
XXXIV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ
A Város- és Faluvédők Országos Szövetsége Szakmai Konferenciája 2015.
július 2-5. között Vésztőn kerül megrendezésre. A nagy távolság és az egyre
növekvő költségek miatt az egyesület képviseletében 1 résztvevő utazik a
találkozóra.

PÁRIZS, 1900. JÚLIUS 15.
Bauer Rudolf, az akadémia 2. éves hallgatója ezen a napon nyerte meg 115
éve az első magyar atlétikai bajnoki címet. Az általa feltalált forgó stílussal
36,04 méterrel nyerte meg a diszkoszvető bajnoki címet.
A MOGAAC Sportcsarnoknál, a Wittmann Parkban, emlékezünk az
olimpiára 2015. július 15-én, délután 4 órakor.

VIRÁGKIÁLLÍTÁS – TULLN
Már javában folyik a jelentkezés a TULLN-i virágkiállítás megtekintésére.
Bár túl vagyunk a 15. évfordulón, az érdeklődés töretlen – köszönhetően a
minden évben más témakörnek (Sissy, festmények, stb.).

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
Az Egyesület 1994. óta minden év szeptember harmadik
szombat/vasárnapján rendezi a Kulturális Örökség Napjait. Több éven
keresztül a Habsburg-kripta nyilvántartásával, városi sétával (Vár, szakrális
terek, stb.) vártuk tagjainkat. 2013-ban Lébény-Mecsér-Hédervár, 2014-ben
Győr nevezetességeivel ismerkedhettek meg alapító és aktív tagjaink.
Az idei évben önkormányzati képviselői és az OPEL Autentik Kft.
támogatásával Sopron és Nagycenk nevezetességeit mutatják be szakavatott
idegenvezetéssel (a szervezés részletei később kerülnek közlésre). Időpont:
szeptember 19, szombat.

A TAGDÍJFIZETÉSRŐL
Az egyesület egyetlen biztos bevétele a tagjaink által befizetett tagdíj.
Köszönettel tartozunk annak a közel 200 tagnak, akik minden külön értesítés
nélkül tesznek eleget vállalt kötelezettségüknek.
Mégis: kérjük tagjainkat, hogy esetleges elmaradásukat és adományukat a
tájékoztatóhoz mellékelt csekken, vagy a fogadási időben (kedd 16-18, szerda
13-15 óra között) a Kulturális központi irodahelyiségben szíveskedjenek
pótolni.

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett
Mosonmagyaróvári

Városvédő Egyesület
2015. május

TÁJÉKOZTATÓJA
123. 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

SÉTA A VÁR KÖRÜL
Nagy örömünkre szolgál látni, hogy valami elkezdődött: bontják és építik a
magyaróvári vár kerítését. Mi történik: a továbbiakról Dr. Vér Andrást, a Kar
Szaktanácsadó és Továbbképző Intézetének igazgatóját, a rekonstrukciós
program felelősét kérdeztük.

A város első számú turisztikai látványossága a Nyugat-magyarországi
Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának helyet adó
magyaróvári vár, melyet az angol egyetemi városok (pl. Cambridge, Oxford)
mintájára jelentős idegenforgalmi és reprezentatív funkciókkal szeretnénk
felruházni, hogy az ide érkező hazai és külföldi turisták számára mintegy az
ország nyugati kapujaként jelenítse meg Magyarország kulturális, építészeti
és tudományos értékeit.
Magyaróváron, Európa első agrár-felsőoktatási intézményében az oktatás
nagy múltra tekint vissza. Karunk 2018-ban ünnepli alapításának 200 éves
évfordulóját, melynek méltó megünneplése érdekében a Vár, Várkapitányi



