HÍREK
November 25-én Egyesületünk és a Huszár Gál Városi Könyvtár
szervezésében várostörténeti vetélkedőt tartottunk a Flesch Károly Kulturális
Központban. A rendezvény témája lakóhelyünk kereskedelmének és
vendéglátásának története volt. A megmérettetésen a város négy oktatási
intézményének felső tagozatos tanulói vettek részt. A rendezvény kezdetén
Dr. Unger András köszöntötte a megjelenteket. A zsűri tagjai Dr. Kalmár Sándor
egyetemi oktató, Egyesületünk elnökségi tagja, Tuba László helytörténész,
nyugalmazott könyvtárigazgató és Ferencz Tibor helytörténeti kutató voltak.
A vetélkedő feladatait Kimlei Péter, a könyvtár munkatársa állította össze Ferencz
Tibor e témákban írt hiánypótló monográfiái alapján. A feladatok között volt
vaktérkép, felelet-választós teszt, képfelismerés, történeti forráselemzés, sőt a
gyerekek kreativitását is értékeltük.
*
November 29-én Dr. Nagy István miniszter, országgyűlési képviselő volt a
vendégünk, aki „A Szigetköz, a Mosoni-síkság és Mosonmagyaróvár agrár
múltja, jelene és jövője” címmel tartott izgalmas és sok újdonságot
felvonultató előadást a Flesch Károly Kulturális Központban. A majd kétórás
rendezvényen közel 100 fő vett részt. Az agrárminiszter többek között szót
ejtett kertészeti projektről, új mezőgazdasági központról, közlekedésszervezésről, -fejlesztésről is. A találkozón lehetőség nyílt a kérdésekre, így
szó esett a kórházról, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
jövőjéről, de öntözésről, vízgazdálkodásról is.
*
December 17-én tartottuk a szokásos jó hangulatban egyesületi
karácsonyunkat, amelyen mintegy 50 tagunk vett részt. Innen is invitáljuk
tagjainkat az idei (2020. december 15.) hasonló rendezvényünkre.

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.
A nagy érdeklődésre való tekintettel hagyományos kirándulásunkat Tulln-ba
idén is meg fogjuk rendezni. (Időpont és kísérőprogram a munkatervben
olvasható.)

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett
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A 2020. ÉV KÜSZÖBÉN
Az év eleje, többek között a számvetésideje is. Mit tettünk jól-rosszul, mit kell
megtartani, javítani, másképp csinálni.
Az elmúlt évet értékelve egy mozgalmas, eseményeken gazdag, sokrétű
tevékenységet átölelő, sok emberhez eljutó időszakon vagyunk túl. Talán elégedettek
is lehetnénk, vagy mégsem?
Előttünk áll egy sokasodó, dinamikusan fejlődő város, amely lassan a „kicsinek
nagy, nagynak kicsi” kategóriába kerül, vagy már ott is van. A szó valódi értelmében
vett szellemi materiális fejlődés (intézmények megújítása, kulturális és művészeti
rendezvények sora, a városi építkezések és szépítések stb.) elégedettségünk, akár
büszkeségünk oka is lehet. A probléma sajnos a részletekben van és erről, mint
városvédők már nem egyszer szóltunk és szólni és fogunk.
Nem értjük azt, a szinte csak üzleti érdekeket követő ingatlan-fejlesztések sorát,
ahol több száz lakásos társasházak köré nemhogy egy fa, de egy virágágyás se fér el.
(Ami esetleg ma még elfért, később parkoló lesz.) Ebben a klímaproblémás világban
vajon milyen következményei lesznek ennek? Amikor képviselőink a rendezési
tervekről szavaznak, gondolnak erre? És még sorolhatnánk a sort: a közlekedés akut
gondjaival, a város légszennyezettségével, amiből pillanatnyilag csak azért nincs
nagyobb probléma, mert nálunk mindig fúj a szél. De mi lesz, ha megáll?
Kétségtelen, hogy a város érdemi fásítási programot hirdetett meg (amihez a
Városvédő Egyesület is csatlakozott), és az utóbbi hónapokban sok fát ültettek el. De
nem látjuk a „város tüdejének” a Wittmann parknak a megújulását, a tervszerű
rehabilitációját, de látjuk, hogy ilyen-olyan érvek mentén, fennkölt célok érdekében
napjainkban ismét egészséges fákat vágnak ki! A park élővilága legalább fél hektárral
ismét csökkent! Hol a határ?
Munka tehát van bőven!
A Városvédő Egyesület nevében úgy kívánok Mosonmagyaróvár minden
polgárának békés új évet, jó egészséget, hogy 2020-ban sem feledkezünk meg
Alapszabályunkban rögzített fő feladatunkról: „a város épített és természeti, valamint
helytörténeti védelméről”.
Dr. Unger András elnök

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület
2020. évi munkaterve
Hónap

Időpont
21. kedd, 17:00

Jan.

