötár

(1987): Sufnik, toldalékok Mosonmagyar6várott.

P1NT~R ~VA (1981): Mosonmagyar6vár
helytörténeti jelentöségü épületei.

városrészei,

müemlékei,

