
szakosztályvezetői tevékenységének tanúja nemcsak a több, mint 30
kiadvány, a megújult szobrok, számos új emlékmű kiválasztásában és
megvalósításában vettek részt. A teljesség igénye nélkül: a magyaróvári és
mosoni temetőkről, Haberlandt Frigyesről, a 48-as térről írott füzetek,
felújított pieták és emlékoszlopok magukban hordozzák kimagasló városvédő
elhivatottságukat.

KÍVÁNSÁGKOSÁR
Mit is lehetett volna belerakni abba a kosárba, amelyet Dr. Szodfridt
Gyulának készíttethettünk gondolatban KILENCVENEDIK születésnapjára?
Hosszú-hosszú sorok egymásután következő jókívánságokból, titkárságát
idéző mondatokból, de mégis rövidre zárva, hogy ne kalandozzunk el az
ajándék-napok számlálásában:
Az Egyesület elnöksége, tagjai nevében jó egészséget, sok örömöt kívánunk

családja körében Gyuszi bácsinak!

A TAGDÍJRÓL
Az elmúlt évekhez képest, sajnálatos módon, tisztelt tagjaink elmaradásban
vannak a tagdíj-fizetést illetően. Mivel az Egyesület egyetlen biztos bevételi
forrása a tagdíj, kérjük, aki még nem tett eleget tagként vállalt
kötelezettségének (esetleg 2013-ról is!), a mellékelt csekken szíveskedjék
pótolni.

FELHÍVÁS
Egyesületünk 2015-ben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ebből az
alkalomból kiadványban szeretnénk összefoglalni tevékenységünket,
eredményeinket. Kérjük, az alábbi számlaszámon adományával támogassa a
kiadvány megjelenését: OTP Mosonmagyaróvár 11737076-20029834.

… ÉS AMI MÉG 2014-BEN HÁTRA VAN
- szeptember 19., péntek, koszorúzás Bécsben, Széchenyi István szülőházánál
(Széchenyi Polgári Kör),
- szeptember 27., szombat, Kulturális Örökség napja (Győr, szervezés alatt),
- október 17., péntek 16 óra, koszorúzás a Deák-emléktáblánál,
- október 21., kedd, 16 óra, elnökségi ülés,
- november 18., kedd, 17 óra, szakosztályi beszámoló a tagságot érintő
tevékenységről,
- december 16., kedd, 16 óra, EGYESÜLETI KARÁCSONY, ahova minden
tagunkat várjuk.

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett
Mosonmagyaróvári

Városvédő Egyesület
2014. szeptemberi

TÁJÉKOZTATÓJA
122. szám

Megjelenik igény szerint a MONOCOPY Nyomdában 300 plban. Szerk. Dr. Kocsis Sándor
Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14. szám 15. ajtó

Egyesületi nap: kedden 16 és 18 óra között, ugyanekkor telefon: (06 96) 579 706

XXXIII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ ÉS SZAKMAI KONFERENCIA
Mezőkövesd, 2014. július 10-12.

A Város- és Faluvédők Szövetsége soron következő szakmai
konferenciájának az idei évben Mezőkövesd Város Önkormányzata és a
Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület volt a házigazdája.
„Múlt-Jelen-Jövő” – „Örökségvédelem-Hagyományápolás-Értékteremtés” a
rendezvény alapgondolata. Ennek megfelelően az elhangzott előadások, a
nagyon érdekesre sikerült szekcióülések szorosan kapcsolódtak a kitűzött cél
mondanivalójához. Amiről szó esett:
- az örökségvédelem helyzete és mai feladatai (országos és helyi);
- műemlékek, kőképek, környezet;
- Mezőkövesd, az élhető város;
- gyógyvíz, egészségturizmus (a Zsóry fürdő évi látogatottsága közel 1,5
millió vendég, 21 medence!);
- gyógyhely (több, mint 1 milliárdos fejlesztés 2013-ban).
Természetesen lehetőség volt a világhírű mezőkövesdi hímzők gyűjteményes
kiállításának megtekintésére is.
Számomra lenyűgöző élmény volt a Hajdu Ráfis János által alapított
„Mezőgazdasági Gépmúzeum” végigjárása. Az ország egyik legjelentősebb
mezőgazdasági-műszaki gyűjteménye közel 3000 m2 alapterületen mutatja
be környezetbe illő, skanzen jellegű épületeiben a 19. század közepétől
alkalmazott, állati igaerővel működtetett járgányoktól (Kühne!) a 20. század
közepéig alkalmazott modern traktorokig a mezőgazdasági technika
fejlődését. A múzeum alapítója személyes beszélgetésünk során elismeréssel
emlékezett a Kühne gyártól kapott eszközökre. 2004 óta a múzeum a
házigazdája minden év szeptember első szombatján az Országos



Mezőgazdasági Gépésztalálkozónak. A  délelőtti órákban Mezőkövesd
főutcáján több, mint 150 öreg traktor és veterán jármű vonul fel.

