HÍREK
2017. november 27-én (hétfőn) 15:00-kor Egyesületünk és a Huszár Gál Városi
Könyvtár közös szervezésében ipartörténeti vetélkedőn vesznek részt felső tagozatos
iskolai tanulók. A vetélkedő célja, hogy a városunk történetében jelentős szerepet
játszó gyárakat (Kühne, Mofém, MOTIM és Tejüzem) és azok működését
megismertessük a fiatalokkal.
*
2017. december 4-én (hétfőn) 15:00-kor az Egyetértés Napja alkalmából
megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor Sattler János sírjánál.
*
2017. december 19-én (kedden) 16:00-kor tartjuk a szokásos egyesületi
karácsonyunkat, melyre jelentkezni személyesen vagy telefonon keddenként
16–18 óra között lehet!

Gyászjelentés
Életének 68. évében elhunyt Turi Károlyné, szül. Neuberger Erzsébet tagtársunk.
Temetésén Egyesületünk több tagja vett részt és fejezte ki részvétünket.
Nyugodjál békében!
Búcsúzunk egyesületi tagtársunktól, Kovács Gyulánétól. Isten nyugosztalja!

Egyéb
Kérjük Kedves Tagtársainkat, aki csak teheti, a 2000 Ft/fő/év tagdíját az OTP
11737076-20029834 számú számlánkra fizesse be! Készpénzes befizetésre
keddenként 16–18 óra között van lehetőség az Egyesület irodahelyiségében. Azok
számára, akik mindeddig nem fizették be tagsági díjukat, mellékelünk a levélben
csekket, melyen szintén fizethetnek.
*
Köszönjük az 1%-ot! Köszönjük mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy támogatja
Egyesületünket adója 1%-nak felajánlásával! A tavalyi adóév után ebből befolyt
31 000 Ft segíti a további munkánkat.
*
Szeretnénk értesíteni mindenkit, hogy Egyesületünk telefonszáma technikai okok
miatt megváltozott! A továbbiakban a 06/70-309-37-26 telefonszámon vagyunk
elérhetőek egyesületi időben!
*
E-mail címmel rendelkező tagtársainkat eseményeink előtt drótpostán is értesítjük.
Kérjük, amennyiben szeretne ily módon is értesülni az Egyesület tevékenységéről,
adja meg e-mail címét elérhetőségünk valamelyikén.

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

TÁJÉKOZTATÓJA
2017. november
132. szám
Megjelenik 250 példányban. Bankszámlaszám: OTP 11737076-20029834.
Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Honlap: www.mve1985.com;
e-mail: varosvedok16@gmail.com.
Egyesületi idő: kedd 16-18 óra között.
Telefon: 06/70-309-37-26 (csak a fenti időpontban)
Nyomtatás: Monocopy Nyomda

A civil szervezetek eszközei és lehetőségei a városkép alakításában
Mivel a Városvédő Egyesület tevékenysége jelentősen kötődik a város épített
és természeti környezetéhez, ezért tagjaiban gyakran felmerül az a kérdés, hogy egy
civil szervezet milyen módon tudja befolyásolni annak alakítását. Ennek keretei a
jogszabályokban elég egyértelműen meghatározásra kerültek, azonban nem eléggé
közismertek. Az Egyesület vezetősége ezért szükségesnek tartotta, hogy a tagtársak
egy előadás keretében tájékoztatást kapjanak a lehetőségekről. Az is indokolta a
vezetőség döntését, hogy a város dinamikus fejlődése során a beruházások egy
részével szemben a lakosság részéről sok kritikai megjegyzés fogalmazódik meg, és
megkeresik szervezetünket, hogy mit tud tenni az Egyesület ilyen esetekben?
Felkérésünkre 2017. november 7-én Bella Sándor a Flesch Károly Kulturális
Központban „A civil szervezetek eszközei, lehetőségei a városkép alakításában”
címmel tartott előadást erről a kérdéskörről. Az előadó bevezetőjében rávilágított
arra, hogy a városkép milyen sokrétű fogalmat takar és tevékenységével, portájának,
ingatlanának megjelenésével valamilyen szinten mindenki befolyásolja azt. A
városkép alakítására azonban a legnagyobb ráhatása az önkormányzatnak van a
rendelkezésére álló, jogszabályokban rögzített eszközök alkalmazásával. Ezek az
eszközök a településfejlesztés, a településrendezés, illetve a nemrégiben elfogadott
törvénnyel is megerősített településkép védelem.
Bella Sándor röviden ismertette ezeknek a fogalmaknak a lényegét, ezek
összefüggéseit, az önkormányzat dokumentumkészítési feladatait, döntési és
rendeletalkotási (helyi szabályozási) kötelezettségeit, majd bemutatta azt, hogy a
civil szervezetek hogyan tudnak részt venni ezekben a folyamatokban. Fontosnak
tartotta az önkormányzat és az Egyesület közötti folyamatos párbeszéd fenntartását,
melynek kiemelkedő eseményei voltak a közelmúltban a polgármester úr és a városi
főépítész előadásai a városfejlesztésről, illetve a közlekedésfejlesztési

