
HÍREK 

     Szeptember 7-től a Flesch Kulturális Központban található Irodánkban 

minden kedden 16-18 óra között ismét megtartjuk Egyesületi napunkat. A fent 

időpontban készpénzes tagdíj befizetésére is van lehetőség. 

 

     Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Civil Szervezetek részére az 

„Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mozgalom keretében meghirdette a „TE 

SZEDD” szemétgyűjtési  programot. Egyeztetve a szervezőkkel Egyesületünk a 

Wittmann park megtisztítását vállalta. Az akcióra október 18-án hétfőn került 

sor.  

 

     November 13-án (szombaton) részt veszünk az Europa Club Bad Deutsch 

Altenburg-i megemlékezésén. A busz 12:30-kor indul a Cselley Ház elől. A 

részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a 

varosvedok16@gmail.com e-mail címen. A határátlépéshez EU védettségi 

igazolványra van szükség. Az osztrák hatóságok jelenleg a Szputnyik oltást 

nem fogadják el. 

 

     December 14-én (kedden) 16:00 órai kezdettel tartjuk a tavaly elmaradt, de 

az idén remélhetőleg megrendezhető Egyesületi karácsonyt a Flesch Kulturális 

Központban. Valamennyi tagunkat szeretettel várjuk. Kérjük, hogy 

tombolatárgyak felajánlásával, süteményekkel támogassák rendezvényünket. 
 

 

BÚCSÚZUNK 

 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy tagtársunk 

Csabai Károly (1945-2021), agrármérnök, a Jánossomorjai Frank cikória gyár 

volt igazgatója életének 76. évében elhunyt. Búcsúztatására 2021.augusztus 30-
án került sor, amelyen egyesületünk elnöke és több tagja is részt vett. 

"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 csekken fizesse be! Akik a 

tagdíjukat időközben már rendezték azokra a felkérés természetesen nem 

vonatkozik! 

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett 

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
kiadványának 146. száma 

2021. október 
 

 

Bankszámlaszám:  OTP Bank 11737076–20029834     Adószám:  19104298–1–08 

Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.   Egyesületi idő: kedd 16–18 óra 

Honlap:  www.mve1985.hu   Email: varosvedok16@gmail.com 

Közösségi oldal:  www.facebook.com/mve1985  

Kiadványt nyomtatja: Monocopy Nyomda   Megjelenik 250 példányban. 
 

A nemzetközi Kertészeti Kiállítás és Vásár 

Tullnban 

 
     A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 2021. szeptember 2-án ismét 

megszervezte a hagyományos kirándulást Tullnba, a Nemzetközi Kiállítás és 

Kertészeti Vásárra. 

     A Vásáron 450 kiállító mutatott be mindent, ami a kerttel és a növényekkel 

kapcsolatos. A „Kerti álmok” mottó jegyében a legjobb osztrák kertészek és 

virágkötők varázsolták mintegy 200.000 virággal csodálatossá az új Duna-

csarnokot.  

     Európa legnagyobb virágkiállításán a látogatók a saját kerti álmaik 

megvalósításához számos benyomást, ihletet gyűjthettek. 

     Az élményekkel teli vásárlátogatás után, szép kiránduló időben folytattuk 

utunkat a délutáni program helyszínére, Petronell-Carnuntumba, mely az ókorban a 

Római Birodalom Felső-Pannonia tartományának fővárosa volt. A barbár 

támadások következtében a 4. században a város hanyatlani kezdett, majd 

elnéptelenedett. 

     A 19. század második felében elkezdődött és a mai napig tartó régészeti 

ásatások eredménye a ma látogatható Carnuntum Archelógiai Park. 

     Az újjáépített polgárvárosban Lucius háza jól szemlélteti a carnuntumi 

életszínvonalát. A ház szerkezete és a szolid berendezés utal a jólétre, melyben a 

középosztály város egyes polgárai éltek. A tűzhellyel ellátott konyhatér, a 

padlófűtéssel felszerelt nappali, és az üzlethelyiség betekintést nyújt egy római 

család mindennapi életébe. A fűtött terű és vízmedencékkel ellátott termák 

látogatása a római életmód fontos része volt. Hogy ne nélkülözzék Róma 

városának luxusát, a rómaiak nyilvános fürdőhelyeket építettek a távoli 

városokban, így Carnuntumban is. A jó hangulatú kirándulás, szokásokhoz híven a 

Greier Heurigenben ért végett. 

     Dusek Miklósné 
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Hungária szobor és 625 éves emlékmű 

 

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület még 2020-ban kezdte 

meg a szobor-felújítási programját melynek folytatásaként a 2021-es évre 2 

városi szobor megtisztítását tervezte, szoros együttműködésben a Szabó és 

Társa Belsőépítészeti Kft.-vel. Örömmel értesítjük tagtársainkat, hogy 

városunkban járva a „Hungária szobor”, valamint a „Várossá válásunk 

625. évfordulójára” emelt szobrok visszanyerték régi fényüket. A Szabó és 

Társa Belsőépítészeti Kft. még egy védőréteggel is ellátta a szobrokat, hogy 

hosszabb ideig álljanak ellen a klímaváltozás és a gépjármű forgalom okozta 

hatásoknak. 

