
Mosonmagyaróvár   

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családbarát Ön kormányzat Díjat adományoz 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának. 

Mosonmagyaróvár Magyarország észak-nyugati kapujában, az osztrák és a szlovák határ 
mentén fekszik. A Szigetköz fővárosának is nevezik. A közel 33.000 lakosú város 
járásszékhely, vonzáskörzetébe 26 település tartozik. 

Mosonmagyaróvár a fenntartott bérlakások karbantart ására, felújítására minden évben 
jelent ős összegeket fordít.  Az egykori szovjet laktanya épületéből munkásszállót alakítottak 
ki. A bölcsődékben időszakos gyermekfelügyelet, baba-mama játszóház, babahotel és 
szülőklub segíti a kisgyermekes családokat. Az önkormányzat ingyenes füzetcsomaggal 
támogatja az első tanévüket kezdő kisdiákokat. 

A város Családsegítő Szolgálata és a Gyermekjóléti Szolgálat központja bababarát 
ügyfélfogadó hellyel rendelkezik. A Gyermekek Átmeneti Otthona teljes ellátást nyújt azon 
családok számára, akik természetes támasz nélkül (nagyszülői segítség nélkül) élnek a 
városban. Nyári napközis tábor üzemel a nyári szünetben 7 héten keresztül.  

A Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület 2013 óta te vékenykedik a városban azzal a 
céllal, hogy a belvárosban élénk legyen a társasági  élet. A rendszeres multikulturális 
tevékenység fokozásával családbarát programok szervezésével járulnak hozzá a belváros 
vonzóvá tételéhez. 

2014-ben egy közösségi tér, illetve kerékpáros pihe nőhely létesült. Esztétikus 
környezet, pihenőhely és Zöld Kerék játszótér várja a családokat. A szabad WIFI használatot 
a sétáló utcára is kiterjesztették. Az önkormányzat FIÓK Ifjúsági Klubot működtet alternatív 
napközbeni ellátást nyújtva a 12-18 éves korosztály számára. 

Mosonmagyaróváron 20 játszótér került kialakításra sporteszközökkel, vizes játékokkal. 

Az önkormányzat a környezettudatos szemléletformálá s terén is sokat tesz a városért: 
kiemelend ő a kiváló közm űvesítettség, a szelektív hulladékgy űjtés és a fejlett 
hulladékggazdálkodás.  Öt éve rendezik meg nagy sikerrel az óvodások és általános 
iskolások 1. osztályosai számára az "Apró kezek, csoda kertek" c. kertépítő versenyt. A 
város 2014-ben csatlakozott "A legszebb konyhakertek" c. országos programhoz, 
melynek célja az otthoni kertgazdálkodás népszer űsítése .  

Az országos "Te szedd" szemétszedési akcióhoz már két alkalommal csatlakozott a város, 
2000 gyerek és 150 felnőtt több száz zsák szemetet gyűjtött össze. A "Gurul a város" 
kerékpáros-görkoris program már 10 éve mozgatja meg a lelkes kerékpározókat. 

A város vezetői fontosnak tartják, elismerik és kiemelten támogatják a Nagycsaládosok Életfa 
Egyesülete munkáját. 

A NOE méltónak találta Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatát az elismerésre. 

A díjat átveszi: Dr. Csanádi Viktória, aljegyz ő. 