A szakmai konferencia ajánlásokat fogalmazott meg az örökségvédelemmel,
műemlékekkel foglalkozó, illetve azok felett felügyeletet gyakorló
intézmények részére. Kiemelve ezek közül néhányat:
- a nemzeti műemlékvédelem módja a központi és helyi értékvédelem
(pénzügyi támogatás, pályázatok, stb.);
- az építészeti értékek felismerését és megbecsülését az oktatás minden
szintjén tanítani kell;
- a műemlékvédelem dokumentumait rendelettel kell védeni;
- Magyarország gyógyvíz- és fürdőkultúrája számos vonatkozásban
egyedülálló a világon, kiemelten kezelendő!;
- az ország építészeti értékei megmentésének, a városvédő munkának bázisa
az ifjúság, bevonásuk, illetve a pedagógusok megnyerése létszükséglet az
egyesületek tevékenységébe.
Az Országos Találkozón ez évben is sor került a Podmaniczky-díjak
átadására „mindazon magánszemélyeknek és közösségeknek, akik
foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől függetlenül, vagy azt
jelentősen túlteljesítve a legtöbbet tették épített és természeti környezetünk,
kulturális örökségünk értékeinek védelmében.”
A tíz díjazott között szerepelt az 5 éve alakult Arrabona Városvédő
Egyesület, Győr: szakszerű építészettörténeti kutatásaiért, példaszerű civil
mozgósító munkájáért ismerte el a díjjal a Hungaria Nostra szervezete
(Széchenyi tér, Duna bástya, stb.).

KÖZGYŰLÉS
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület Közgyűlése 2014. április 22-én
ülésezett. A Közgyűlés az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, illetőleg a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3 : 63.
– 3 : 87. §-i alapján módosította és egységes szerkezetbe foglalta az
Egyesület alapszabályát. Ennek megfelelően:
- Az Egyesület célja a város épített és természeti, valamint helytörténeti
értékei védelmének, fenntartásának, gyarapításának kezdeményezése és
támogatása, részben az Egyesület vagyonából, részben tagjainak önzetlen
munkája révén.
- Az Egyesület – a Civil törvény alapján – pártoktól függetlenül működő,
önálló jogi személy, országgyűlési képviselői és megyei önkormányzati
választáson jelöltet nem állíthat.
- Az Egyesület feladata (többek között): tagjai sorába gyűjteni mindazokat,
akik szeretik és védeni, fejleszteni, szebbé tenni kívánják városukat; a
vitafórumokon elfogadott városszépítési, védelmi vagy fejlesztési javaslatok
alapján ajánlások kidolgozása az illetékes városi testületek részére; az
Egyesület munkája során együtt kíván működni a város vezető testületével,
más hasonló célú hazai és külföldi szervezettel.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály rögzíti az Egyesület tagjainak
jogait és kötelezettségeit, a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kötelmeket. Az
alapszabály tartalmazza az Egyesület szervezetére, szerveire és
tisztségviselőire vonatkozó Közgyűlési határozatot. Ennek megfelelően a
Közgyűlés elnöknek Dr. Kocsis Sándort, alelnöknek Nagy Mihályt és Bella
Sándort, titkárnak Németh Attilát, ügyviteli és pénzügyi vezetőnek Dancs
Ferencnét, Városszépítő szakosztályvezetőnek Lugosi Gézát, Zöldfelületi
szakosztályvezetőnek Láng Ágostonnét, Propaganda szakosztályvezetőnek
Németh Attilát, jegyzőnek Steiner Rezsőnét, a Felügyelő Bizottság elnökének
Dusek Miklósnét, a Felügyelő Bizottság tagjainak dr. Varga Zsuzsannát és
Dr. Szodfridt Gyulánét választotta meg.
Az elfogadott alapszabály – a Civil törvény alapján – rendelkezik a
Közgyűlésről, mint az Egyesület legfelsőbb szervéről, feladatairól.
Tartalmazza többek között, hogy a Közgyűlést évente össze kell hívni a hely,
az időpont és a napirendi pontok közlésével. Illetve: ha a rendes tagok
egyharmada – a Közgyűlés céljának megjelölésével – kéri, vagy a Felügyelő
Bizottság, vagy az Elnökség szükségesnek tartja, vagy a bíróság elrendeli, a
Közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni.



