Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett

HÍREK

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából az Ady emléktáblánál, május 4-én a
Magyar Sport Napja alkalmából Mosonban, a Bauer emléktáblánál tartottunk
megemlékezést.

TÁJÉKOZTATÓJA
2018. június
135. szám

*

Május 8-án a Könyvtár és az Egyesület közös szervezésében Dr. Kocsis Sándor a
Huszár Gál Városi Könyvtárban „Rendhagyó történelemóra – Hadifogoly
magyarok, magyar hadifoglyok” című előadását tartotta meg nagy érdeklődés
mellett.
*

Június 24-én (vasárnap) kerül megrendezésre a Szent László napi megemlékezés,
melyen Egyesületünk is elhelyezi koszorúját.

Megjelenik 250 példányban. Bankszámlaszám: OTP 11737076-20029834.
Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Honlap: www.mve1985.hu;
e-mail: varosvedok16@gmail.com. Egyesületi idő: kedd 16-18 óra között.
Telefon: 06/70-309-37-26 (csak a fenti időpontban)
Nyomtatás: Monocopy Nyomda

*

Részt veszünk a július 12-13-án megrendezésre kerülő Városvédő Egyesületek
Országos Találkozóján, Szombathelyen.

KÖZGYŰLÉS

*

A Kulturális Örökség Napja alkalmából idén a MOFÉM-ban teszünk látogatást,
melynek várható időpontja szeptember 28-a (péntek).
*

A tájékoztató következő száma előreláthatóan októberben jelenik meg.

KIRÁNDULÁS
Várjuk a jelentkezéseket a Tullni kirándulásunkra!
2018. augusztus 30. (csütörtök) 7:00-től kb. 19 óráig.
Program: Tullni virágkiállítás megtekintése, városlátogatás. Hazafelé borozgatás a
brucki Heurigerben.
Részvétel egyesületi tagoknak: 3.500 Ft. Vendégeknek: 3.900 Ft.
Belépő a kiállításra: 11 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 06/70-309-37-26
számú telefonon is elérhető.
Szeretnénk jelezni, hogy Tájékoztatónk digitálisan is megjelenik! Kérjük,
amennyiben szeretne online is értesülni az Egyesület tevékenységéről, adja meg
e-mail címét elérhetőségünk valamelyikén.

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnökének,
Dr. Unger Andrásnak a beszámolója a 2017-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 törvényi kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett. Mai közgyűlésünk
a 2017. évben végzett munkáról fog számot adni, és felvázolja a 2018. év
feladatait is.
Egyesületünk vezetősége 2016. december 13-án fogadta el 2017. évi
munkatervét, amelyet TÁJÉKOZTATÓ-nk 129. számában, 2017. januárjában
tettünk közzé és minden tagunknak megküldtünk. A terv végrehajtásáról, az
elvégzett munkáról a következőkben számolunk be.
2016-ban a VÜF-fel és az Anubisz Kft.-vel együttműködve, a
Kossuth Gimnázium tanulóinak bevonásával gondozásba vettünk, az óvári
temetőben 11 védett sírt. Ezt a szépítő munkát a tárgyévben is folytattuk. Ez irányú
tevékenységünk bővült a lucsonyi Szent Anna, továbbá az óvári Hősi Halottak
kápolnáinak gondozásával. A Szent Anna kápolnának – amelynek műszaki állapota
rendkívül rossz – a Hollósi és a Jáger Kft.-k bevonásával elkészíttettük
rekonstrukciós terveit és költségvetését, amelyet polgármester úrnak november hó
folyamán átadtunk. Legutóbbi megbeszélésünk alapján remény van arra, hogy
2019-ben a helyreállítási munkák megkezdődhetnek.

