
(Az Újévi gondolatok folytatása…) 
Ellenkező esetben a város „élő lelkiismereteként” kell megszólalnunk, különösen 

akkor, ha a fejlesztések egy túlzsúfolt, – ne adj’ Isten – egy élhetetlen város vízióját 

vetítik elénk. Talán nem kell mondanom, de az új rendelkezések okán az önkormányzati 

képviselők felelőssége is hangsúlyosabb. Kicsit leegyszerűsítve, de alapjában véve igaz: 

az valósul meg, amit megszavaznak. 

E gondolatok jegyében kívánok Mosonmagyaróvár minden polgárának békés új 

évet, jó egészséget és egy – törekvéseink szerint még szebb, – élhetőbb várost. 

Dr. Unger András 

      elnök 

HÍREK 

2017. november 27-én Egyesületünk és a Huszár Gál Városi Könyvtár közös 

rendezésében Ipartörténeti Vetélkedőt szerveztünk felső tagozatos általános iskolák 

számára. A vetélkedőn 7 csapat vett részt, amelynek nyertese a Móra Ferenc Iskola volt. 

A 2. és 3. helyezést a piaristák és a gimnázium tanulói szerezték meg. A résztvevők 

értékes vásárlási utalványokat nyertek. A vetélkedőt a Kühne, a Tejüzem, a Mofém, a 

MOTIM, valamint az Önkormányzat támogatta. Külön köszönetet mondunk Muráncsik 

László képviselő úrnak személyes támogatásáért. 

2017. december 5-én az Egyesület képviselői megkoszorúzták Sattler János, a 

városegyesítő polgármester síremlékét. 

2017. december 18-án megtartottuk szokásos „Egyesületi karácsony” rendezvényünket, 

amelyen mintegy 50 tagunk vett részt. Innen is invitáljuk tagjainkat a 2018. évi 

(december 18.) hasonló rendezvényünkre. 

2018. január 27. 15:00. Deák Ferenc halálának évfordulóján megemlékezést és 

koszorúzást tartunk a Deák téren, emléktáblájánál. Emlékező beszédet mond 

Dr. Unger András, az Egyesület elnöke. 

2018. február 6. 16:30. Egyesületünk meghívására „Jeles műemlékek 

Mosonmagyaróváron” címmel Székely Zoltán úr, a múzeum igazgatója tart vetített 

képes előadást a Flesch Művelődési Központban. A rendkívül izgalmas és jó áttekintést 

nyújtó rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

1% - KÉSZÍTI ADÓBEVALLÁSÁT? 

Egyesületünk eddig is sokat tett a város épített és természeti értékeinek megóvásáért, a 

szebb, emberibb városi környezet kialakításáért. Kérjük, támogassa adója 1%-ával saját 

szűkebb pátriáját! A rendelkező nyilatkozatra írja rá adószámunkat és nevünket: 

19104298-1-08 Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület. 

EGYÉB 

Kérjük Kedves Tagtársainkat, aki csak teheti, a 2000 Ft/fő/év tagdíját az OTP 

11737076-20029834 számú számlánkra fizesse be! Készpénzes befizetésre minden 

héten kedden 16–18 óra között van lehetőség az Egyesület irodahelyiségében. 

Köszönjük a Hollósi & Társa Kft.-nek, a Jáger és Társa Kft.-nek a Szent Anna 

kápolna felújítása kapcsán, a tervezésben nyújtott önzetlen segítségét! 

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett 

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

TÁJÉKOZTATÓJA 

2018. január 

133. szám 

 

Megjelenik 250 példányban. Bankszámlaszám: OTP 11737076-20029834. 

Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Honlap: www.mve1985.hu; 

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 
 

Újévi gondolatok 
 

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület TÁJÉKOZTATÓJÁNAK évi első 

számában a szerző (többnyire az Egyesület elnöke) köszönti a tagságot, kifejezi 

bizakodását és elkötelezettségét, majd röviden ismerteti az új év feladatait. Ezt teszem 

most én is anélkül, hogy a formaságokat megismételném. Ugyanakkor több gondolat is 

foglalkoztat a városunk jövőét illetően, amelyeket e számunk kapcsán szeretnék 

megosztani tagságunkkal és mindazokkal, akik olvassák e sorokat. 

Az Egyesület fő célkitűzése „a város épített és természeti, valamint helytörténeti 
értékei védelmének, fenntartásának kezdeményezése és támogatása...” Ez a tömör 

megfogalmazás – bizonyos vagyok benne – alapvetően egybeesik az Önkormányzat 

célkitűzéseivel is. Ugyanakkor azt látom, hogy útjaink néha elválnak, amiket az elmúlt 

év folyamán a sajtóban, konzultációkon, közmeghallgatások és személyes beszélgetések 

során szóvá is tettünk. Ebben a tekintetben 2018 választóvonal lehet, mert röviden 

fogalmazva a városépítést érintő országos és helyi rendelkezések, jogosítványok 

(de különösen az utóbbiak) alapvetően megváltoztak. 2018-tól az Önkormányzatok 

településképet befolyásoló lehetősége – de egyben felelőssége is – jelentősen nőtt. 

