Hírek
Hagyományos tulln-i kirándulásunkra szeptember 1-én, mintegy 50 résztvevővel
került sor. A kertészeti és virágkiállítás megtekintése után felkerestük Mayerlinget és
megtekintettük Ferenc József császár és király fiának, Rudolf trónörökösnek korábbi
– ma már múzeumként és zárdaként funkcionáló - vadászkastélyát. Ismeretes, hogy a
trónörökös ebben a kastélyban követett el közös öngyilkosságot kedvesével, Vecsera
Máriával. Köszönjük tagtársunk Dusek Miklósné kiváló vezetését.
*
Október 17-én 16 órakor tartjuk szokásos megemlékezésünket a Deák emléktáblánál
(Deák tér), Deák Ferenc születésének évfordulóján. A megemlékező beszédet Dr.
Kocsis Sándor tartja.
*
November 8-án Dr. Árvay István polgármester úr lesz a vendégünk. A találkozó fő
témája: Mosonmagyaróvár fejlesztési koncepciója. Várhatóan szó esik majd a
városrészekről, a külső övezetekről, a műemlékvédelemről, a zöld területek
védelméről (Wittmann park), és az „Itató” területének fejlesztési elképzeléseiről. A
rendezvény helyszíne a Flesch Művelődési Központ, időpontja 16 óra. Minden
tagtársunkat szeretettel várjuk.
*
December 13-án tartjuk szokásos egyesületi karácsonyunkat, ugyancsak a Flesch
Művelődési Központban, 16 órai kezdettel. Kérjük a részvételi szándék jelzését.
*
Kérjük azon tagtársainkat, akik e-mail címmel rendelkeznek – amennyiben még nem
tették meg – küldjék meg az egyesület email címére (varosvedok16@gmail.com).
Gyászjelentés
Szeptemberben elhunyt alapító tagtársunk, korábbi elnökhelyettesünk Nagy Mihály.
Temetésén egyesületünk nagyon sok tagja vett részt azzal, hogy sírján elhelyeztük a
megemlékezés és tisztelet koszorúját is. Miska bácsi, köszönjük munkádat,
nyugodjál békében.
Egyéb
Tagdíjunk ez évtől egységesen 2000 Ft/fő/év. Akik még nem fizették be – vagy
félreértés miatt kevesebbet fizettek – kérjük, hogy rendezzék tartozásukat.
Bankszámlaszámunk: OTP 11737076-20029834.
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VÁROS- ÉS FALUVÉDŐK SZÖVETSÉGE
(Hungária Nostra)
XXXV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA ÉS SZAKMAI KONFERENCIÁJA
Várpalota, 2016. augusztus 4-5-6.
Az Országos Találkozón és Szakmai Konferencián 3 tagtársunk vett részt.
Az országos találkozónak „Megújuló városunk, megújuló műemléki
szemlélettel” mondat jegyében adott otthont a Várpalotai Városszépítő és –Védő
Egyesület, a Thury-várban.
A rendezvény első napján tartotta éves közgyűlését a Szövetség. A
jelenlévők a beszámolók meghallgatása után megerősítették elnöki tisztségében
Ráday Mihályt és alelnököket választottak. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy
sem a nagy létszámú választmányban, sem az elnökségben nincsen dr. Winkler
Gábort követően megyei képviselő.
A közgyűlést követően került sor a „Fiatalok az épített és természeti
környezet védelméért” 2016. évi vándorkiállítás megnyitására, majd bemutatták az
„Európa Nostra díjas alkotások Budapesten” kiállítás megújult anyagát.
A plenáris ülést köszöntötte Ráday Mihály elnök, Talabér Márta Várpalota
város polgármestere, Petrovics László a várpalotai egyesület elnöke és Kontráth
Károly országgyűlési képviselő. A találkozó megjelölt céljának megfelelően a
következő előadások hangzottak el:
• Várpalota városközpont fejlesztési programjai.
• Palota vára építéstörténete.
• A diósgyőri vár rekonstrukciója.
• A várpalotai vár rekonstrukció újabb üteméről (Lenzsér Péter).
• A szigligeti vár rekonstrukció eredményei.

Kortárs várépítészet, a füzéri alsó vár helyreállítása.
Sajnálható, hogy nem esett szó a magyaróvári várról, többször is feltettük
magunkban a kérdést: lesz-e egyáltalán a hátralévő két év alatt (2018!) látható és az
évfordulóhoz méltó fejlesztés, rekonstrukció az óvári várban és környékén? Nem is
szólva részletesen arról a hihetetlen látványról, amelyet az országos találkozó
helyszíne, a Thury-vár adott valamennyiünknek! És a környezete….!
A szekcióülések témái alapján a találkozón a jelenlévők a következő
ajánlásokat fogadták a tagegyesületek és az állami szervek részére:
• az értékvédelem alkalmazkodjék a helyi sajátosságokhoz,
• feltétlenül szükséges és indokolt az ifjúság bekapcsolása az egyesületi
munkába,
• ehhez meg kell találni a pedagógusokkal a nagyon is élő kapcsolatot,
• az ipartörténeti anyagok feldolgozását napra kész állapotba kell hozni
(számunkra ez elsősorban a Kühne-gyár történetére vonatkozik!).
Az országos találkozón került sor a Szövetség legmagasabb kitüntetésének,
a Podmaniczky-díjaknak az átadására, amelyben az idei évben 12-en részesültek.
A jövő évi országos találkozó megrendezésére Gyöngyös város
vállalkozott.
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület ezúton is köszönetét fejezi ki
Keszeiné Siklósi Zsuzsanna képviselő asszonynak a választókerületi kerettámogatás
keretében nyújtott segítségéért.
•

