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1984-ben Franciaországban Történelmi Műemlékek Nyílt Napja elnevezéssel 

egyedülálló kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy azok a 

kiemelkedő, várhatóan széles érdeklődésre számot tartó műemléképületek 

nyissák meg kapuikat a nagyközönség előtt, amelyek általában zárva 

tartanak. 

1991-ben az Európai Unió hivatalosan is intézményesítette és útjára indította 

a saját rendezvénysorozatát Európai Örökség Napok címmel. 

Egyesületünk 1994-ben csatlakozott az országos programhoz és több éven 

keresztül az altemplom kinyitásával mutatta be a főhercegi kriptát. A vár, a 

történelmi belváros, Moson nevezetességei, az Akadémia múltja, stb. 

szerepeltek, mint örökségi színhelyek. A legutóbbi időben Lébény-Mecsér-

Hédervár, Győr nevezetességeit tekintettük meg. 

Utoljára szeptember 19-én Sopron, „a leghűségesebb város”és a „Rongyos 

Gárda” emlékeit őrző helyeket, majd a Széchenyi Mauzóleumot Nagycenken 

kerestük fel. 

Megköszönve Keszeiné Siklósi Zsuzsanna képviselői támogatását, a 

tanulmányútnak is felérő utazást igen hasznosnak ítélték a résztvevők. 

 

 
 

EGYESÜLETI KARÁCSONY 
December 15-én, kedden délután 4 órakor tartjuk az évi karácsonyi 

összejövetelünket. 

Figyelem! HELYE: CSELLEY-HÁZ NAGYTEREM! 

Szendvics-, sütemény- és borbírálat! Hozott anyagokból! Mindenkit 

szeretettel várunk! 

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett 

Mosonmagyaróvári  

Városvédő Egyesület 
2015. november 

TÁJÉKOZTATÓJA 

124. 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 

 

 

MEGHÍVÓ 

KÖZGYŰLÉS – NOVEMBER 24. 

Az alapítás óta eltelt 30 év alatt az EGYESÜLET a város épített, természeti 

és helytörténeti értékeinek megóvásáért, gyarapításáért tevékenykedett. A 

mostani közgyűlés feladata az összegzés, a végzett munka értékelése, az 

előttünk álló feladatok meghatározása – és mindehhez körvonalazza a 

személyi és tárgyi feltételeket. 

A tisztújító közgyűlést 

2015. november 24-én 16 órai kezdettel 

tartjuk a Huszár Gál Városi Könyvtár  

földszinti rendezvénytermében. 

 

A közgyűlés napirendje: 

1. Beszámoló a 2014-2015. évek történéseiről 

(Dr. Kocsis Sándor, elnök) 

2. Pénzügyi beszámoló  

(Dancs Ferencné, pénzügyi ügyintéző) 

3. Tájékoztató a taglétszámról és a tagdíj fizetésről 

(Steiner Rezsőné, jegyző) 

4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 

(Dusek Miklósné, FB elnök) 

5. Hozzászólások 

6. Elnökségi tagok és tisztségviselők választása 

(Moldoványi Géza, Széchenyi Polgári Kör elnöke) 

7. Határozathozatal 

8. Egyebek 



Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2015. november 24-én 16 óra 30 

perckor újra meghirdetjük. 

A közgyűlésre kérjük és várjuk tagjaink megjelenését.   

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

2015. október 20. 

Az ülés kezdetén Dr. Kocsis Sándor elnök köszöntötte az egybegyűlteket és 

ismertette a 2015. március 17-től lezajlott eseményeket. Beszámolt a 

különböző előadásokról (Dél-Amerikai emlékek; XXIII. Országos Találkozó, 

Mezőkövesd; Írásos emlékek az I. világháborúról), a május 30-án, augusztus 

27-én és szeptember 19-én lefolyt kirándulásainkról (Herend-Noszlop-Pápa; 

