
HÍREK 
 

Hagyományos tullni kirándulásunkra augusztus 30-án, mintegy 50 résztvevővel 

került sor. A kertészeti és virágkiállítás megtekintése után a kísérőprogram tullni 

városnézés volt. Köszönjük tagtársunknak, Dusek Miklósnénak a kiváló 

idegenvezetését! 

* 

Szeptember 21-én a Kulturális Örökség Napja alkalmából látogatást tettünk a 

MOFÉM-ban, egy nagy múltú, jelentős ipari kultúrával rendelkező vállalkozásnál. 

Ezúton is köszönjük a lehetőséget! 

* 

November 13-án vendégünk volt dr. Árvay István polgármester, aki a 

városfejlesztés aktuális kérdéseiről tartott előadást a mintegy 50 érdeklődő előtt. 

Az esemény a hallgatóságtól érkező kérdések, észrevételek megtárgyalásával 

zárult. 

* 

November 26-án 15 órai kezdettel Egyesületünk és a Huszár Gál Városi Könyvtár 

közös szervezésében várostörténeti vetélkedőn vesznek részt felső tagozatos 

iskolai tanulók a könyvtárban. A „200 éve alapították az Akadémiát” c. 

rendezvényünk célja, hogy a fiatalokat megismertessük a város történetében 

jelentős szerepet játszó Egyetem múltjával és jelenével, melynek remek apropója 

a bicentenárium. 

* 

December 5-én (szerdán) 10:00-kor az Összefogás Napja alkalmából 

megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor Sattler János sírjánál. 

* 

December 18-én (kedden) 16:00-kor tartjuk a szokásos egyesületi karácsonyunkat, 

melyre jelentkezni személyesen vagy telefonon (keddenként 16–18 óra között) 

lehet! 
 

EGYÉB 
 

Kérjük 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. Azon tagjainknak, akik lapzártáig nem rendezték 

tagdíjukat, csekket mellékelünk, és azon is fizethetnek. A fenti időpontban 

irodánk a 06/70-309-37-26 számú telefonon elérhető. 
 

Szeretnénk jelezni, hogy Tájékoztatónk digitálisan is megjelenik! Kérjük, 

amennyiben szeretne online is értesülni az Egyesület tevékenységéről, adja meg 

e-mail címét elérhetőségünk valamelyikén. 

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett 

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

TÁJÉKOZTATÓJA 
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KÖZMEGHALLGATÁS 2018 
 

Mosonmagyaróvár Önkormányzata október 18-án tartotta szokásos 

általános közmeghallgatását, amelyen Egyesületünk képviseletében az elnök vett 

részt. A rendezvény bevezetőjében dr. Árvay István polgármester ismertette a 

város elmúlt egy évének legfontosabb történéseit, kiemelve ebből is a 

fejlesztéseket. Egyesületünk a következő témakörökben tett javaslatokat, 

észrevételt. 

(1) Javasoltuk az Egyesület gondozásában lévő lucsonyi Szt. Anna-kápolna teljes 

felújítását, amit annak rendkívül rossz állapota indokol. Erre ígéretet is 

kaptunk, a munka 2019-ben megkezdődik. Megemlítettük, hogy 

balesetvédelmi szempontból szükségesnek látjuk, az ugyancsak általunk 

gondozott Hősi Halottak kápolna tetőszerkezetének javítását is. 

(2) Kifogást emeltünk a társasház építkezések rendkívül magas beépítési 

intenzitása (40–50%) ellen, amit az utak szűkös lehetősége miatt a közlekedés 

nem tud lekövetni. Kértük ennek csökkentését. Erre ígéretet – különböző 

okokra hivatkozva – nem kaptunk. Ugyanakkor tartjuk véleményünket ahhoz, 

hogy a város nemcsak a mának, hanem a jövőnek is épül, és élhetőségét az 

Önkormányzatnak kötelessége megtartani. 

(3) A Duna lakóparkból és a Szigetközből be- és kiáramló gépkocsiforgalom 

csúcsidőben egyre nagyobb problémát okoz Magyaróvár központjában. 

Egyedüli és végleges megoldásnak egy észak-nyugati elkerülő megépítését 

tartjuk, amely ennek a forgalomnak jelentős részét elvezetné a 15-ös és az 1-es 

főút irányába, de becsatlakozhatna a tervezés alatt lévő mosonszolnoki 

lejáróba (az autópályába) is. Tisztában vagyunk ennek jelentős költségével és 

azzal, hogy egy ilyen nagy beruházás csak állami forrásokból valósítható meg. 
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Kértük és javasoltuk, hogy az Önkormányzat minden lobbi erejét vesse be 

ennek mielőbbi megvalósítása érdekében. 

(4) A Wittmann parkot illetően elmondtuk, hogy rendkívül leromlott állapota 

miatt a pihenőpark funkció betöltésére alkalmatlan. Javasoltuk egy szakértői 

felmérés és reorganizációs tervjavaslat elkészítését, a felújítás többlépcsős 

megtervezését és mielőbbi megkezdését. Megjegyeztük, hogy a park eredeti 

funkcióját egyáltalán nem támogatja a tövében most megépített mintegy 120 

társasházi lakás sem! 

