Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett

Kirándulások

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

2017. június 17. (szombat) 8:00-tól kb. 19 óráig.
Program: városnézés Szombathelyen, délután Felsőcsatáron a Vasfüggöny Múzeum
meglátogatása, utána borkóstoló.
Részvétel egyesületi tagoknak: 3.300 Ft. Vendégeknek: 3.500 Ft.
A délutáni program költsége a helyszínen fizetendő.
*
2017. augusztus 31. (csütörtök) 7:00-től kb. 19 óráig.
Program: Tulln, virágkiállítás megtekintése. Délután a szépen felújított barokk
Eckartsau-i kastély megtekintése, vezetéssel. Itt volt IV. Károly királynak és
családjának utolsó lakhelye Ausztriában.

TÁJÉKOZTATÓJA
2017. június
131. szám
Megjelenik 250 példányban. Bankszámlaszám: OTP 11737076-20029834.
Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Honlap: www.mve1985.com;
e-mail: varosvedok16@gmail.com.
Egyesületi nap: kedd 16-18 óra között.
Telefon: 30/550-3527 (csak a fenti időpontban)
Nyomtatás: Monocopy Nyomda

Részvétel egyesületi tagoknak: 3.700 Ft. Vendégeknek: 4.000 Ft.
Belépő a kiállításra: 11 euró, belépő a kastélyba: 9.50 euró.
Egyéb
Kérjük Kedves Tagtársainkat, aki csak teheti, a 2000 Ft/fő/év tagdíját az
OTP 11737076-20029834 számú számlánkra fizesse be!
Készpénzes befizetésre minden héten, kedden 16–18 óra között van lehetőség az
Egyesület irodahelyiségében. Ugyanezen időpontban irodánk a 06-30/550-3527
számú telefonon is elérhető.
*
Szeretnénk jelezni, hogy Tájékoztatónk digitálisan is megjelenik! Kérjük,
amennyiben szeretne online is értesülni az Egyesület tevékenységéről, adja meg email címét elérhetőségünk valamelyikén.

HÍREK
Készülünk a június 25-ei Szent László napi megemlékezésre, melynek részletes
programját szórólapon és a honlapon tesszük közzé.
*
Június 27-én (kedden) 16:30-kor kerül megrendezésre a Könyvtár és az Egyesület
közös szervezésében Dr. Kocsis Sándor előadása, melynek címe: „Rendhagyó
irodalomóra. Hulló falevelek egy szibériai sírhanton”.
*
Július 4-én (kedden) 17:00-tól kerül sor a civil szervezetek (Óvári Gazdászok
Szövetsége, Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Polgári Kör, Városvédő Egyesület)
találkozójára a „Biczónál”.

Közgyűlés
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnökének,
Dr. Unger Andrásnak a beszámolója a 2016-ban végzett munkáról
„Tisztelt Közgyűlés!
2014 óta törvényi kötelezettség írja elő valamennyi civil egyesületnek, hogy
évente adjon számot tagságának az előző évben végzett munkájáról, számoljon el a
reá bízott anyagi javakkal, és ismertesse a jövőre vonatkozó terveit. Egyesületünk
ennek a kötelezettségnek az elmúlt két évben maradéktalanul eleget tett. Mai
közgyűlésünk a 2016-os évben végzett munkánkról kíván számot adni, és felvázolni
a 2017., részben már a 2018. év feladatait is.
Egyesületünk elnöksége 2016. január 26-án fogadta el 2016. évi munkatervét,
amelynek végrehajtásáról a következőkben kívánok beszámolni. Egyesületünk
Elnöksége és Vezetősége (tisztségviselői) a munkatervben meghatározottak szerint –
június és augusztus kivételével – havonta ülésezett. Az ülések napirendi pontjait a
munkatervből, az aktualitásokból kiindulva előre meghatároztuk és írásban minden
érintettnek megküldtük. Ez a módszer nagyban hozzájárult ahhoz, hogy munkánk
kereteit jól behatároljuk, a kitűzött célokra koncentráljunk, a rögtönzéseket
mellőzzük.
Minden évben kiemelt rendezvényünk a városi Szent László nap
megszervezése a Szent László Emlékbizottsággal és a Magyaróvári Szűz Mária
Királynő és Szent Gotthárd Római Katolikus Plébániával együttműködve. 2016-ban
ebbe a munkába bekapcsolódott a Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület is, és
kísérőprogramként megszervezte a „Szent László királyunk udvarában” című vidám,
játékos, történelmi műsort, elsősorban gyermekek számára.

