HÍREK
Január 27-én tartottuk szokásos megemlékezésünket és koszorúzásunkat Deák
Ferenc halálának évfordulóján a róla elnevezett téren, emléktáblájánál. Az
emlékező beszédet Dr. Kocsis Sándor tagtársunk mondta.
*
Március 15-i megemlékezéseken és koszorúzásokon Egyesületünk is részt vesz.
Deák Ferenc emléktáblájánál Dr. Unger András, Egyesületünk elnöke mond
megemlékező beszédet.
*
Április 11. (szombat) délután a Költészet Napja alkalmából megemlékezést tartunk
az Ady emléktáblánál.
*
Április 21. (kedd) 17:00 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előadás időpontja
a tervezetthez képest módosításra került!
Egyesületünk meghívására „Térinformatika a város- és környezetvédelem
szolgálatában. Újszerű megoldások és lehetőségek” címmel Nikl István, az
InterMap Kft. igazgatója és Bella Sándor, az MVE alelnöke tart előadást a
Flesch Károly Kulturális Központ előadótermében. A rendezvényünkre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
*
Május 5. (kedd) 17:00 A Magyar Sport Napja alkalmából megemlékezést és
koszorúzást tartunk Mosonban, a Bauer emléktáblánál (Ostermayer utca).
*
Egyesületünk új Alapszabály tervezete az Egyesület irodájában (9200
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14.), egyesületi időben, keddi
napokon 16–18 óra között megtekinthető.

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 telefonon is elérhető.
*
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.

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület
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kiadványának 142. száma
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Bankszámla szám: OTP Bank 11737076–20029834
Adószám: 19104298–1– 08
Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14. Egyesületi idő: kedd 16–18 óra
Telefonszám: 0670/230–33–62 (egyesületi időben) Honlap: www.mve1985.hu
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MEGHÍVÓ
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöksége tisztelettel meghívja tagjait a
2020. március 31-én, kedden 17 órakor tartandó tisztújító közgyűlésre, amelyet a
Flesch Károly Kulturális Központ (Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.)
előadótermében tart.
Napirend
1. A levezető elnök megnyitója, majd javaslata a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
2. Az elnökség beszámolója a 2019-ben végzett munkáról. Előadó: Dr. Unger
András elnök.
3. Pénzügyi beszámoló a 2019. évről. Előadó: Nagyné Barcza Zsuzsanna ügyviteli
és pénzügyi vezető.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évről. Előadó: Dusek Miklósné FB.
elnök.
5. Javaslat az új Alapszabályra. Előadó: Dr. Unger András elnök.
6. Javaslat az új Elnökség és Vezetőség, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjaira.
Előadó: a Jelölő Bizottság elnöke.
7. A 2020. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetése. Előadó: a megválasztott elnök.
8. Egyebek.
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés – az eredeti
napirendi pontok megtartásával – 2020. április 14-ére kerül összehívásra és helyszíne
megegyezik a fent rögzítettel. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára
tekintet nélkül határozatképes.