(5) Május közepétől június végéig sok kellemetlenséget okoznak a 40–50 évvel 

ezelőtt, vagy még korábban ültetett, mára már megvénült, sok esetben 

balesetveszélyes virágzó nyárfák. Javasoltuk ezek tervszerű kivágását a 

közterületekről és pótlásukat más, élhető fajtákkal. 

(6) A Kiserdő mellett tervezett új lakóparkkal kapcsolatban azt a véleményünket 

mondtuk el, hogy amennyiben a területen lévő – néhány nem virágzó fehér 

nyár kivételével értéktelen és elöregedett fákból álló – erdőrészt kivágják, az 

Önkormányzat gondoskodjon azonos területű, fákból álló zöldfelület 

telepítéséről, célszerűen park formájában. 

(7) Röviden reagáltunk az Egyetem B épülete előtti fák kivágására, amely a 

városban némi ellenérzést váltott ki. Egyesületünk vezetése nem ellenezte ezt 

a lépést, mert így a takarásból feltárult ez a terület, létrejöhetett egy jól és 

szépen megtervezett, kivitelezett park, és a mögötte lévő épület éjjel-nappal 

teljes fényében ragyoghat. Ennek kapcsán említettük fel (mivel az Egyetem 

területén sok van) az évek (évtizedek?) óta beteg gesztenyefák ügyét is. Ezek 

növényvédelme évente kb. 5.000 Ft-ba kerülne fánként. (Valószínű, hogy ez a 

pénz nincs meg.) Erre a problémára is javasoltuk egy, az egész városra 

kiterjedő szakértői vélemény kikérését, és ennek alapján annak eldöntését, 

hogy mi legyen ezekkel a fákkal. 

(8) A továbbiakban említettük a magyaróvári belvárosban túlszaporodott 

galambok ügyét, ami az ott lakóknak sok kellemetlenséget okoz. Kértük 

továbbá, hogy a Feketeerdei úton lévő köztemetőben, a ravatalozón kívüli 

terület hangosítását oldják meg, mert a gyászolók többsége, ennek hiányában 

nem tudja követni a szertartást. (A közelmúlt személyes tapasztalata alapján a 

mosoni temetőben is hasonló a helyzet.) 

(9) Végezetül elismerésünket fejeztük ki arról, hogy a városban egységes 

koncepció szerint megindult egy parkosítási program, amely nagyban és 

pozitívan befolyásolja az idelátogatók véleményét, de elsősorban növeli az itt 
lakók komfort érzetét is. Az idei évben jelentősen, érzékelhetően javult 

közútjaink állapota, ami talán némileg segít a megnövekedett 

gépkocsiforgalom gyorsabb levezetésében is. 

Dr. Unger András 

EMLÉKEZÉS DEÁK FERENCRE 

SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN 

Dr. Kocsis Sándor ünnepi beszédének részletei 

Elhangzott 2018. október 17-én 

 

Deák levele Széchenyi Istvánnak. 

„Tegyük igen is, tisztelt barátom! tegyünk mindent, a mit lehet, 

hogy e nemzet már valahára a cselekvés mezejére lépjen. – De 

cselekedni pénz nélkül, pénzt szerezni kölcsön nélkül, kölcsönt 

eszközölni a nélkül, hogy szűz vállainkra tetemes és állandó terhet 

vennénk: lehetőnek én sem tartom. […] A lépés azonban fontos; a dolog 

részletei s kivihetősége sok megfontolást kívánnak.” 

 

„Széchenyi erős meggyőződéssel hitte és állította azt: tegyük 

Magyarország népeit mindenekelőtt értelmesekké, szorgamasokká, s ez 

által vagyonosokká, amennyire lehet gazdagokká, és a társadalmi és 

politikai szabadság magától fog következni, minden rázkódtatás nélkül 

meghonosul köztünk s otthon fogja magát érezni nálunk; míg egy 

szegény nép soha se lehet szabad, annál kevésbé nagy, mert gyenge, s 

mint ilyen közvetlenül vagy közvetve szolgája marad az erősebbnek.” 

„Deák nem gondolkozott egészben így; ő szintén nagy súlyt 

fektetett az értelmi fejlődésre és anyagi gyarapodásra; de ezeknek 

elérhetésére szükségesnek tartotta a köz- és magán-, a politikai és 

társadalmi szabadságnak nem csak párhuzamos, de részben még 

előzetes létesülését is; így a közterhek közös viselésének, a törvény előtti 

egyenlőségnek, az urbéri feudális viszony megszüntetésének kérdéseit 

[…] sürgetőnek tartotta.” 

„Kossuth a kitűzött czélokra nézve majd mindenben egyetértett 

Deákkal; de a kiviteli mód és a választandó eszközök tekintetében már 

nagyon különböztek nézeteik. Kossuth legtalálóbban jellemezte 

önmagát, midőn ezeket mondá: << Veletek, ha tetszik, nélkületek, sőt 

ellenetek, ha kell >>. Kossuth nem riadt vissza az erőszakos eszközöktől 

se, sőt ezeknek hasonlón erőszakos körülmények közötti jogosult 

alkalmazására a természeti jogon alapuló törvényességet is vindicálta.” 