A Hungária szobor szépült meg elsőként (2021. július végén 

szemcseszórásos technológiával). A magyar királyi 13. honvéd és 

népfölkelő, valamint a 307. honvéd gyalogezred első világháborús 

emlékművét Kallós Ede szobrászművész alkotta és 1938. július 5-én avatták 

fel. A talapzaton ülő, Pozsony felé néző nőalak, Patrona Hungariae ölében 

Pozsony négytornyú várát tartja. A posztamens elején rohamra induló 

honvédeket ábrázoló bronz dombormű, oldalán Pozsony és Moson megye, 

valamint városcímerek találhatóak. Egyesületünk korábban 1988-ban 

egyszer már felújíttatta a szobrot, ekkor pótolták Búza Barna 

szobrászművésznek köszönhetően az 1950-es években eltávolított 

címereket.  

Magyaróvár kiváltságos mezővárossá emelésének 625. 

évfordulójára (1979-ben a VII. Szigetközi Napok idejére) id. Kalló Viktor 

által készült el az emlékmű. A Hungária szobrot követően, 2021.09.21-én, 

az idén 42 éves emlékművet a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

szoborfelújítási programjának keretében a Szabó és Társa Kft. tisztította 

meg magas nyomású forró vízzel. A nagyjából 4 és fél méteres emlékmű 

déli oldalán újból fényesen csillog a krómacél felirat: „Állíttatva az elődök 

tiszteletére, az utódok emlékezetére”. Az északi oldal szövege: „A királyi 

városok közé sorolva”, illetve a két évszám: 1354, 1979 

A városi jog a középkori város szabadságjogainak és olyan 

jogszabályainak összessége, mely a városlakókat megkülönböztette a 

városon kívül lakóktól. A városi szabadságjogok egy része gazdasági 

kiváltság volt: a vámmentesség, az országos-, illetve heti vásártartási jog, 

nagyobb városoknál az árumegállító jog. A város polgárai adójukat egy 

összegben róhatták le és szabadon végrendelkezhettek. Ezeken a gazdasági 

jogokon kívül a városok kiváltságlevele tartalmazta a bíró- és 

tanácsválasztás engedélyezését. Városnak lenni egyházi előjogot is jelentett: 

a városlakók jogot nyertek arra, hogy plébánosukat maguk választhassák 

meg. 

 Az 1300-as évek közepén a vár körül lassan település szerveződött, 

melyet 1345-ben már „villa Ovár”-ként szerepelt. 1354-ben Károly Róbert 

özvegyének Erzsébet királynénak (Nagy Lajos édesanyjának) köszönhetően 

királynéi városok rangjára emelte a tulajdonában lévő falut és 

felszabadította a polgárait és hospeseit a vár és ura fennhatósága alól. A 

város kiváltságai később is megmaradtak annak ellenére, hogy a vár, és a 

hozzátartozó birtokok többször is magánkézbe kerültek. 

A tervek szerint a tisztítási program 2022-ben is folytatódik 

Mosonban, az Erzsébet-téren álló I. világháborús emlékmű rendbetételével. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Szabó És Társa 

Belsőépítészeti Kft. nemes felajánlásáért és munkájáért.  

Dr. Kalmár Sándor 

 

A civil napon kitüntették Egyesületünket 

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség egy év kihagyás után október 9-én 

rendezte meg, immár 22. alkalommal a Civil Napot, a Flesch Kulturális 

Központban. 

A rendezvényen dr. Iváncsics János alpolgármester adta át Dr. Unger 

Andrásnak, Egyesületünk elnökének a „Mosonmagyaróvár Civil 

Társadalmáért”, az Önkormányzat képviselő testülete által odaítélt díjat. Az 

indoklás szerint a város építészeti örökségének, történelmi arculatának 

megőrzése érdekében végzett közel 4 évtizedes helytörténeti munkája, 

valamint számos köztéri szobor, emlékmű, műemlék épület fennmaradása 

érdekében végzett közösségépítő tevékenységük elismeréseként kaptuk a 

díjat. 

Az elismerést Egyesületünk nevében tisztelettel megköszönjük. 

az Egyesület vezetősége  

FELHÍVÁSOK 

     Egyesületünk a Magyaróvári öreg temetőben 12 védett sírt gondoz. 

Három sírhoz keresünk gondozókat, akik egész éven át ápolnák azokat. 

Jelentkezni személyesen az egyesületi napon, vagy e-mail címünkön lehet. 

     Kérjük azokat, akik e-mail címmel rendelkeznek, de azt ez ideig nem 

adták meg, a gyorsabb és pontosabb kommunikáció érdekében e-mail 

címünkre küldjék meg. 