Febr.

Márc.

27. hétfő, 15:00
11. kedd, 17:00
18. kedd, 17:00
15. vasárnap,
du.
17. kedd, 17:00
31. kedd, 17:00
11. szombat, du.
21. kedd, 17:00

Ápr.
28. kedd, 17:00

5. kedd, 17:00
Máj.

Jún.

12. kedd, 17:00
26. kedd, 17:00
Valamelyik
szombat
Időpont
egyeztetés alatt
23. kedd, 17:00
28. vasárnap, du
7. kedd, 17:00

Júl.

Tervezett program / esemény
Tisztségviselők értekezlete.
Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a Deák
emléktáblánál, halálának évfordulóján.
A korszerű várostervezés, -építés és -üzemeltetés.
Előadó: Dr. Lados Mihály a Magyar Urbanisztikai
Társaság Gy-M-S. megyei elnöke, egyetemi docens.
Elnökségi ülés, felkészülés a közgyűlésre.
Március 15-i megemlékezések és koszorúzás a Deák
emléktáblánál.
Tisztségviselők értekezlete.
Tisztújító közgyűlés.
A Költészet Napja, megemlékezés az Ady
emléktáblánál.
Tisztségviselők értekezlete.
Térinformatika a város- és környezetvédelem
szolgálatában. Újszerű megoldások és lehetőségek.
Előadók: Nikl István, az InterMap Kft. igazgatója és
Bella Sándor, az MVE alelnöke.
A Magyar Sport Napja, megemlékezés és koszorúzás
a Bauer emléktáblánál.
Rendhagyó technika óra: Az ókori vízvezetékektől a
repülőgépig (az Egyesület és a Könyvtár közös
rendezvénye). Előadó: Dr. Kocsis Sándor.
Tisztségviselők értekezlete az Ipartestületben.
Nyugat-dunántúli Városvédő és Szépítő Egyesületek
Találkozója, Várpalota.
Termálfürdő látogatás.
Tisztségviselők értekezlete.
Szent László napi megemlékezés és koszorúzás.
Civil szervezetek (Óvári Gazdászok Szövetsége,
Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Polgári Kör, Városvédő
Egyesület) találkozója a „Biczónál”.
Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra)
Országos Találkozója és Szakmai Konferenciája,
Kiskunhalas.

3. csütörtök
Szept.

8. kedd, 17:00
25. péntek
6. kedd, 17:00

Okt.

17. szombat,
15:00
27. kedd, 17:00
10. kedd, 17:00
24. kedd, 17:00

Nov.
Valamelyik
szombat
Egyeztetés alatt
Dec.

15. kedd, 15:00
15. kedd, 16:00

Kirándulás Tulln-ba, a kertészeti és virágkiállítás
megtekintése. Kísérőprogram: Carnuntum és Bad
Deutsch Altenburg megtekintése, Heuriger
látogatás.
Tisztségviselők értekezlete.
A Kulturális Örökség Napja. (A program szervezés
alatt.)
A „Mosonmagyaróvár műemlékei” c. munka
elkészült fejezeteinek első bemutatója (az Egyesület
és a Hansági Múzeum közös rendezvénye).
Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a Deák
emléktáblánál, születésének évfordulóján.
Elnökségi ülés, tájékoztató az elvégzett munkáról, és a
2021. évi munkaterv első megbeszélése.
A városfejlesztés aktuális kérdései.
Előadó: Dr. Árvay István polgármester.
Tisztségviselők értekezlete, a 2021. évi munkaterv
második megbeszélése.
Bad Deutsch Altenburg (Németóvár), az Európa
Club (Bécs) rendezvényén való részvétel és
koszorúzás az 1956-ban elmenekültek emlékére.
(Egyesületünk és a Széchenyi Polgári Kör közös
rendezvénye.)
Megemlékezés és koszorúzás Sattler János sírjánál.
Tisztségviselők értekezlete, a 2021. évi munkaterv
elfogadása.
Egyesületi karácsony.

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület konkrét időponthoz
nem kötött programjai és feladatai a 2020. évben
1. Az országos védettség alatt álló műemlékek felmérése és értékbecslése, kiadvány
szerkesztése, közösségi programok szervezése. (Első bemutató októberben, a többi
szervezés alatt.)
2. A 12 védett sír folyamatos gondozása.
3. A Hősi Halottak és a Szent Anna kápolnák folyamatos gondozása.
4. A Szent Anna kápolna felújításával kapcsolatos feladatok.
5. Az Egyesület honlapjának karbantartása, a naprakészség biztosítása.
6. A TÁJÉKOZTATÓ szerkesztése, nyomtatása, terjesztése (tervezett példányszám
4/év).
7. Pályázatok, programjaink anyagi támogatása céljából.
8. Részvétel az Önkormányzat fásítási programjában.
9. Erkel Ferenc emléktábla-állítás.
Mosonmagyaróvár, 2019. december 13.