elképzelésekről. Azonban nemcsak a már elkészült és elfogadott anyagok,
dokumentumok megismerésére lenne szükség, hiszen ekkor már eldöntött tényeket
tárnak elénk, hanem azok létrehozási folyamatában is részt kell vállalnunk. Ehhez
biztosít intézményesített keretet az ún. partnerségi egyeztetés szabályozása.
A különböző tervek készítése kapcsán van, amikor már az előkészítési
fázisban, illetve szinte minden esetben a terv elkészültét követően az ún.
véleményezési fázisban a civil szervezeteket az önkormányzat írásban megkeresi és
kéri azok javaslatait, észrevételeit, illetve véleményét. Az előkészítési fázisban a
civil szervezetek megfogalmazhatják az adott feladattal kapcsolatos elvárásaikat,
javaslataikat. A véleményezési szakaszban pedig az elkészült dokumentumhoz
szólhatnak hozzá, tehetnek észrevételt vagy véleményt. Amennyiben a
dokumentumban foglaltakhoz képest eltérő véleményt fogalmaznak meg, azt a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni, aki a döntést meghozza. Amennyiben
elutasítja a megfogalmazott véleményt, azt döntésében meg kell indokolnia és erről a
civil szervezetet tájékoztatnia kell.
Szakmai szempontból talán a Városvédő Egyesület tevékenysége áll
legközelebb ezekhez a feladatokhoz, a városkép alakításához, ezért mindenképpen
fontos, hogy tevékenyen részt vegyünk ezekben a folyamatokban!
Az előadás végén Bella Sándor rámutatott arra, hogy ezeken a jogi
eszközökön túl az Egyesület már eddig is számos konkrét tevékenységével
alakította, szépítette a városképet. Ilyenek voltak többek között a szobor állítások, a
közterület alakítási javaslatok, az épület felújítások, az épített, illetve természeti
értékek gondozásában való részvétel. Ezeket a tevékenységeket továbbra is
fontosnak tartjuk és lehetőségeinkhez képest ezután is végezni kívánjuk.

Városvédő és –szépítő egyesületek regionális találkozója
Szombathelyen
A városvédő és –szépítő egyesületek regionális találkozója idén második
alkalommal Szombathelyen került megrendezésre. Egyesületünk is képviseltette
magát az eseményen, melyen Tapolca, Sümeg, Keszthely, Sopron, Kaposvár,
Várpalota és természetesen Szombathely egyesületeinek vezetői is jelen voltak.
A tanácskozás célja a tapasztalatcsere volt. Noha minden város különböző, az
egyesületek gyakran hasonló problémákkal szembesülnek. Fontos pontja volt a
találkozásnak az egyesületek életkori létszámának alakulása, az ifjúság egyesületi
munkába történő bevonásának lehetőségei, hiszen általános gond a civileknél az
“elöregedés”.
A programot az eszmecserékkel, érdekes tapasztalatokkal és információkkal
hasznosnak találtuk, így célunk, hogy a jövőben is részt vegyünk a regionális
találkozókon.

A Hősi Halottak kápolnája és a Szent Anna kápolna gondozása
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 2017 márciusától vette
gondozásában a feltámadt Krisztus tiszteletére megszentelt Hősi Halottak (temetői)
kápolnát és a Szent Anna kápolnát a Polgármesteri Hivatal megbízásából.
A Hősi Halottak kápolnát 1774-ben létesítették, majd az eredetileg barokk
épületet száz évvel később, 1872-ben átalakították át romantikus stílusban. Az
alapítók: Bors József, Folkmann Gáspár és Mayerhofer György voltak. A kápolna
több neves óvári pap temetkezési helye. Még a XX. században is temetkezett ide
plébános (Horváth Vince). A Hősi Halottak kápolnája a város háborús áldozatainak
emlékhelye is.
A Szent Anna kápolnát 1713-ban Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent
Rozália tiszteletére szentelték és Szent Anna védnöksége alá helyezték. A tomboló
pestisjárvány elmúltának emlékének búcsúnapja (július 26.) egyben a városrész
Anna-napi búcsúnapja is.
Az egyesületi gondozásba vétel óta tagjaink áldozatos munkával rendbe tették
a kápolnákat és környéküket. A 2017.07.26-ai Szent Anna napi misét már a
megszépült kápolnában tarthatta a megjelent gyülekezet előtt Bodó Zoltán atya. A
gondozási munkánkat a város anyagilag is segíti, így kerülhet sor hamarosan például
a Szent Anna kápolna előtti információs tábla visszaállítására is.
Köszönet illeti mindazon tagjainkat és külső segítőinket, akik személyes
munkájukkal, vagy anyagi támogatásukkal hozzájárulnak a város e két nevezetes
kápolnájának fenntartásához!
Felhasznált forrás: Thullner István (2003): A Római Katolikus Egyház
Magyaróváron – A magyaróvári Szent Gotthárd plébániatemplom és a kápolnák,
Mosonmagyaróvár

Kiadványaink digitalizálása
Egyesületünk a városi közművelődési alap pályázaton digitális
tartalomfejlesztésre nyert támogatást, mely lehetővé tette, hogy a több mint 30 éves
működés során megjelent kiadványokból 18 jelentőset immár online is elérhetővé
tegyük az érdeklődők számára. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást,
mely az Egyesület munkájának, a város múltjának és jelenének méltó módon történő
bemutatása segítette.
A kiadványok, a digitális Tájékoztatóink, valamint egyesületi híreink
megtekintéséhez is ajánljuk honlapunk felkeresését, mely a www.mve1985.com
címen érhető el. Bízunk benne, hogy tagjaink közül egyre többen informálódnak
Egyesületünk működéséről ily módon is.

