
Hírek 

A honlapunk készítésre 80.000 Ft-ot nyertünk az Önkormányzat pályázatán. 

A készítése folyamatban van, várhatóan novemberben elkészül. 

* 

Saját kezdeményezésünkre 11 védett sírt vettünk gondozásba. Dr. Kalmár 

Sándor elnökségi tagunk koordinálja a programot. Közreműködnek a Kossuth 

és a Bolyai iskola tanulói is.  

* 

A hagyományosnak mondható fehérvárcsurgói kirándulás a délelőtti eső 

ellenére jól sikerült. A délutáni meglepetés program móri borkóstoló volt.  

* 

Sikeresen bonyolítottuk le június 26-án a hagyományos Szent László napi 

megemlékezésünket. A műsort bővítettük. Külön köszönet a Belvárosi 

Üzletkör aktivistáinak és dr. Iváncsics János alpolgármesternek. 

* 

Július 5-én sikeresen megtartottuk az ún. négyes civil szervezeti találkozót a 

„Biczónál” (Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Kör, Óvári Gazdászok 

Szövetsége, Városvédők). 

* 

Hagyományos kirándulásunk Tulln-ba szeptember 1-én, csütörtökön lesz. A 

busz 7 órakor indul a temető parkolójából, a továbbiakban a szokásos 

megállókban áll meg.  

* 

Szeptember 16-án, pénteken ünnepeljük a Kulturális Örökség Napját, 

amelynek keretében meglátogatjuk a 160 éves Kühne Múzeumot és 

megkoszorúzzuk Kühne Ede szobrát.  

 

Gyászjelentések 

Májusban elhunyt Tempfli József nagyváradi megyés püspök, aki 1993-ban 

felszentelte az akkor kezdeményezésünkre állított Szent László szobrot. Isten 

nyugosztalja! 

 

Búcsúzunk Egyesületünk alapító tagjaitól: vitéz Bellovicz Károlytól és 

Horváth Istvántól. Nyugodjanak békében! 

 

Egyéb 

Tagdíjunk ez évtől egységesen 2000,- Ft / fő / év. Akik még nem fizették be – 

vagy félreértés miatt kevesebbet fizettek – kérjük, hogy rendezzék 

tartozásukat. 

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett 
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A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnökségének beszámolója a 

2015-ben végzett munkáról 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 Törvényi kötelezettség írja elő, hogy ezen túl valamennyi Egyesület, 

közöttük a miénk is évente kell, hogy számot adjon tagságának végzett 

munkájáról, számoljon el a reá bízott anyagi javakkal és ismertesse a jövőre 

vonatkozó terveit. 

 Önök előtt jól ismert, hogy a 2015. év végén, ugyancsak közgyűlés 

keretében Egyesületünkben vezetőség váltás zajlott le. Korábbi elnökünk Dr. 

Kocsis Sándor Úr több mint 10 éves tevékenység után vált meg elnöki 

tisztjétől. Vele párhuzamosan a tagság új elnökséget és vezetőséget is 

választott, óvatosan irányt mutatva a fiatalítás felé. E helyről köszönöm, még 

egyszer is a korábbi vezetés, kiemelten Dr. Kocsis Sándor Úr munkáját. 

Egyben megköszönöm azt a bizalmat, amely engemet az elnöki pozícióba 

juttatott. Mint akkor, most is megerősítem, hogy minden erőmmel és 

tehetségemmel az Egyesületet kívánom szolgálni, megbecsülni a múltat, de 

keresni az új idők, új módszereket kívánó kihívásait is. 
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 Ebből az alkalomból jelent meg a 30 év történetét összefoglaló 

monográfia, Dr. Kocsis Sándor gondozásában, amely kiváló áttekintést ad az 

Egyesület törekvéseiről, sikereiről, a városunkat is formáló tevékenységéről. 

Ez a beszámoló tulajdonképpen – tekintettel az év végi időpontra – már 

egyszer számot adott a 2015. év csaknem egészéről. Ezért engedjék meg, 

hogy a már jól ismert tényeket rövidre fogva ismertessem (ismételjem meg). 