A nagy kérdés, hogy élni fognak-e ezzel a lehetőséggel. És ami a mi városunk 

közvéleményét erősen foglalkoztatja! Épülnek-e lakóparkok rá- és elvezető utak, 

elegendő számú parkolók nélkül? Anyagi előnyökből pusztulnak-e parkjaink, vagy most 

ennek megálljt lehet, kell parancsolni? Nem áldozunk-e fel olyan területeket a 

„lakóparkok oltárán”, mint pl. az ún. itató, amely jól átgondolt funkciók 

megvalósításával a város emblematikus helye is lehetne? És folytathatnánk a gondolat- 

és kérdéssort… 

Mit tud tenni az ügyben egy olyan civil egyesület, mint a miénk? Nekünk van egy 
számottevő tagságunk (kb. 200 fő), vezetőségünk, de nincs apparátusunk (és intézkedési 

lehetőségünk). Az elmúlt időszakban sokat beszélgettünk erről. Az egyértelmű, hogy 

minden olyan beruházás megvalósítását, amelyet tagjaink (és a város közvéleménye is) 

észszerűnek, előremutatónak ítélnek, lefektetett fő céljainknak megfelelnek, teljes 

mértékben támogatunk.  

(Az Újévi gondolatok a Tájékoztató 4. oldalán folytatódnak!)  

mailto:varosvedok16@gmail.com


A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

2018. évi munkaterve 

Hónap Időpont Tervezett program / esemény 

Január 

23. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

27. szombat, 

15:00 

Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a 

Deák emléktáblánál, halálának évfordulóján. 

Február 
06. kedd, 16:30 

Jeles műemlékek Mosonmagyaróváron.  

Előadó: Székely Zoltán 

20. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

Március 

15. csütörtök, 

du. 

Március 15-i megemlékezések és koszorúzás a 

Deák emléktáblánál. 

20. kedd, 17:00 Elnökségi ülés, felkészülés a közgyűlésre. 

27. kedd, 16:30 
A Páneurópai Piknik, ahogy egy határőr megélte. 

Előadó: Bella Árpád 

Április 

11. szerda, du. 
A Költészet Napja, megemlékezés az 

Ady emléktáblánál. 

17. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

24. kedd, 17:00 Közgyűlés. 

Május 

04. péntek, 

16:30 

A Magyar Sport Napja, megemlékezés és 

koszorúzás a Bauer emléktáblánál. 

8. kedd, 16:30 

Rendhagyó történelemóra. 

(Az Egyesület és a Könyvtár közös rendezvénye.) 

Előadó: Dr. Kocsis Sándor 

15. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

Június 

19. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

24. vasárnap, du Szent László napi megemlékezés.  

30. szombat 
Kirándulás Tatára, részvétel a Víz, Zene, Virág 

fesztiválon. (Kísérőprogram szervezés alatt.) 

Július 

03. kedd, 17:00 

Civil szervezetek (Óvári Gazdászok Szövetsége, 

Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Polgári Kör, 

Városvédő Egyesület) találkozója a „Biczónál”. 

12-13-14. 
Városvédő Egyesületek Országos Találkozója, 

Szombathely. 

Augusztus 30. csütörtök 

Kirándulás Tulln-ba, a kertészeti és virágkiállítás 

megtekintése. (Kísérő program: városnézés Tulln-

ban, Heuriger látogatás.) 

Szeptember 

11. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

21. péntek 
A Kulturális Örökség Napja. 

(A MOFÉM vagy a Tejüzem látogatása.) 

Október 

 Regionális Találkozó Sümegen. 

17. szerda, 

15:00 

Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a 

Deák emléktáblánál, születésének évfordulóján. 

30. kedd, 17:00 
Elnökségi ülés, tájékoztató az elvégzett munkáról, 

a 2019. évi munkaterv első megbeszélése. 

November 

13. kedd, 16:30 
A városfejlesztés aktuális kérdései. 

Előadó: Dr. Árvay István 

20. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

26. hétfő, 15:00 

„200 éve alapították az Akadémiát”. 

Várostörténeti vetélkedő felső tagozatos iskolai 

tanulók részvételével. 

(Az Egyesület és a Könyvtár közös rendezvénye.) 

December 

05. szerda 
Megemlékezés és koszorúzás Sattler János 

sírjánál. 

18. kedd, 15:00 
Tisztségviselők értekezlete, a 2019. évi munkaterv 

elfogadása. 

18. kedd, 16:00 Egyesületi karácsony. 

 

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület konkrét időponthoz 

 nem kötött programjai és feladatai  

a 2018. évben 
 

1. A 11 védett sír folyamatos gondozása. 

2. Kiadványaink, dokumentumaink, kiállítási anyagaink, archív képeink stb. 

digitalizálása. (Közművelődési Alap pályázati támogatásával.) 

3. Együttműködés az Önkormányzattal a helyi műemlékek és hadi sírok 

pályázati úton történő felújítása céljából. 

4. A TÁJÉKOZTATÓ szerkesztése, nyomtatása, terjesztése (tervezett 

példányszám 4/év). 

5. A Hősi Halottak és a Szent Anna kápolnák gondozása. 

6. A Szent Anna kápolna felújításával kapcsolatos feladatok (koordináció, 

pályáztatás, adománygyűjtés stb.). 

7. Az Egyesület honlapjának karbantartása, a naprakészség biztosítása. 

8. Ifjúsági tagozat megszervezése. 

Mosonmagyaróvár, 2017. december 19. 


