HÍREK
Március közepétől a Flesch K. Kulturális Központban lévő irodahelyiségünkben
minden kedden megtartjuk Egyesületi Napunkat, 15-17 óra között. Itt többek között
lehetőség van a tagdíj készpénzes befizetésére is.
Március 15-én részt vettünk a civil szervezetek városi megemlékezésein. A
szokásoknak megfelelően Egyesületünk a Deák Ferenc emléktáblánál koszorúzott.
Az Önkormányzat által kezdeményezett „Ne dobd el” városi szemétszedő
mozgalom keretében a Wittmann-park megtisztítását vállaltuk, és végeztük el március
26-án.
Az április 26-ra tervezett közgyűlés után, pótolva az elmaradt Egyesületi karácsony
biztosította közösségi együttlétet, a résztvevőket kötetlen beszélgetésre terveztük hívni.
Tekintettel az időközben kialakult helyzetre a vezetőség úgy döntött, hogy az erre szánt
100. 000,- Ft-ot a Kárpátaljai menekültek, önkormányzatnál vezetetett számlájára utalja
át.
Május 6-án (pénteken) 17 órakor tartunk megemlékezést a Magyar Sport Napja
alkalmából a Bauer emléktáblánál, Mosonban.
Május 17-én (kedden) 17 órakor kezdődik a könyvtárral közös rendezvényünk a:
Rendhagyó technika-történet óra „Közlekedés közúton és vízen„ címmel, amelynek
előadója dr. Kocsis Sándor lesz.
BÚCSÚZUNK
KÁLDI ENDRE
(1937-2022)
Gyémántdiplomás agrármérnök
Életének 85. évében csendesen elhunyt Egyesületünk egyik alapító tagja, lelkes
támogatója. Búcsúztatása március 21-én volt az Óvári temetőben.
Kedves Endre! Nyugodjál békében!
BELLOVICZNÉ MERENA KLÁRI
Egyesületünk sokéves tagja 2022. március 15-én, békésen elhunyt.
Emlékét megőrizzük!
EGYÉB
Kérjük Kedves Tagtársainkat, aki csak teheti, a 2022. 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!
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.

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület
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B ankszámlaszá m: OTP Bank 11737076–20029834
Adószám: 19104298–1–08
Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14. Egyesületi idő: kedd 16–18 óra
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Meghívó
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöksége tisztelettel meghívja tagjait
a 2022. április 26-án kedden 17.00 órakor tartandó éves közgyűlésére, amelyet a
Flesch Károly Kulturális Központ (Mosonmagyaróvár, Erkel F. utca 14.)
előadótermében tart.
Napirend
1. A levezető elnök megnyitója, majd javaslata a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A napirendi pontok megszavazása.
2. Az elnökség beszámolója a 2021-es évben végzett munkáról.
Előadó: Dr. Unger András elnök.
3. Pénzügyi beszámoló a 2021-es évről.
Előadó: Nagyné Barcza Zsuzsa ügyviteli és pénzügyi vezető
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021-es évről.
Előadó: Dusek Miklósné FB-elnök
5. Hozzászólások, szavazás
6. A 2022-es éves szakmai és pénzügyi terv ismertetése.
Előadó: Dr. Unger András elnök
7. Hozzászólások, szavazás
8. Személyi kérdések előterjesztése
Előadó: Dr. Unger András elnök
9. Egyebek
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok
megtartásával 2022. május 10-én 17:00 órakor kerül összehívásra és helyszíne megegyezik a fent rögzítettel. A
megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Mosonmagyaróvár, 2022. április 5.