A szokásos program – ahol az ünnepi misét Pápai Lajos püspök úr celebrálta,
és az ünnepi szónok Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész volt – zászlóforgató
együttes korhű műsorával, valamint misebor- és kolbászkóstolással bővült.
Megtartottuk szokásos megemlékezésünket a Deák évfordulókon, március 15én, a Magyar Sport Napján és az Egyetértés Napján (Sattler). A Kulturális Örökség
Napja alkalmából lehetőségünk nyílt a Kühne Rt. meglátogatására. A több órás
program keretében megemlékeztünk Kühne Edéről, megkoszorúztuk a gyár udvarán
lévő szobrát, előadást hallgattunk a gyár múltjáról, jelenéről és terveiről.
Megtekintettük az egyedülálló gyármúzeumot és végül bejártuk a mezőgazdasági
gép- és buszgyártó egységek csarnokait. Rendezvényünkkel városunk iparikulturális értékeire kívántuk a figyelmet felhívni!
Az év folyamán több, a munkaprogramban meghatározott témájú előadást
szerveztünk, amelyek közül kiemelkedő volt Dr. Árvay István polgármester úr
novemberi látogatása. Az előadás a városfejlesztés, Önkormányzat által tervezett
legfontosabb kérdéseit foglalta össze, közel 60 fő érdeklődő számára. Megállapodás
született arról, hogy az Önkormányzat és az Egyesület között a konzultációkat a
városvédelem és –fejlesztés témakörében rendszeresítjük.
Az év folyamán az Önkormányzattal, a VÜF-fel, továbbá az Anubis Kft.-vel
együttműködve, két középiskola (Bolyai, Kossuth) bevonásával gondozásba vettünk
11 védett, de elhanyagolt állapotban lévő sírt az Óvári Temetőben. A vállalt munkát
egész évben elláttuk és folytatjuk 2017-ben is.
Kirándulást szerveztünk Fehérvárcsurgóra és Tulln-ba, egyesületi karácsony
keretében köszöntünk el az óévtől és köszöntöttük az újat, hagyományainknak
megfelelően. Ezeket a közösséget összetartó és építő rendezvényeinket a jövőben is
tovább kívánjuk vinni.
Rendszeresen megjelentettük a TÁJÉKOZTATÓ címet viselő kiadványunkat.
Változtattunk viszont annak tartalmán és szerkesztési elvén. Célunk, hogy
Egyesületünk munkájáról, a legfontosabbakról minden tagunk tájékozódjon,
információt kaphasson.
Örömmel jelenthetem be, hogy a tárgyév folyamán, szponzoraink
támogatásával jelentős informatikai fejlesztést tudtunk végrehajtani. Irodánk
rendelkezik számítógéppel, másolóval, szkennerrel és telefonnal. Elérhetőségeinket
a TÁJÉKOZTATÓ c. kiadványunk fejlécén tesszük közzé.
Az Önkormányzat anyagi támogatásával a tárgyévben elkészült önálló
honlapunk is, amelyből valamennyi érdeklődő informálódhat Egyesületünkről.
Célkitűzésünk a honlap teljes körű feltöltése, folyamatos aktualizálása annak
érdekében, hogy rendezvényeink a legszélesebb köröket elérjék és munkánkat
megismerjék.

A tárgyév folyamán is megtartottuk a már korábban kiépített kapcsolatot a
város más civil szervezeteivel, kiemelve ezek közül is a Széchenyi Polgári Kört, a
Mosoni Polgári Kört és az Óvári Gazdászok Szövetségét. Az utóbbi, temetői
programunkat anyagiakkal is támogatta, amelyet ezúton is megköszönünk.
Részt vettünk a Városvédő Egyesületek Országos Találkozóján, Várpalotán.
Az ott szerzett tapasztalatokat igyekszünk napi munkánkban hasznosítani. 2016-ban
indult egy kezdeményezés a szombathelyi Városszépítő Egyesülettől: regionális,
nyugat-dunántúli találkozó. Erre először novemberben Szombathelyen került sor és
azon képviseltük Egyesületünket.
Tagságunk létszáma 2016. december 31-én 198 fő volt. A tagdíjfizetési
készség 85-90% határidőre, de kis késéssel 100% körüli. 2016-ban négy tagunktól
elhalálozás, négy főtől kilépés miatt búcsúztunk el. Új belépő 12 fő volt. A
tagtoborzást fontos feladatnak és célnak tekintjük, és ebben kérjük tagtársaink
hathatósabb segítségét.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzatának, dr. Iváncsics János alpolgármester úrnak, Keszeiné Siklósi
Zsuzsanna képviselő asszonynak és névtelenül is mindenkinek, akik az erkölcsieken
túl anyagilag is támogatták munkánkat. Megértő támogatásukra 2017-ben is
számítunk.
Dr. Unger András”
Az éves közgyűlésén a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az elnökségi beszámolót.
Második napirendi pontként Dancs Ferencné ügyviteli és pénzügyi vezető
megtartotta beszámolóját az Egyesület 2016. évi pénzügyi tevékenységéről. Dusek
Miklósné FB elnök a harmadik napirendi pont szerint tájékoztatta az Egyesületet a
2016. évi pénzügyi tevékenység felülvizsgálatáról, majd negyedik napirendi pontban
Dr. Unger András a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet ismertette. A közgyűlés
mindhárom beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Végül a személyi kérdések tárgyalására került sor. Dr. Unger András
ismertette, hogy Dancs Ferencné és Németh Attila titkár az Egyesületben betöltött
tisztségeikről lemondanak. A vezetőség a lemondásokat tudomásul vette. Dancs
Ferencné helyett a tisztségre Kronschnabel Évát, Németh Attila helyett a tisztségre
Korcz Evelint javasolta. A közgyűlés a jelölteket egyhangúlag elfogadta.
Az Egyesület elnöke megköszönte a távozó tisztségviselők munkáját. A
közgyűlés kiemelten megköszönte és méltatta Dancs Ferencné egyesületi munkáját,
aki 25 év szolgálat után köszönt le a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület
ügyviteli és pénzügyi vezetői megbízásáról.