Tulln-Stockerau; Sopron - Kulturális Örökség Napja). Számot adott a 

lezajlott megemlékezésekről is: a Magyar Sport Napja alkalmából tartott 

Bauer-emléktábla koszorúzásról, a Szent László ünnepségről és a Deák-napi 

megemlékezésről, valamint az Idősek Világnapján szervezett vidám 

rendezvényről. Tájékoztatást adott az Egyesület, a Széchenyi Polgári Kör, a 

Mosoni Polgári Kör és az Óvári Gazdászok Szövetsége tisztségviselőinek 

közös találkozójáról, a városi sportcsarnok alapkőletételéről, a városrendezési 

tervekről. Beszámolt azon csoportok látogatásáról, akiknek elnökként 

bemutatta városunkat, valamint a Bécs melletti egykori zsidó táborba tartó 

zarándokok fogadásáról, akiket Hegyeshalom polgármesterével közösen 

köszöntöttek. Sajnálatos módon nem sikerült az I. világháborús emlékmű 

felújításának pénzügyi hátterét megteremteni, így ezen tervünkről le kellett 

mondanunk. Az elnökség a beszámolót elfogadta.  

Dr. Kocsis Sándor megerősítette a márciusi elnökségi ülésen bejelentett 

lemondási szándékát, amit az elnökség tudomásul vett. A tisztújító közgyűlés 

előkészítését és a felelősök megjelölését szintén elfogadta az elnökség.  

Ezt követően a taglétszámról és tagdíjbefizetésről adott tájékoztatást Steiner 

Rezsőné (taglétszámunk 238 fő, tagdíjbefizetésünk 75%-os, az év végéig 

várjuk a befizetéseket).  

A mellékelt csekk a 2016. évi tagdíj befizetésre figyelmeztet! 

 

A VÁROS- ÉS FALUVÉDŐK SZÖVETSÉGE (HUNGARIA NOSTRA) 

XXXIV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA ÉS SZAKMAI KONFERENCIÁJA 

AJÁNLÁSAI 

Vésztő, 2015. július 2-4. 

Az országos találkozó plenáris ülése a találkozó három szekciójának 

javaslatai alapján a következő ajánlásokat fogadta el: 

1. A Szövetség felkéri az illetékes jogalkotókat, vizsgálják meg a védett 

műemléki értékkel bíró épített örökségi elemek helyreállításánál az 

adott épülettípusra és tájegységre jellemző – ha szükséges, akkor 

megfelelőségi nyilatkozattal nem rendelkező – helyi (egyedi) 

építőanyagok használatának lehetővé tételét. 

2. Az elmúlt évtizedekben az építészeti örökséghez kapcsolódó 

iparművészeti alkotások – különösen a művészi igényű nyílászárók új 

hőszigetelt ajtókra, ablakokra cserélése következtében – nagy 

számban pusztulnak, és jelenleg is folyamatosan semmisülnek meg, 

különösen a historizmus és a szecesszió irányzatát magukon hordozó 

épületrészek. Ezeknek az iparművészeti értékű nyílászáróknak 

megőrzése a Kárpát-medencei örökségvédelem (hivatalos és civil 

szervezetek) kiemelt érdeke. 

3. A fiatalok városvédő tevékenységbe történő bevonása kiemelt feladat, 

ennek érdekében a tagegyesületek részére az alábbi javaslatokat teszi 

a Szövetség: 

a. észre kell vetetni, fel kell hívni a fiatalok figyelmét 

lakóhelyük, környezetük értékeire, szépségeire; 

b. meg kell jobban ismertetni ezeket, hogy meg tudják szeretni, 

kötődjenek hozzá; 

c. fel kell fedeztetni a kétkezi munka örömét, azt, hogy ők is 

tudnak tenni környezetük szépítésért; 

d. a munka során fejleszteni kell a tábori közösséget. 

Mindezek együttesen hozhatják meg a szemlélet formálását, az épített 

és természeti környezet értékeinek védelméért való tenni akarást. 

4. A helyi egyesületek város- és faluvédő táborszervezésének 

támogatása rendkívül fontos, ezért a Szövetség az alábbiakat 

hangsúlyozza a szervezőmunka elősegítése érdekében: 

a. helyi támogatók megnyerésének fontossága, pályázatok 

beadása; 

b. önkéntesek bevonása; 

c. széleskörű PR tevékenység, nagyobb nyilvánosság 

megnyerése; 

d. a pozitív visszacsatolás fontossága, a munka értékelése; 

e. még szélesebb körű kapcsolatok kiépítése bel- és külföldön. 

 

 


