Egyesületi érdeklődők és volt kollégái jelenlétében, tartott vetítettképes
előadást Az Óvári sajtok történetéről Dr. Unger András az egyesület új
elnöke. Ezzel az előadással mutatkozott be először a tagságnak. A színes és
érdekes beszámoló sajt- és hozzá illő borkóstolóval zárult.

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett

Mosonmagyaróvári
Városvédő Egyesület
2016. április
TÁJÉKOZTATÓJA
126. szám
Megjelenik igény szerint a MONOCOPY Nyomdában 250 pld. Szerk. Hatvani Emőke
Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14. / 15. ajtó
email: varosvedok85@gmail.com
Bankszámlaszám: OTP 11737076-2002983
Egyesületi napok: kedd 16-18 óra - szerda 15-18 óra között

Meghívó
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület tisztelettel meghívja tagjait és
várja a meghívottakat a 2016. május 24-én, kedden 17 órakor tartandó éves
közgyűlésére, amelyet a Flesch Károly Kulturális Központ
(Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) klubtermében tart.
Kirándulások
2016. június 4. szombat 8.00 – kb. 19 óra Fehérvárcsurgó: a Károlyi kastély
és a kertészeti kiállítás megtekintése
Részvétel egyesületi tagoknak: 3000 Ft Vendégeknek: 3400 Ft
A csoportos belépődíj külön fizetendő: Felnőtt: 1000 Ft Nyugdíjas: 700 Ft
Délután meglepetés program várja a résztvevőket!
*
2016. szeptember 1. csütörtök 7.00 – kb. 19 óra Tulln: a virágkiállítás
megtekintése
Részvétel egyesületi tagoknak: 3300 Ft Vendégeknek: 3700 Ft
A csoportos belépődíj külön fizetendő: 11 Euro
Délután meglepetés program a résztvevőknek!
A kirándulásokra még van lehetőség jelentkezni!

A levezető elnök megnyitója után javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyére.

Napirend
1. Az elnökség beszámolója a 2015-ben végzett munkáról
Előadó: Dr. Unger András elnök
2. Pénzügyi beszámoló a 2015. évről
Előadó: Dancs Ferencné ügyviteli és pénzügyi vezető
3. A FB. jelentése a 2015. évről
Előadó: Dusek Miklósné FB. elnök
4. A 2016. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetése
Előadó: Dr. Unger András elnök
5. Egyebek

Határozatképtelenség esetén ugyanazon a helyszínen, változatlan
napirenddel fél óra múlva kerül sorra a közgyűlés.
A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes.

Rendezvényeink rövid összefoglalója
2016. február 16. Tisztségviselők ülése
Az éves programok megbeszélése, egyeztetés az új elnökkel.
2016. március 15. kedd Városi ünnepségek
Dr. Unger András megemlékező beszéde – a Deák Ferenc emléktáblánál
Elnökségi ülés: 2016. március 22. kedd
A tavaszi és nyári időszak eseményeinek részletes megbeszélése
2016. április 5. kedd Dr. Unger András: Az óvári sajtok története c. ea.
2016. április 11. hétfő Költészet Napja – Ady emléktábla (Ady E. utca sarok)
Egyesületünk vezetősége és tagjaink képviseletében koszorúztak a táblánál.
2016. április 19. kedd Tisztségviselők ülése
A nyári időszak és a kirándulások megbeszélése
Következő rendezvényeink
2016. május 6. péntek 16 óra a Magyar Sport Napja
Megemlékezés a Bauer Rudolf emléktáblánál (Ostermayer – Bauer utca sarka)
2016. május 17. kedd 17 óra Tisztségviselők ülése
Közgyűlés: 2016. május 24. kedd 17 óra (klubterem)
2016. június 4. szombat Fehérvárcsurgó – kirándulás
2016. június 21. kedd 17 óra Tisztségviselők ülése
2016. június 26. vasárnap 18 óra Szent László Nap
Ünnepi szónok: Szarka Tamás – Kossuth-díjas énekes, gitáros,
zeneszerző, a Ghymes együttes alapító tagja
2016. július 5. kedd 17 óra, 4 civil egyesület találkozója a Biczónál
2016. augusztus 4-5-6. Várpalota
Városvédő Egyesületek Országos Találkozója
2016. szeptember 1. csütörtök Tulln – kirándulás
2016. szeptember 17-18. Kulturális Örökség Napja(i)
2016. szeptember 20. kedd 17 óra Tisztségviselők ülése

Gyászjelentés
Dr. Sipos Árpád
egyesületünk alapító tagja, gyémántdiplomás erdőmérnök
életének 88. évében „az örök erdei ösvényre lépett” –
idézve a gyászjelentést.
Búcsúztatása 2016. február 20-án szombaton az olaszfalui temetőben
megtörtént.
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület tagsága koszorúval fejezte ki
együttérzését. Emlékét kegyelettel megőrizzük!
*
Dinyés László
szobrászművész, Mosonmagyaróváron a Bauer Rudolf emléktábla alkotója,
életének 68. évében 2015 szeptemberében elhunyt. Az értesítést a művész
feleségétől, az olimpiai bajnok unokájától kaptuk.
Emlékét az Egyesület megőrzi!
Kapcsolattartás
E-mail címlistánkra, kérem iratkozzanak fel: varosvedok85@gmail.com
Erre a címre írhatnak is az Egyesületnek.
Éves programot(munkaterv) lehet kapni az irodában v. email címre kiküldjük,
ha ír nekünk.
1% - Készíti adóbevallását?
A gróf Széchényi Ferenc díjjal kitüntetett Mosonmagyaróvári Városvédő
Egyesület eddig is sokat tett a város épített és természeti értékeinek
megóvásáért, a szebb, emberibb városi környezet kialakításáért.
Kérjük, támogassa adója 1%-ával saját szűkebb pátriáját!
A rendelkező nyilatkozatra írja rá adószámunkat és nevünket:
19104298-1-08 Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület
Az éves tagdíj befizetéséről ne feledkezzetek meg, aki befizette annak
köszönjük és kérjük, hogy a csekket tekintse tárgytalannak!