Mosonmagyaróvár, 2020. február 28.
Dr. Unger András
elnök

KORSZERŰ VÁROSTERVEZÉS, -ÉPÍTÉS
ÉS -ÜZEMELTETÉS
Ahogyan azt már megszokhattuk, februárban újabb előadásra került sor
egyesületünk szervezésében a Flesch Károly Kulturális Központban. Korábbi
lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy ősszel egyesületünk adott otthont a
nyugat-dunántúli városvédő és -szépítő egyesületek regionális találkozójának, ahol
a címben szereplő témát dolgoztuk fel. A felvezető előadásra városunk szülöttét,
Dr. Lados Mihályt kértük fel, aki tudományos munkája során régóta foglalkozik a
témával. Az előadás nagy sikert aratott, ezért vezetőségünk úgy gondolta, hogy
érdemes lenne előadás formájában a tagsággal is megismertetni az ott
elhangzottakat.
Dr. Lados Mihály a Magyar Urbanisztikai Társaság megyei elnöke, a Széchenyi
István Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, a Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa február 11-én megtartott
előadásában átfogó képet mutatott be a témáról, tudományos elemzések
eredményeivel, valamint jó és rossz példák felvillantásával támasztva alá
mondandóját.
Előadásában rávilágított arra, hogy bolygónk egyre nagyobb globális
kihívásokkal néz szembe. A dinamikusan növekvő városi népesség, az emelkedő
CO2-kibocsátás, a felgyorsuló klímaváltozás, az erősödő migráció ördögi köre a
városok területének növekedését eredményezi a mezőgazdasági területekkel
szemben, ugyanakkor a beépítések intenzitása is emelkedik. Megyénkben például
10%-kal csökkent a mezőgazdasági területek aránya az elmúlt években és sajnos a
belterületi zöldfelületek, illetve a telken belüli zöldfelületek aránya is vészesen
fogy, a gépjármű állomány pedig folyamatosan bővül. Társasházak esetében számos
helyen minden négyzetméter burkolt felületű.
A fenntarthatósági célok megvalósítása, a klímaváltozás enyhítése érdekében
mind globálisan, mind helyi szinten sürgős lépésekre van szükség. Ebben jelentős
szerepe lehet a Smart City, magyarul okos város vagy élhető város szemlélet és
gyakorlat alkalmazásának. Bemutatta, hogy az okos város egy olyan innovatív,
fenntartható város, amely az infó-kommunikációs (IKT) technológiák
alkalmazásával, a lakosság bevonásával emeli a településen élők életminőségét. Az
okos város esetében nagy súlya van a tervezésnek, ugyanakkor fenntarthatóság,
költséghatékonyság, megbízhatóság, átláthatóság és együttműködés jellemzi.
Működőképességét a városmenedzsment és a lakosság folyamatos bevonása
biztosítja.
Az okos városok között évek óta vezető szerepet tölt be Bécs, hazai
viszonylatban pedig Debrecent és Sárvárt említette az előadó. Győrben is sok

kezdeményezés indult meg ebben az irányban (intelligens közlekedési rendszer
/tömegközlekedés, forgalomirányítás, parkolás, kerékpározás/, közvilágítás,
városszervíz), azonban a pilot projektek szintjén sok esetben megrekedt az
alkalmazásuk. Dr. Lados Mihály jó példákat mutatott be a természet alapú
városfejlesztési megoldásokra is.
Az előadás végén Mosonmagyaróvár és a természet viszonyát elemezte,
melynek során rávilágított arra, hogy a város jó természeti adottságokkal
rendelkezik, melyek megőrzése, megtartása, sőt fejlesztése rendkívül fontos a
jövőnk szempontjából. Közterületeinken történtek példaértékű zöldterület
fejlesztések, azonban a lakóterület fejlesztéseinkre jellemző az általános tendencia,
hogy egyre intenzívebb a beépítés és egyre kevesebb a zöldfelület. Az előadó
ajánlásokkal zárta előadását és bíztatta a várost, hogy tegyen lépéseket az
okos/élhető város irányába.
Bella Sándor
alelnök

KÖZMEGHALLGATÁS 2019
Mosonmagyaróvár Önkormányzata 2019. november 21-én tartotta szokásos
közmeghallgatását, amelyen Egyesületünk képviseletében Dr. Unger András elnök
vett részt. A rendezvény felvezetéseként Dr. Árvay István polgármester tekintette át
az elmúlt év legfontosabb eseményeit, kiemelve azokból is elsősorban a
fejlesztéseket. Egyesületünk a teljesség igénye nélkül a következő témakörökben
tett észrevételt, illetve javaslatot.
(1) Ismételten jeleztük, hogy a Lucsonyi Szt. Anna kápolna állapota kritikus,
felújítása nem tűr halasztást.
(2) A Szalézi ügyében tartottuk korábbi álláspontunkat: az Önkormányzat
addig ne vegye le a védettséget az épületről, amíg a tulajdonos be nem mutatja,
hogy mit kíván a területen megvalósítani.
(3) Sürgettük az ún. északi elkerülő (Halászi-M1) megvalósításának ügyét.
(4) Felvetettük egy ún. intelligens térinformatikai rendszer megvalósítását.
(5) Sürgettük a Wittmann-park teljeskörű rekonstrukcióját.
(6) Támogattuk és sürgettük a virágzó nyárfák közterületekről való kivágását.
(7) Üdvözöltük a város fásítási programját, amihez Egyesületünk csatlakozott.
A közmeghallgatáson a város legjelentősebb civil szervezetei képviseltették
magukat, amely a Polgármester úr válaszaival, vitával ért véget.
(x)