Dr. Kocsis Sándor
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA
2016. szeptember 16.
Korábban bejelentett programunknak megfelelően, a Kühne Zrt.
meghívására Egyesületünk mintegy 30 tagja tett látogatást a mosoni gyárban. A
látogatás fő célja annak az ipari kultúrának közelebbi megismerése volt, amelyet az
alapításának 160. évfordulóját ünneplő Kühne ma Magyarországon, városunkban
képvisel.
A résztvevők, a program felvezetéseként megkoszorúzták a névadó, Kühne
Ede gyárudvaron felállított szobrát, ahol Dr. Kocsis Sándor tagtársunk mondott
megemlékező beszédet. A szónok, többek között hangsúlyozta: „A kezdeményezés
1984-ben Franciaországból indult azzal a céllal, hogy a széles érdeklődésre számot
tartó kulturális emlékek a nagyközönség előtt egy hétvégén ingyenesen nyitva
legyenek és fogadják a kíváncsi látogatókat. Elindulni, meglátni, megismerni,

felfedezni, védeni, ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára Magyarországon a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a szeptemberi látogató hétvégét, még 1991-ben.
Egyesületünk 1995 óta szervezi a kulturális örökség napokat.”…. „Azt gondolom
nem kell különösebb indoklás mai Kühne gyári látogatásunk megszervezése
kapcsán, hiszen városunk nevezetességei között kiemelkedő helyet foglal el az
alapításától a mai napig, elsősorban a magyar mezőgazdaságot szolgáló gyár.”….
„Kühne Ede 1862-ben érkezett Mosonba és az 1856-ban alapított Pabst-Kraus féle
gépgyártó műhelyben kezdte meg munkáját, amelynek vezetését rövid időn belül
rábízták és az elindult az európai hírnév felé, Kühne Mezőgazdasági Gépgyár
néven.” …. „Nagyon fontos még megemlíteni, hogy az 1869-ben megalapított
Magyaróvári Eszköz- és Gépvizsgáló Állomás létrejötte is nagymértékben
hozzájárult a gyár termékeinek fejlesztéséhez.”
A résztvevőket a rövid megemlékezés és koszorúzás után Süli Csaba
vezérigazgató köszöntötte, majd a tanácsteremben közel egy órás prezentáció
keretében részleteiben is bemutatta a gyár fejlődését az alapoktól napjainkig.
Hangsúlyozta, a mai gyárvezetés idejekorán felismerte a több lábon állás
szükségességét és a hagyományos mezőgazdasági gép profilt a buszgyártással
bővítette. Így – a legkorszerűbb ekéken, tárcsákon, vetőgépeken stb. túl – Mosonban
készülnek a nagyközönség által is jól ismert Credo buszok alvázai, amelyekből már
1000-nél is több fut – a felhasználók megelégedésére – a magyar utakon.
A prezentációt követően a résztvevők megtekinthették a gyár egyedülálló
múzeumát, ahol a „faekétől” kezdve a legkorszerűbb, ma gyártott mezőgazdasági
gépek eredeti példányai, vagy modelljei mutatták be azt az óriási fejlődést, amelyet a
gyár 160 év alatt felmutatott. Elismerésre méltó módon a múzeumban
megtekinthetők azok a kulturális, sport stb. relikviák is, amelyek bizonyítják, hogy
ez a gyár a kezdetektől napjainkig a város közéletének, kultúrájának is lelkes
támogatója.
A vendégek ezután sétát tehettek a termelő egységekben és
meggyőződhettek a kiváló munkaszervezésről, a kulturált munkahelyekről, röviden
szólva a rendről. Külön élmény volt végiglátni, hogyan készül el egy Credo busz
alváza a legapróbb alkatrészekből indulva a már fényezett, már csak a motor, a
váltók és az ülések beszerelésére váró szakaszig.
Egyesületünk ezúton mond köszönetet az Igazgató Tanács elnökének,
Krankovics István úrnak a lehetőségért, a meghívásért. Külön köszönjük Süli Csaba
vezérigazgató úr, mindenre kiterjedő, közel 3 és fél órás, rendkívül szakszerű
kalauzolását. A gyár munkatársainak, vezetőinek további sikereket kívánunk.

Dr. Unger András