épület, Várpince, Szent Anna Római Katolikus Kápolna és a kapcsolódó
infrastruktúra felújítása aktuálissá vált.
Előzetes koncepciónk harmonizál a város hosszú távú fejlesztési
stratégiájával (Integrált Városfejlesztési Stratégia), amely a város és a Kar
jövőbeni együttműködésének kiindulópontja, illetve záloga lehet.
A várkastély épületének térrendszere az elmúlt évszázadban jelentősen
átépült. Az elmúlt két évtized építészettörténeti és rekonstrukciót előkészítő
kutatásai rámutattak arra, hogy a történelmi épület térstruktúrája érték-
kibontakoztató rekonstrukciója során a bemutatás és a használat
összeegyeztethető. Lényegi dolog a tudományos tevékenység elválasztása a
turisták által látogatható részektől, illetve a kétfajta szerep pozitív egymásra
hatása. Az épület rekonstrukciója során kialakítható funkciók, megoldandó
feladatok közül kiemelve néhányat: több céllal hasznosítható, reprezentatív
terek kialakítása, „kiszabadítása” jellemzően az épület földszintjén (pl. nádori
nagyterem). A Kari Múzeum anyagának bővítése, kari gyűjtemények méltó
bemutatása és az idegenforgalom előtt történő megnyitása. A Várkastély
udvarának rekonstrukciója oly módon, hogy az egyszerre szolgálja az oktatási
létesítményt, de unikális keretet adhasson kulturális rendezvényeknek is. A
várkastély homlokzati felújítása és az épület fizikai rehabilitálása.
A várpincének nevezett egykori hadászati védmű az épületegyüttes egyik
legrégebbi, tulajdonképpen javarészt eredeti formájában megmaradt része,
amely a koncepcionális hasznosítás hiánya miatt nem tölthette be
építészettörténeti, hadtörténeti értékeinek megfelelő, illetve kitűnő
elhelyezkedéséből adódó funkcionális kulcsszerepet. A várpince
rekonstrukciója során megoldandó feladat a vendéglátás funkció magas szintű
kezelése; az információs centrum, beléptető központ funkció kialakítása
(mintagazdasági bemutató, egyetemi bolt, stb.); a szigetközi kerékpáros és
vízi turisták bevonzása (kerékpáros központ kialakítása); a Vártó bevonása a
funkciók kialakításába (zsilip átalakítása, terasz kialakítása a tavon).
Az elképzelés szerves részét képezné még a Várkapitány épület (a Kar
tudományos munkásságát illusztráló interaktív bemutató kialakításával), a
Szent Anna Kápolna; a vár területéhez tartozó történeti építmények és a
Várkert rekonstrukciója (figyelembe véve az idegenforgalmi és a városi
kulturális programok igényeit).

ELNÖKSÉGI ÉS TISZTSÉGVISELŐI ÜLÉS
2015. március 17.

Az ülés kezdetén Dr. Kocsis Sándor elnök ismertette a 2014 őszén és a 2015.
március 17-ig lezajlott eseményeket. Beszámolt az elnökségi ülésről (2014.

október 21.), a szakosztályi tájékoztatókról (2014. november 18.), az
egyesületi karácsonyról (2014. december 16.), a Deák napi megemlékezésről
(2015. január 28.), a Lengyelországi emlékek címmel megtartott vetítettképes
előadásról (2015. február 3.) és a március 15-i koszorúzásról. Emellett
betekintést adott az egyesület által beadott pályázatokról is (Nemzeti
Együttműködési Alap, valamint három városi pályázat: Kulturális Örökség
Nap, Kiadvány az Egyesület 30 évi munkájáról, Vésztő – országos találkozó)
Ezt követően Dancs Ferencné ismertette az egyesület pénzügyi helyzetét,
majd a taglétszámról és tagdíjbefizetésről adott tájékoztatást Steiner Rezsőné
(taglétszámunk 240 fő, tagdíjbefizetésünk folyamatos), valamint felügyelő
bizottsági beszámolót tartott dr. Varga Zsuzsanna.
Az ülés végén Dr. Kocsis Sándor ismertette az egyesület 2015. évi tervezett
programjait és tevékenységét: a már említett három pályázat beadása mellett
vetítettképes előadások megtartása, találkozás a Bauer-emléktáblánál, írásos
emlékek bemutatása az I. világháborúról, Szt. László napi ünnepség,
egyesületi elnökségi ülés októberben és egyesületi karácsony rendezése. A
közgyűlés az elhangzott beszámolókat és az ismertetett munkatervet
egyhangúan elfogadta.

30 ÉVES AZ EGYESÜLET
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, képviselői és tagi adományok
lehetővé teszik az Egyesület 30 éves történetének összefoglaló kiadványban
történő bemutatását. Az anyaggyűjtés, nyomdai előkészítés munkája
megkezdődött. A füzet bemutatására ünnepi közgyűlés keretében kerül sor,
az előzetesen kijelölt időpont 2015. november 24. (kedd), 16:00 óra. (A
munkatervben megjelölt június 6-a helyett, amikor a Kulturális Központ
rekonstrukciós munkái miatt nem jó időpont!)
A közgyűlés megtartását a civil törvény évente kötelezően írja elő. Kérjük
alapító tagjainkat, hogy az egyesületi munka megindításával kapcsolatos
írásos és fényképes anyagaikat bocsássák a szerkesztők rendelkezésére.

…MÉG MINDIG HULLANAK A FALEVELEK…
2015. május 19.

Írásos emlékek az I. világháborúból – versek (Gyóni Géza emlékezete),
naplórészletek (Szodfridt József), krasznojarszki tábor (Mészáros Vilmos
könyvéből), gyászjelentés (Sülyi József) haditudósítás: 1915. május. A
beszélgetést Kocsis Sándor és Rosta Béla tanár vezeti, közreműködik Vitéz
Vilmos. Időpont: 2015. május 19. délután 4 óra. Helye: Huszár Gál Városi
Könyvtár.


