FIATALOK- 2016.
Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért 1991-2016
A Város- és Faluvédők Országos Szövetsége (Hungaria Nostra) pályázatot írt
ki általános – és középiskolai diákoknak a fenti címen. 25 éve minden évben
arra kíváncsiak: Melyik az a nevezetes hely, szerinted megőrzésre méltó
épített vagy természeti érték, családi emlék környezetedben, településeden,
amelyre a legbüszkébb vagy. A hagyományt követve, az új vezetőség
végiglátogatta az iskolákat és a bemutatkozással egyidejűleg, felajánlotta a
részvételt. A városi előzsűrizés megtörtént, egyesületünk az Ujhelyi Imre
Iskola 5. a osztályának pályázatát küldte tovább az országos megmérettetésre.

A tavaly év végi közgyűlésre készült el egyesületünk jubileumi kiadványa. A
kezdetektől napjainkig tartalmazza a városvédők munkájának sokrétű, színes
leírását. A könyvet olvasó érdeklődő, reméljük sok új ismeretre talál vagy
felidézheti a múlt eseményeit. Megvásárolható a Mosonmagyaróvári
Városvédő Egyesületnél hivatali időben, 700 Ft-os áron. Szeretettel ajánljuk!

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett

Mosonmagyaróvári
Városvédő Egyesület
2016. február
TÁJÉKOZTATÓJA
125. szám
Megjelenik igény szerint a MONOCOPY Nyomdában 300 pld. Szerk. Hatvani Emőke
Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14. / 15. ajtó
Bankszámla száma: OTP 11737076-20029834
Egyesületi napok: kedd 16-18 óra - szerda 15-18 óra között

KÖZGYŰLÉS – 2015. november 24.
Az alapítás óta eltelt 30 év alatt az EGYESÜLET a város épített, természeti
és helytörténeti értékeinek megóvásáért, gyarapításáért tevékenykedett. A
mostani közgyűlés feladata volt az összegzés, a végzett munka értékelése, az
előttünk álló feladatok meghatározása – és az új személyi és tárgyi feltételek
megteremtése. A közgyűlés határozatképes volt.
Napirendje: 1. Beszámoló a 2014-2015. évek történéseiről
(Dr. Kocsis Sándor, elnök)
2. Pénzügyi beszámoló 2014.
(Dancs Ferencné, ügyviteli és pénzügyi vezető)
3. Tájékoztató a taglétszámról és a tagdíj fizetésről
(Steiner Rezsőné, jegyző)
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
(Dusek Miklósné, FB elnök)
5. Hozzászólások
6. Elnökségi tagok és tisztségviselők választása
7. Alapszabály módosítása
8. Határozathozatal
9. Egyebek
A közgyűlésen Dr. Kocsis Sándor leköszönő elnök bemutatta az egyesület 30.
évfordulójára megjelentetett kiadványt és rövid beszámolót tartott.
Megköszönte a vezetőség munkáját. Megerősítette lemondását. A jelenlevők
ezt egyhangúlag elfogadták. Bella Sándor méltatta tevékenységét az elnök úr
hosszú éveken át végzett lelkes, tartalmas, igényes munkáját!

AZ ÚJ VEZETŐSÉG
2015. november 24-től
- dr. Unger András elnök
- dr. Kalmár Sándor alelnök
- Bella Sándor alelnök
- Lugosi Géza városfejlesztési szakosztályvezető
- Hatvani Emőke információs szakosztályvezető
- Németh Attila titkár
- Steiner Rezsőné jegyző
- Dancs Ferencné ügyviteli és pénzügyi vezető
- Dusek Miklósné felügyelő bizottsági elnök
- Neuberger Gabriella felügyelő bizottsági tag
- Winkler Lászlóné felügyelő bizottsági tag

GYÁSZJELENTÉS
Dr. Szodfridt Gyuláné - Anikó
a felügyelőbizottság tagja, életének 77. évében türelemmel viselt, súlyos
betegségben, csendesen elhunyt. Hamvait, 2016. január 21-én, gyászmisén
búcsúztattuk a mosoni Nepomuki Szent János Plébániatemplomban. Örök
nyugalomra a győri karmeliták altemplomában helyezték. Emlékét
kegyelettel megőrizzük!
Hírek
Deák Ferenc halálának 140. évfordulóján megemlékezést tartott egyesületünk
a tiszteletére állított táblánál. Dr. Kocsis Sándor Söjtör szülötte, Deák földije
beszélt. Az újonnan megválasztott elnök, Dr. Unger András javaslatára
kötetlen találkozó, zárta a délutánt, amely hasznos volt az új vezetőség
számára, hogy jobban megismerjék egymás ötleteit, elképzeléseit.

A megbízatás öt évre szól.
*
Következő találkozónk:
2016. március 15. kedd Városi ünnepségek
Elnökségi ülés: 2016. március 22. kedd 17 óra (iroda)
2016. április 5. kedd 17 óra (oktatóterem) Törökország- Kerekes M. István
2016. április 11. hétfő Költészet Napja – Ady emléktábla (Ady E. utca sarok)
2016. április 19. kedd 17 óra (iroda) Tisztségviselők ülése

Tagdíjbefizetés
A mellékelt csekken vagy egyesületi napokon az irodában:
Kedd: 16-18 óra, Szerda: 15-18 óra
2016. január 1-től egységesen 2000 Ft
A Városvédő Egyesület éves tagdíját az OTP-ben is be lehet fizetni
utalással, személyesen:
Bankszámlaszám: 11737076-20029834
Amennyiben nem kívánja fenntartani tagságát, kérjük jelezze személyesen
vagy levélben.
Köszönjük tagdíj felülfizetésüket és támogatásukat!

Nyári, az egyesület tagjainak közös élményt adó úti beszámolót tartott Dr.
Kocsis Sándor. A Széchenyi Polgári Kör szervezésében minden évben egy
környékbeli országba látogatunk. A történelmi kalandra a „testvér” civil
szervezetek tagjai is csatlakozhatnak, így a hasonló érdeklődési körű emberek
együtt utaztunk. Csehországban egy szép körutat tettünk. Finom söröket és
helyi ételeket kóstolgatva, jókedvvel és áhitattal látogattunk meg 12(!) várost.
Az összefoglalóra az utastársak és az itthon maradottak egyaránt ellátogattak.
„Jövőre Veletek újra!”
*
Előzetes: Közgyűlés, 2016. május 24. kedd 17 óra (klubterem)
*
Minden rendezvényünk nyilvános, szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Vezetőségi üléseink tagjaink számára is nyitottak! Várjuk ötleteiteket,
javaslataitokat, új kezdeményezéseiteket!