Az Önkormányzat által, a Közművelődési Alap-ból nyújtott pályázati
támogatással digitalizáltuk Egyesületünknek az elmúlt 30 évben megjelent
kiadványait. Így biztosítottuk a várostörténeti jelentőséggel is bíró munkák hathatós
megőrzését. A digitalizált kiadványok honlapunkon mindenki számára elérhetők.
Összefüggésben Egyesületünk Alapszabályában is meghatározott
célkitűzésekkel, öt rendezvényünkről tudunk számot adni. Februárban vendégünk
volt Dimény Gábor úr építészmérnök, városunk korábbi főépítésze, aki „A korszerű
városépítés és –védelem feladatai és eszközei a XXI. század elején” címmel tartott
előadást. Márciusban Kitley Tibor főépítész urat hallgathattuk meg, aki
„Mosonmagyaróvár közlekedésfejlesztésének koncepciójáról” tájékoztatott.
Májusban, a Huszár Gál Könyvtárral közös rendezésben Dr. Kocsis Sándor
tagtársunk tartott rendhagyó irodalom órát „Hulló falevelek egy szibériai sírhanton”
címmel. A Kulturális Örökség Napján a MOTIM Zrt.-nél tettünk látogatást,
ismertük meg mai tevékenységét, tekintettük meg az üzemet és a példaadó módon
rekultivált vörösiszap teret. Végül, novemberben Bella Sándor alelnökünk „A civil
szervezetek szerepe a városkép alakításában” címmel tartott előadást.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően feladatunk volt a városi
Szent László Nap megszervezése, a Szent László Emlékbizottsággal és a
magyaróvári Római Katolikus Plébániával együttműködve. Ebbe a munkába már
2016-ban bekapcsolódott a Belvárosi Üzletkör Egyesület, akik támogatásunkkal a
tárgyévben is megrendezték a „Szent László királyunk udvarában” címet viselő
játékos műsort gyermekeknek. Az ünnepi szentmisét Veres András püspök úr
celebrálta, a világi szónok Szőrényi László történész volt. Az ünnep alkalmával
került felavatásra az a tábla, amely a mai templom helyén, a XIII. században
épített kápolnára emlékeztet. A kedvezőtlen időjárás miatt szabadtéri programunk
elmaradt.
Kiemelt rendezvényünk volt, a Huszár Gál Könyvtárral együttműködve az
általános iskolák számára meghirdetett ipartörténeti vetélkedő, november 27-én.
A vetélkedő anyagát a Könyvtár dolgozói állították össze, a szervezést
Egyesületünk végezte. A rendezvényen hét iskola csapatai vettek részt.
Megköszönve a vetélkedő szponzorainak (Kühne Zrt., MOTIM Zrt., TEKA Zrt.,
Tejüzem Kft., Önkormányzat) anyagi támogatását, a versenyzőket jelentős
tárgyjutalmakkal díjazhattuk.
Megtartottuk szokásos megemlékezéseinket a Deák évfordulókon,
március 15-én, a Költészet Napján, a Magyar Sport Napján és a Sattler Alapítvány
decemberi rendezvényén.
Kirándulást szerveztünk Szombathelyre, majd kísérő programként
Felsőcsatáron megtekintettük a „vasfüggöny” kiállítást. Hagyományosan
ellátogattunk Tulln-ba a virágkiállításra, melynek kísérőprogramja az Eckartschau
kastély megtekintése volt. December 19-én az egyesületi karácsony keretében
búcsúztunk el az ó-évtől és köszöntöttük az újat.

A tárgyévben, megragadva a lehetőségeket (közmeghallgatás, városrendezési
terv véleményezése, civil kerekasztal stb.) több alkalommal szóltunk hozzá, élő
szóban és írásban a városfejlesztést érintő kérdésekhez. Ezekkel a lehetőségekkel a
jövőben fokozottan kívánunk élni.
Megtartottuk és erősítettük a már korábban kiépített kapcsolatainkat a város
más civil szervezeteivel, kiemelve ezek közül is a Széchenyi Polgári Kört, a Mosoni
Polgári Kört és az Óvári Gazdászok Szövetségét. Részvételükkel júliusban
találkozót tartottunk.
Októberben részt vettünk a Szombathelyi Városszépítő Egyesület által
szervezett nyugat-dunántúli regionális találkozón. A kezdeményezést változatlanul
jónak, gyakorlat orientáltnak és hasznosnak ítéltük. Nem zárkóztunk el attól, hogy a
jövőben hasonló találkozó gazdái legyünk.
Itt számolunk be arról, hogy december hónap folyamán az Önkormányzat
által meghirdetett rendkívüli pályázaton 40 ezer forintot nyertünk el, amelyet
honlapunk fenntartási költségeire, továbbá az itt [a közgyűlésen – szerk.] bemutatott
roll-up-ra fordítottunk.
Tagságunk létszáma 2017. december 31-én 191 fő volt. A tagdíj fizetési
készség határidőre 80% körüli, de kis késéssel 95–98%-ot ér el. 2017-ben három fő
tagunktól elhalálozás, hét főtől kilépés miatt búcsúztunk. Új belépő három fő volt.
A tagtoborzást fontos feladatnak és célnak tekintjük, és ebben kérjük tagtársaink
hathatósabb segítségét.
A mai napon megtartott közgyűlésünknek Alapszabály érintő napirendi
pontja nincs. Alapszabályunk, egységes szerkezetben, irodahelyiségünkben
mindenki számára elérhető.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzatának, Dr. Árvay István polgármester úrnak, Muráncsik László
képviselő úrnak, a fentebb említett iparvállalatok vezetőinek a Hollósi és a
Jáger Kft. tulajdonosainak és névtelenül is mindenkinek, akik támogatták
munkánkat. Megértő támogatásukra 2018-ban is számítunk! Külön köszönetet
mondunk mindazon tagtársainknak, akik a fentebb részletezett munkát vállalták
és elvégezték!”
Az éves közgyűlésén a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az elnökségi
beszámolót.
A következő napirendi pontban Kronschnabel Éva ügyviteli és pénzügyi
vezető az Egyesület 2017. évi pénzügyi tevékenységét ismertette, majd ezt
követően Dusek Miklósné FB elnök tájékoztatta az Egyesület tagságát a
2017. évi pénzügyi tevékenység felülvizsgálatáról. A közgyűlést Dr. Unger András
a 2018. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetésével zárta.
A közgyűlés az utóbbi beszámolókat is egyhangúlag fogadta el.

