HÍREK
Hagyományos tullni kirándulásunkra augusztus 29-én, mintegy 50 résztvevővel
került sor. A kertészeti és virágkiállítás megtekintése után a kísérőprogramként
megtekintettük Joseph Haydn szülőházát Rohrauban. Köszönjük tagtársunk, Dusek
Miklósné kiváló vezetését!
*
Október 17-én megemlékeztünk Deák Ferenc születésének évfordulójáról és
megkoszorúztuk emléktábláját a Deák téren. A megemlékező beszédet Dr. Kocsis
Sándor tagtársunk mondta.
*
November 25-én Egyesületünk és a Huszár Gál Városi Könyvtár közös
szervezésében várostörténeti vetélkedőn vesznek részt felső tagozatos iskolai
tanulók. A „Mosonmagyaróvár kereskedelme tegnap és ma” c. rendezvényünk
célja, hogy a fiatalokat megismertessük városunk kereskedelmének és
vendéglátásának történetével. A vetélkedő törzsanyagát Ferencz Tibor úr
közelmúltban megjelent rendkívül érdekes monográfiái adják.
*
November 29-én (pénteken) 17 órai kezdettel vendégünk lesz Dr. Nagy István
miniszter, országgyűlési képviselő, aki „Szigetköz és a Mosoni-síkság agrár
múltja és jövője” témában osztja meg gondolatait a hallgatósággal. Helyszín:
Flesch Kulturális Központ előadóterme.
*
December 5-én (kedden) 10:00-kor az Egyetértés Napja alkalmából
megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor Sattler János sírjánál.
*
December 17-én (kedden) 16:00-kor tartjuk a szokásos egyesületi karácsonyunkat,
melyre jelentkezni személyesen vagy telefonon (keddenként 16–18 óra között)
lehet! Tombolatárgyak felajánlását köszönettel elfogadunk!

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. Ugyanezen időpontban irodánk a
06/70 230 33 62 számú telefonon is 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
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÁROSVÉDŐ ÉS –SZÉPÍTŐ
EGYESÜLETEK TALÁLKOZÓJA
MOSONMAGYARÓVÁRON
Az idén tízedik alkalommal találkoztak – első ízben Mosonmagyaróváron –
a nyugat-dunántúli városvédő és –szépítő egyesületek a helyi egyesület
vendégeként. A találkozón nyolc város (nevezetesen: Sopron, Győr, Keszthely,
Szombathely, Várpalota, Sümeg, Tapolca, Mosonmagyaróvár) egyesületeinek
vezetői vettek részt, akiket Dr. Unger András elnök házigazdaként köszöntött.
A találkozó témája a „Korszerű várostervezés, -építés és -üzemeltetés” volt,
amelynek felvezetőjeként Dr. Lados Mihály, a Magyar Urbanisztikai Társaság
Győr-Moson-Sopron megyei Tagozatának elnöke tartott előadást. A nemzetközi
és hazai tapasztalatokkal rendelkező előadó a témakör átfogó képét nyújtotta
hallgatóságának. Prezentációjában részletesen kifejtette, elemezte az „élhető
város” megvalósítását célzó nemzetközi és hazai törekvéseket, konkrét
példákon bemutatva az eredményeket és kudarcokat egyaránt. Közgazdászként
az üzemeltetés témakörére hangsúlyozottan is felhívta a figyelmet, bemutatva
számos kiváló ötletet, amelyek az üzemeltetés hiányosságai miatt voltak
kudarcra ítélve.
A felvezető előadáshoz kapcsolódóan a résztvevők, kötetlen beszélgetés
során városonként számoltak be a tárgykörhöz tartozó eredményeikről és
sikertelenségükről egyaránt, bemutatva az okokat is. A célokat illetően
elhangzott néhány kiváló ötlet, amelyet a későbbiekben munkájukhoz
felhasználhatnak. A beszélgetésben részt vett Veöreös András úr, az

Örökségvédelmi Hivatal munkatársa, aki a műemlékvédelem fontosságára és
eszközeire hívta fel a figyelmet.
A tanácskozás résztvevői Székely Zoltán múzeumigazgató úr szakavatott
előadásában röviden megismerhették városunk történetét és kalauzolásával
megtekinthették a Cselley-házat, valamint a Gyurkovich-gyűjteményt.
Bella Sándor tagtársunk a város főbb nevezetességeit és köztereit mutatta be
vetített képes előadásában. A vendégek Dusek Miklósné vezetésével a
magyaróvári belvárosban rövid sétát tettek, amelynek során többek között
élőben is megcsodálhatták szépen kiépített közparkjainkat, a Szent Gotthárd
plébánia templomot és annak altemplomát is.
A résztvevők döntöttek arról, hogy a tapasztalatcserét folytatják és jövő
évben Várpalotán találkoznak.
Dr. Unger András