Az előzőekben leírtakat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály
a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Győri
Törvényszékhez. Értékelés és elfogadás után nyomtatott formában az
Elnökség szándékában áll az Egyesület minden tagjának megküldeni.

EURÓPA NOSTRA DÍJAS ALKOTÁSOK MAGYARORSZÁGON
A Budapesti Városvédő Egyesület által összeállított fotókiállítás anyaga
májusban érkezett Mosonmagyaróvárra. A 40 nagyméretű felvétel a Flesch
Károly Kulturális Központban került bemutatásra Dr. Winkler Gábor
professor emeritus szakavatott tárlatvezetésével.
Bevezetőben Dr. Kocsis Sándor részletet idézett Petőfi Sándor Magyar
vagyok című verséből:

„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
az öt világrész nagy területén.

Egy kis világ maga.”
A két hétig nyitva tartó kiállítást a ház adatai szerint több, mint háromszázan
tekintették meg.

NEMZETI ZARÁNDOKLAT
2014. június 22-én vasárnap autóbuszok indultak Budapestről Strasshofba
(Bécs), a III. Birodalom valamikori elosztó pályaudvarának és lágerének
színhelyére. A megemlékezésre „a békesség útjai keresésének nevében”
került sor a holokauszt 70. évfordulóján. A rendező-pályaudvar közelében, az
ú.n. átmenőtáborban családostól helyezték a zsidó deportáltakat. Innen
lehetett a munkaerő-hiánnyal küzdő helyi gazdaságoknak, üzemeknek
igényelni őket. Számos helyen nehéz körülmények között, kemény fizikai
munkát végeztettek velük, de létezett egy „másik Ausztria” is. A helyi
lakosok közül titokban többen élelemmel, ruhával segítették, emberséges
bánásmódban részesítették a náluk dolgozó nőket és gyerekeket.
A zarándoklat résztvevőit, akik Dr. Petrasovits Anna (alapító) és Dr.
Lomniczi Zoltán (az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke) vezetésével
indultak az útra, a hegyeshalmi határállomáson Szőke László polgármester
(Hegyeshalom), és Dr. Kocsis Sándor, egyesületünk elnöke fogadta. A
zarándoklat zászlajára felkötött szalag felirata: Soha többé! Elnökünk a
Mosonvármegye aktuális számával ajándékozta meg az utazás résztvevőit,
amelynek címlapján a mosonmagyaróvári Holokauszt Emlékmű felavatásáról
készült fotó és leírás volt található.

A FAEKÉTŐL A GPS-IG
címmel benyújtott és ÖHO/424-1/2014 sz. elfogadott pályázatunk pénzügyi
támogatásával az 1869-ben Magyaróváron alapított „Gazdasági eszköz- és
gépkísérleti állomás” történetét, eredményes tevékenységét mutattuk be
előadások és kiállítás rendezésével. Eddigi ismereteink szerint az állomás
alapításával egy időben, 1869. július 5-10. között a Moson megyei gazdasági
egyesület által rendezett nemzetközi aratóversenyen 15 cég 38 aratógépe vett
részt – köztük 3 magyarországi cég. A verseny választmányának elnöke
Major Pál alispán volt.

Az 1949-ig Mosonmagyaróváron működött állomás történetének anyagát a
Városvédő Egyesület a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtára
archívumának és a levéltárban fellelhető dokumentumok felhasználásával
állította össze.
Az összefoglaló előadásokat Dr. Kocsis Sándor, Németh Attila és Dr. Csiba
Mátyás tartották, a kiállítást Dr. Nagy István polgármester nyitotta meg.
Az előadások és a kiállítás helyszíne a Huszár Gál Városi Könyvtár volt, ahol
a jelenléti ív tanúsága szerint a megnyitón több, mint 60 érdeklődő jelent
meg.

KÖSZÖNET ÉS ELISMERÉS
Az Egyesület tisztségviselőinek sorában történt személyi változások
ismeretében az Elnökség ezúton köszöni meg azok több évtizedes munkáját,
akik az alapítás (1985) óta aktív részesei voltak az elért eredményeknek: Dr.
Nagy Györgyné, Dr. Poór J. Ferenc, Schopf Márton elnökségi tag és


