Hírek
Regionális találkozó Szombathelyen. A vendéglátó város, továbbá Sümeg,
Várpalota, Bük, Tapolca, Keszthely és Mosonmagyaróvári városvédő (szépítő)
egyesületek találkoztak november 5-én. Az egész napos program során a városok
képviselői rendkívül hasznos, gyakorlatias tapasztalatcserét folytattak.
*
November 8-án vendégünk volt Dr. Árvay István polgármester úr, aki mintegy 50
érdeklődő előtt tartott közel másfél órás beszámolót a városfejlesztés aktuális
kérdéseiről. Az önkritikát sem nélkülöző beszámolót élénk vita követte.
*
Egyesületünk, a városvezetés támogatásával 103 I. világháborús hadisír felújítására
nyújtott be pályázatot, mintegy 7 millió Ft értékben. A feladat felelőse Lugosi Géza
vezetőségi tagunk.
*
Az önkormányzat anyagi támogatásával elkészült honlapunk, amely a
www.mvc1985.com címen érhető el. A honlap feltöltése folyamatban van.
Működéséről következő lapszámunkban adunk részletes tájékoztatást.
*
Egyesületünk december 13-án tartotta szokásos év végi utolsó ülését, egyben
évbúcsúztatóját. A jó hangulatú rendezvényen közel 60 tagtársunk vett részt.
*
A Huszár Gál könyvtárral közösen szervezett legközelebbi rendezvényünk (helyszín:
könyvtár)
02. 28. (kedd) 16:00 Horváth Sándor Domonkos: Profán, profán avagy
tollbamondás a pillanatból c. könyvének bemutatója. Beszélgetőtárs: Tuba László
03. 02. (csütörtök) 16:00 Vida István: Megemlékezés a kiegyezés 150.
évfordulójáról.
Gyászjelentés
Decemberben elhunyt Takács László agrármérnök, alapító tagtársunk. Temetésén
egyesületünk több tagja vett részt és fejezte ki részvétünket. Nyugodjál békében!
Egyéb
Kérjük tagtársainkat, aki csak teheti a 2000 Ft/fő/év tagdíját az OTP 1173707620029834 sz. számlánkra fizesse be. Készpénz befizetést minden héten kedden 1618 óra, szerdán 15-17 óra között lehet eszközölni az egyesület irodahelyiségében.
Ugyanezen időpontban irodánk a 06-30-550-3527 számú telefonon is elérhető.
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Az évek telnek, futnak, nincs két egyforma. Az egyiket kiemelkedőnek, a
másikat csak jónak, a harmadikat – és így tovább – rossznak gondoljuk, érezzük.
2016 a politika által uralt év volt. Mindennapjainkat a menekültek,
migránsok, terroristák, merényletek árnyékolták be, még akkor is, ha ezekről
leginkább tudósítások útján értesültünk csak. Év végén aztán kaptunk béremelést,
jóléti ajándékot és egy kevés nyugdíjat. Ebben a forgatagban eszünkbe kell jutni
annak is, ami szép és lelket melegítő volt és itt elsősorban városunkra gondolok. A
virágzó város program, az útépítések sora, a Flesch megújulása, a belváros
rendezése (végre!) ebbe a sorba tartozik. Dicséret érte! Azonban van még mit
tenni…..
Essék szó arról is, ami nem tetszett. Ezek sorából – a mi szempontunkból –
kiemelkedik a Wittmann park beépítése, és ami még következik….? Nemcsak a
városvédők, de úgy gondoljuk Mosonmagyaróvár lakosainak döntő többsége a
parkot sajátjának, egy emblematikus helynek tekinti, amelyhez megkérdezésük
nélkül nem szabadott volna hozzányúlni, különösen nem egy tömegszállást
felépíteni. Erről és a hasonlókról párbeszédet kell folytatnunk. A városvezetés
részéről látok erre hajlandóságot.
A Városvédő Egyesületnek ma mintegy 200 tagja van. Ebből 40-50 fő aktív,
akik rendszeresen látogatják rendezvényeinket, részt vesznek a közös munkákban.
A feladatokat távolabbról szemlélők csaknem 100%-a is befizeti tagdíját, és úgy
gondoljuk ezzel a gesztussal jelzik, egyetértenek törekvéseinkkel. Ezt a támogatást
is köszönjük.
Ezúton kívánok Mosonmagyaróvár minden polgárának békés új évet, jó
egyészséget és egy törekvéseink szerint még szebb, élhetőbb várost.
Dr. Unger András
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A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület
2017. évi munkaterve
Időpont
Tervezett program / esemény
24. kedd, 17:00
Tisztségviselők értekezlete
27. péntek, 15:00 Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a Deák
emléktáblánál
07. kedd, 16:30
A korszerű városépítés- és védelem feladatai és
eszközei a 21. század elején. Előadó: Dimény
Gábor
21. kedd, 17:00
Tisztségviselők értekezlete
15. szerda, du.
Március 15-i megemlékezések és koszorúzás a
Deák emléktáblánál
21. kedd, 17:00
Elnökségi ülés, felkészülés a közgyűlésre
28. kedd, 16:30
Mosonmagyaróvár közlekedésfejlesztésének
koncepciója. Előadó: az Önkormányzat
képviselője
11. kedd, du.
A Költészet Napja, megemlékezés az Ady
emléktáblánál
18. kedd, 17:00
Tisztségviselők értekezlete
25. kedd, 17:00
Közgyűlés
05. péntek, 16:30 A Magyar Sport Napja, megemlékezés a Bauer
emléktáblánál
23. kedd, 17:00
Tisztségviselők értekezlete
30. kedd, 17:00
A Szt. László Emlékbizottság ülése, a Szt. László
napi megemlékezés előkészítése
17. szombat
Kirándulás: Szombathely és környéke (a
program szervezés alatt)
20. kedd, 17:00
Tisztségviselők közös értekezlete a Szt. László
Emlékbizottsággal
25. vasárnap
Szt. László napi megemlékezés (a program
szervezés alatt)
27. kedd, 16:30
Rendhagyó irodalom óra. Hulló falevelek egy
szibériai sírhanton. Előadó: Dr. Kocsis Sándor (A
Könyvtár és az Egyesület közös rendezvénye)
04. kedd, 17:00
Civil szervezetek (Óvári Gazdászok Szövetsége,
Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Polgári Kör,
Városvédő Egyesület) találkozója a „Biczónál”

