HÍREK
Január 12-én Megtartottuk idei első elnökségi ülésünket, amelyen elfogadtunk egy
ideiglenes munkatervet.
Január 27-én tartottuk szokásos megemlékezésünket és koszorúzásunkat Deák Ferenc
halálának évfordulóján a róla elnevezett téren, emléktáblájánál. Az emlékező beszédet
Stipkovics Pál tagtársunk mondta.
Március 15-i megemlékezés alkalmával egyesületünk koszorút helyezett el a Deák
emléktáblán.
Április 8-án megtartottuk második elnökségi ülésünket, ahol többek között
átdolgoztuk az idei évi munkatervet.
Április 10-én sikeres szemétgyűjtést szerveztünk a Wittmann parkban a járványügyi
szabályok szigorú betartása mellett. A Föld Napja alkalmából az önkormányzat szervez
szemétszedést, amelyhez csatlakoztunk.

A tavasz végére és a nyárra tervezett fontosabb rendezvényeink
Május 5. A Magyar Sport Napja, megemlékezés és koszorúzás a Bauer emléktáblánál.
Május 25. Közgyűlés.
Június 27. Szt. László napi megemlékezés és koszorúzás.
Július 6. Civil Szervezetek találkozója a „Biczónál”.
Szeptember 2. Kirándulás Tullnba, a kertészeti és virágkiállítás megtekintése.

Búcsúzunk…
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy tagtársunk
DR. TONOMÁR KINGA (1948-2021) állatorvos, életének 72. évében elhunyt.
Végső búcsút a mosoni templom altemplomában vettek Tőle
2021. április 20-án, kedden 14 órakor.
,,Küzdöttél, de már nem lehetett, most csönd ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit
felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. ……”
EGYÉB
Kérjük Kedves Tagtársainkat, aki csak teheti, a 2021. évi 2500 Ft/fő/év tagdíját az
OTP 11737076-20029834 számú számlánkra, vagy a mellékelt csekken fizesse be!
Akik a tagdíjukat időközben már rendezték azokra a felkérés természetesen nem
vonatkozik!
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 Egyesületünket! A rendelkező
nyilatkozatra írja rá adószámunkat és nevünket: 19104298-1-08 Mosonmagyaróvári
Városvédő Egyesület.
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Vár(os)képi változások 2021
A „Várkert szabadtéri színpad” a CLLD program első intézkedésének
keretében az Óvári Gazdászok Szövetsége (ÓGSZ) és a Széchenyi István Egyetem
aktív közreműködésével jön létre. A helyszín kiválasztására széleskörű egyeztetést
követően került sor az egyetem, a városvezetés, a Flesch Nonprofit Kft. és az
ÓGSZ képviselői között, de az örökségvédelem és a városvédők véleményét is
kikérték. Végül a várárok bal oldali, Pozsonyi út felőli domboldalára esett a
választás. A még tavaly év végén megkezdődött beruházással egy 320 m2-es
színpad (60 m2-es kiszolgálóhelységgel: öltöző és mosdó) kerül kialakításra. A
színpad környékén tereprendezést és térkövezést is végeznek a kivitelezők. Olyan
hiánypótló közösségi tér kerül kialakításra, melyet a városlakók és az egyetem
polgárai közösen használhatnak.
A „Lajta parti sétány” a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése, helyi közösségszervezés” (CLLD) projekt első intézkedésének
keretében valósulhat meg az önkormányzat és a VÜF Kft. aktív közreműködésével.
A Jókai utcai hídtól egészen a Malomig egy kb. 1,5 széles és 200 m hosszú sétány,
valamint egy fahíd rekonstrukciója készül el a közeljövőben. A VÜF Kft. a
közvilágítás és pihenő zöldövezet – 300 m2 területű – kialakításával támogatja a
projekt megvalósulását. A tervek szerint, akár már május végére is elkészülhet az
új sétány és birtokba vehetik a városlakók, turisták ezt a vízparti rekreációs teret.
Dr. Kalmár Sándor