 Az Egyesület 2015. évi munkaterve rendezvények színes sorát foglalta 

egybe, a közösségi programoktól kezdve, a városvédelmet szolgáló 

ismeretterjesztő előadásokon át, kiváló elődeink emlékének felidézéséig. 

Ezek sorában: 

 Kirándulást szerveztünk Herendre és Tulln-ba, egyesületi karácsony 

keretében köszöntünk el az ó-évtől és üdvözöltük az újat. 

 Három különböző országot és számos várost bemutató vetített képes 

előadást rendeztünk, koncentrálva a városvédelmet érintő, adott 

esetben adaptálható kérdéskörökre. 

 Megemlékeztünk március 15-ről, Deák Ferenc születésének és 

halálának évfordulójáról, Bauer Rudolfról (Óvári Gazdász Olimpiai 

Bajnokról). Fontos rendezvényünk volt a „… még mindig hullanak a 

falevelek” címmel megtartott  I. Világháborúra emlékező előadás is. 

 Kiemelt rendezvényünket, a Városi Szent László napot a Szent László 

Emlékbizottsággal és a Magyaróvári Szent Gotthárd Római Katolikus 

Egyházközséggel közös szervezésben, az Önkormányzat kiemelt 

támogatása mellett, 2015. június 28-án tartottuk meg. A szentmisét 

Németh László pápai prelátus, püspöki helynök, volt mosoni plébános 

celebrálta. Az ünnepi beszédet – kiváló szerkesztésben és előadásban 

– Vida István újságíró mondta. 

 1994. óta minden évben megünnepeljük a Kulturális Örökség Napját. 

2015-ben ebből az alkalomból szerveztünk kirándulást Sopronba és 

tekintettük meg a város építészeti és kulturális emlékeit, 

nevezetességeit. 

 

 

 

 

 A tárgyév folyamán is kiváló kapcsolatot tartottunk fenn a város más 

civil szervezeteivel, közülük is kiemelve a Széchenyi Polgári Kört, a Mosoni 

Polgári Kört, az Óvári Gazdászok Szövetségét, valamint a Kertbarátok Körét. 

Együttműködésüket, támogatásukat köszönjük. 

 Az Egyesület vezetősége havi rendszerességgel ülésezett, ezeken 

szervezte a programokat és beszélte meg az éppen aktuális teendőket. A 

Vésztői Országos Találkozón, tervünkkel ellentétben sajnos nem tudtunk 

részt venni. Ennek elsősorban az anyagi fedezet hiánya, de részben a távolság 

is oka volt. Az Egyesület tagsági viszonyait – igaz már ez év első negyedében 

– felülvizsgáltuk. Töröltük azokat, akik 2 éven túl nem fizettek tagdíjat, 

ugyanakkor 12 új belépőnk is volt. A 2016. május 1-i nyilvántartásunk szerint 

207 fizető, aktív tagunk van. 

 A beszámoló keretében tájékoztatást kívánok adni arról is, hogy a 

Győri Törvényszék Pk. E. 60.347/1989/70. számú végzésében a 2015. 

novemberi közgyűlés határozatait – közte az Alapszabályt érintő változásokat 

is – 2016. március 22-i hatállyal jogerőre emelte. Az új Alapszabály, a 

módosításokkal egységes szerkezetben, az Egyesület irodahelyiségében 

kifüggesztésre került és azt minden tagunk megtekintheti. 

 A mai napon tartandó közgyűlésünknek az eredeti szándék szerint nincs 

olyan napirendi pontja, amely Alapszabályunkat érintené. 

 Végül, de nem utolsó sorban köszönetet kell mondanunk 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának és mindazon képviselőinek, 

akik a 2015. évben, az erkölcsieken túl, pénzügyileg is támogatták a 

munkánkat. Megértő támogatásukra 2016-ban is számítunk. 

 

Mosonmagyaróvár, 2016. május 24.                        

 

                                                                                 Dr. Unger András 

 

Határozatok 

 

A közgyűlés elfogadta az elnök, az ügyviteli és pénzügyi vezető beszámolóját 

és jóváhagyta a FB jelentését Az ülésről készült jegyzőkönyv az Egyesület 

irodájában megtekinthető. 