LÁTOGATÁS AZ ÓVÁRTEJ ZRT. SAJTÜZEMÉBEN
Kulturális Örökség Napja alkalmából a Mosonmagyaróvári Városvédő
Egyesület folytatta a legjelentősebb ipari kultúrával rendelkező üzemeink
látogatását.
Mosonmagyaróvár iparának egyedi a története, amelynek folyományaként az
ezernyolcszázas évek közepétől kezdve, az addigi mezőváros a huszadik század
közepére ipari várossá fejlődött. Hasonló átalakulásokkal Magyarország hasonló
más városai esetében is találkozhatunk, de olyannal nem – és ez teljesen
egyedülálló – hogy egy kisváros „történelmi ipara” (az egykori Műselyemgyár
kivételével) szinte teljes egészében átvészeli a világháborúk, a rendszerek és a
rendszerváltások viharát, és ma is gazdagítja hazánk ipari kultúráját. Vitán
felüli, hogy egy 100–150 éves gyár története nagy értékeket rejt, működése
generációk által szerzett, megőrzött és folyamatosan fejlesztett tudáson,
tradíciókon alapszik. Városunk négy ilyen gyárral büszkélkedhet. Ezen gyárak
az elmúlt két évszázadban alapvetően járultak hozzá a település épüléséhez,
formálásához, munkahelyek ezreinek megteremtésével.
A városvédők a 2016-ban induló sorozat keretében elsőként a Kühne-gyárat
tekintették meg, majd a MOTIM, a MOFÉM (TEKA) következett. Idén pedig a
helyi tejüzemet célozták meg, ahol Carlo Volpe úr, az Óvártej Zrt. ügyvezető
igazgatója fogadta a félszáz érdeklődőt.
A vezérigazgató mesélt az elmúlt hat év fejlesztéseiről. Ugyanis akkor került
a nagy múltú gyár olasz tulajdonba. Egy Piacenza melletti családi vállalkozás

vásárolta meg, mely több mint száz éve tevékenykedik a sajtgyártásban.
Hat éve 80 ezer liter tejet dolgoztak fel az üzemben naponta, mely mára eléri
a közel 250 ezer litert. A hagyományos magyar sajtok mellett lassan áttértek az
olasz fajtákra is. Ezekből jelenleg négy típus készül itt, mint például a
mozzarella. Carlo Volpe úr arról is beszélt, hogy a munkaerőválság őket is
érintette, melyet jelentős fejlesztésekkel orvosoltak, így a hatékonyságot is
növelni tudták. Ennek is köszönhető, hogy egyenletes termelés mellett,
egyenletes minőségű termékeket tudnak előállítani. A jelenleg 130 munkatársat
foglalkoztató vállalkozásnál legutóbb tavaly novemberben bővítették az
üzemcsarnokot. Beszédes szám, hogy a termékeik 94 százalékát külföldön
értékesítik.
Az érdeklődők a sajtüzemben a gyakorlatban is megtekinthették a
sajtgyártás teljes folyamatát, a tej átvételétől és pasztőrözésétől kezdve
a sajtok csomagolásáig bezáróan. Természetesen az itt „születő” finomságokat
meg is kóstolhatták.
Mészely Réka

GYÁSZJELENTÉS
Láng Ágostonné Salgó Mária
(1933–2019)
Nem felejtünk el…
2019. július 19-én családtagok, barátok, ismerősök, volt munkatársak és
tisztelők nagy részvétele mellett kísértük utolsó útjára Láng Ágostonné Salgó
Máriát, Riát, Ria nénit.
A Lajta-Hansági Állami Gazdaságban végzett fontos szakmai munkája
mellett az Egyesület „élő lexikonja”, a zöldfelületi szakosztály vezetője, az
„Észre kell venni a szépet” virágosítási mozgalom elindítója volt. Ránk hagyta
örökül a virágok, a fák, a parkok, a kápolnák vigyázását, történelmi múltunk
mozzanatainak őrzését.
Kísérje útján sok éves névnapi köszöntőnk:
Kisasszony hava,
Drága Ria napja,
Zöldfelület őre,
Tervek rendelője.
Dr. Kocsis Sándor