Dr. Unger András
elnök

KÖZMEGHALLGATÁSOK
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a pandémia ellenére az elmúlt
2 évben is megtartotta a szokásos közmeghallgatásokat. A 2020. éviről a
TÁJÉKOZTATÓ korlátozott terjedelme (száma) miatt csak a közgyűlésben
tudtunk számot adni. Itt most összefoglaljuk azokat a legfontosabb
javaslatainkat, észrevételeinket, amelyekkel az elmúlt 2 évben a
közmeghallgatásokon éltünk.
Mindkét évben hangsúlyosan vetettük fel a Wittmann-park
elfogadhatatlan állapotát, a korábban ott zajló, zöldfelületeket csökkentő,
zsúfoltságot eredményező építkezéseket. A 2021. évi meghallgatáson
Egyesületünk vállalta, hogy tárgyalási alapként elkészíti a park
rehabilitációs javaslat-tervét. Az Önkormányzat ezt a kezdeményezést
elfogadta és 2022. év végére tárgyalási sorozatba vette.
Mindkét évben szóba hoztuk a város forgalom szabályozásának
kérdéskörét, a reggeli és délutáni csúcsforgalom gyorsabb levezetésének
lehetőségét. A magunk részéről erőteljesen szorgalmaztuk az északi elkerülő
út megépítését. Ugyanakkor elfogadtuk – mivel a fentieknek rövid távon
realitása nincs - a város által előterjesztett forgalomgyorsító intézkedéseket,
amelyeknek első eleme a Malomszer – Cserháti utcák kereszteződésében
pozitív tapasztalattal megvalósult. Ilyet javasoltunk a 48-as térre (Gorkij –
Pozsonyi utcák), a Szekeres R. – Terv utcák kereszteződésébe is.
Rámutattunk a környezetvédelem és a város építési szabályzatának
összefüggéseire, lehetőségeire. Az Önkormányzatnak – megkötésekkel
ugyan – de van egy komoly szabályozó eszköze, nevezetesen a beépítési
intenzitásra vonatkozó előírása. Hangsúlyoztuk, Egyesületünk nem
beruházás ellenes, de tiltakozunk minden olyan építkezés ellen, amely
zsúfoltságot és vele együtt környezeti ártalmat is okoz. (Nyári kánikulában a
közelmúltban épített lakótelepek környezeti hőmérséklete 3-4 °C-kal is
magasabb, mint a peremkerületeké.) Ma már csaknem mindenki elfogadja a
klímaváltozás tényét. Mi itt, ebben a városban ennek mérsékléséhez csak
saját eszközeinkkel tudunk hozzájárulni. Kértük a képviselőket, hogy
döntéseik meghozatalakor gondoljanak erre is. Itt jegyezzük meg, hogy ezt a
kérdéskört az ún. partneri együttműködés keretein belül is figyelemmel
kísérjük.

Mindkét évben felemlítettük a Mosoni Temető parkolójának méltatlan
állapotát. Ígéretet kaptunk arra, hogy 2022-ben a parkolót megépítik.
Javaslatokat tettünk elhanyagolt zöldterületek rendezésére, új sétányok,
bicikli utak kialakítására a folyók közelében. Szóba hoztuk a járdák sok
helyen elhanyagolt, balesetveszélyes állapotát, egyes utcákban a
gyalogátkelőhelyek felfestésének szükségét. Felhívtuk a figyelmet arra is,
hogy a Duna-lakópark fásítását szisztematikusan kell folytatni, ebben a
városrészben kevés a közpark és játszótér.
Jóleső érzéssel foglaltuk össze azokat a pozitívumokat, amelyek részben
(vagy egészben) Egyesületünk javaslataival, támogatásával összhangban
valósultak meg. Ilyenek voltak: a Szt. Anna kápolna rekonstrukciója,
szobortiszítások, a város köztereinek virágosítása, gondozása, az
útfelújítások, a volt MOFÉM kultúrház felújítása, a városi fásítási program,
a közterületek rendszeres tisztítása (szemétszedés tavasszal, ősszel) a civil
szervezetek bevonásával.
MOSONMAGYARÓVÁR LEGÉRTÉKESEBB MŰEMLÉKEI
Hosszú kihagyás után március 29-én rendeztük meg a
„Mosonmagyaróvár legértékesebb műemlékei” című előadásunkat a Flesch
Károly Kulturális Központban, zárt térben. Egyesületünk 2020 óta dolgozik
a város mintegy 70 műemlékének összegyűjtésén, egységes rendszerben
való feldolgozásán. 2021. végéig a 31 legértékesebb épület és szobor
felmérését végeztük el. Ezekből az előadók (Tuba László, Bella Sándor, Dr.
Kalmár Sándor) vetített-képes előadásukban 12 olyat mutattak be,
amelyeknek értékére, szépségére különlegességére a mindennapok során
talán nem is figyelünk fel, történetét talán nem is ismerjük. A teljes anyag az
Egyesület honlapján (www.mve1985.hu) mindenki számára elérhető. (A
holnap mobil telefonra nincs optimalizálva, ha azon nem találja meg más
eszközön – laptop, asztali gép – keresse. Itt a „Kiadványok” majd a „Főbb
kiadványok” menü pontra kell kattintani.)
A felmérő munka 2022-ben mintegy 30 kisebb, de rendkívül értékes
műemlék számbavételével folyik, és várhatóan 2023-ban fejeződik be.
(x)