Egyesületünk a COVID-19 árnyékában
A járvány 2020. évi munkatervünket – mind annyi mást is az életben –
alaposan átírta, de nehezen indul a 2021. év is, rendezvényeinket még
tervezni sem nagyon tudjuk. Beszámolómban röviden összefoglalom a
2020. év legfontosabb történéseit és felvázolom a 2021. évre ideiglenesen
tervezetteket.
A 2020. év még a szokásos módon kezdődött és március 15-ig minden a
terveknek megfelelően folyt, amelyekből kiemelném Dr. Lados Mihály „A
korszerű várostervezés, -építés és üzemeltetés” c. előadását. Március
második felétől egészen június végéig minden programunkat törölni kellett,
így elmaradt és szeptemberre halasztódott tisztújító közgyűlésünk is,
amelyről a TÁJÉKOZTATÓ 143. (előző) számában részletesen
beszámoltunk. A nyár folyamán még megtarthattuk szokásos Szt. László
napi megemlékezésünket, a helyi civil szervezetek találkozóját, de már
elmaradt az országos találkozó, valamint 29 év után először a Tulln-i
kirándulás is. Októberben meghallgathattuk, a könyvtárral közös
rendezésben Dr. Kocsis Sándor rendhagyó technika óráját, de ezt követően
zárt térben rendezvényt már nem tarthattunk. Így elmaradt az „egyesületi
karácsony” is.
Külön fejezetben kívánok beszámolni CLLD pályázatunk keretében
végzett munkánkról, amelynek egyes programjait, egymásra építve július
1-én indítottuk és november 30-án fejeztük be.
Ma már széles körben ismert, hogy városunk mintegy 70 országosan
jegyzett és védett műemlékkel rendelkezik. Egyesületünk a pályázat által
nyújtott lehetőségeket kihasználva szeretné ezeket a város közönségével
széles körben megismertetni. A fenti időszak alatt egy 7 főből álló szakértői
munkacsoport elkészítette a 11 legjelentősebb műemlék fotókkal színesített
leírását, értékbecslését, amelyet igényes kivitelben print és digitális
formában is elérhetővé tettünk. A digitális kiadást honlapunkon megtalálják.
Ennek a leírásnak felhasználásával film forgatókönyveket írtunk,
amelyek alapján a Városi Televízió valamennyi műemlékről egy-egy
2-4 perces filmet forgatott. Ezeket októberben a helyi televízió bemutatta. A
teljes film honlapunkon ugyancsak elérhető.

Október 20-21-én – a pályázathoz kapcsolódóan – városi sétát
„vártúrát” szerveztünk, amelynek fő látnivalója a frissen felújított vár volt.
A két nap alatt, 8 csoportban mintegy 280 fő élt a lehetőséggel, és szakértők
vezetésével ismerhették meg a vár történetét és a felújítás érdekes
mozzanatait.
Október elején, ugyanezen témakörben a könyvtárral közösen online
vetélkedőt szerveztünk 7-11. osztályos tanulóknak. A munkában 9 csapattal,
mintegy 260-an vettek részt és értékes dolgozatokkal mélyítették el
ismereteiket városunk műemlékeiről. A legjobb munkákat díjaztuk.
A 2020. évről szeretném még említeni, hogy változatlanul ápoltuk a
védett sírokat, gondoztuk a Hősi Halottak és a Szt. Anna kápolnákat.
Koordináltuk a Régi Vámház téren álló Bárka szobor felújítását, részt
vettünk az Erkel Ferenc tiszteletére állított emléktábla megvalósításában, és
a kórház részére vásárolt mobil röntgen berendezés beszerzésében.
Az utóbbi három projektet anyagilag is támogattuk.
Ami a 2021. évet illeti, a jelen időpontig két elnökségi ülést tartottunk,
próbáltuk követni az eseményeket és tervezni az évet.
Januárban megtartottuk a szokásos Deák-napi megemlékezésünket,
április 8-án szemétgyűjtést szerveztünk a Wittmann parkban. Ezen 25 fő
vett részt, és mintegy 15 zsák szeméttel lett szegényebb a park. A Föld
napján csatlakozunk az önkormányzat által meghirdetett akcióhoz is.
Május végére tervezzük éves közgyűlésünket. Reméljük, hogy júliusban
megtarthatjuk a helyi civil szervezetek találkozóját és szeptember elején
ismét ellátogathatunk Tulln-ba. Az ősz folyamán találkozót tervezünk
Polgármester úrral, a könyvtárral közösen szervezzük Dr. Kocsis Sándor
tagtársunk rendhagyó óráját. Elképzelésünk, hogy novemberben
bemutathatjuk a „Mosonmagyaróvár műemlékei” c. munka újonnan
elkészült fejezeteit és decemberben megtarthatjuk szokásos egyesületi
karácsonyunkat is.
A korábbi évekhez hasonlóan gondozzuk a védett sírokat, a kápolnákat
és az idén is tervezzük köztéri szobrok felújítását.
Dr. Unger András