Augusztus
31. csütörtök
12. kedd, 17:00
Szeptember 38. hét
17. kedd, 16:30
Október
24. kedd, 17:00

November

07. kedd, 16:30
21. kedd, 17:00
27. hétfő, 15:00

04. hétfő, 15:00
December
19. kedd, 15:00
19. kedd, 16:00

Városvédő Egyesületek Országos Találkozója,
Gyöngyös
Kirándulás: A Tulln-i kertészeti és virágkiállítás
megtekintése (kísérő program szervezés alatt)
Tisztségviselők értekezlete
A Kulturális Örökség Napja (a program
szervezés alatt)
Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a Deák
emléktáblánál, születésének évfordulóján
Elnökségi ülés, tájékoztató az elvégzett
munkáról, a 2018. évi munkaterv első
megbeszélése
A műemlékvédelem helyzete
Mosonmagyaróváron, a Városvédő Egyesület
szerepe és feladatai (a program szervezés alatt)
Tisztségviselők értekezlete
Várostörténeti vetélkedő felső tagozatos iskolai
tanulók részvételével (A Könyvtár és az
Egyesület közös rendezvénye)
Az Egyetértés Napja, megemlékezés és
koszorúzás Sattler János sírjánál
Tisztségviselők értekezlete, a 2018. évi
munkaterv elfogadása
Egyesületi karácsony

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület konkrét időponthoz
nem kötött programjai és feladatai
a 2017. évben
1. A 11 védett sír folyamatos gondozása.
2. Kiadványaink digitalizálása.
3. Együttműködés az Önkormányzattal a helyi műemlékek és hadi sírok
pályázati úton történő felújítása céljából.
4. A TÁJÉKOZTATÓ szerkesztése, nyomtatása, terjesztése (tervezett
példányszám 3-4/év).
5. A Hősi Halottak és a Lucsonyi Szt. Anna kápolna gondozása.
Mosonmagyaróvár, 2016. december 13.

