HÍREK
November 26-án Egyesületünk és a Huszár Gál Városi Könyvtár közös
szervezésében várostörténeti vetélkedőn vettek részt felső tagozatos iskolai
tanulók, amely a „200 éve alapították az Akadémiát” címet kapta. A rendezvényt
az Óvári Gazdászok Szövetsége támogatta. Az első helyezést a Bolyai János
Általános Iskola tanulói szerezték meg.
December 5-én az Egyesület képviselői az Összefogás Napja alkalmából
megkoszorúzták Sattler János, a városegyesítő polgármester síremlékét.
December 18-án megtartottuk szokásos „Egyesületi karácsony” rendezvényünket,
amelyen mintegy 50 tagunk vett részt. Innen is invitáljuk tagjainkat a 2019. évi
(december 17.) hasonló rendezvényünkre.
Január 27. 15:00 Deák Ferenc halálának évfordulóján megemlékezést és
koszorúzást tartunk a Deák téren, emléktáblájánál. Emlékező beszédet mond
Dr. Unger András, az Egyesület elnöke.
Február 13. 16:30 Egyesületünk meghívására „Város az utak és folyók
találkozásánál” címmel Dimény Gábor építészmérnök tart előadást a Flesch
Károly Kulturális Központ előadótermében. A rendezvényünkre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Március 26. 17:00 Közgyűlés a Flesch Károly Kulturális Központban. A napirendi
pontokat márciusi számunkban közöljük.

GYÁSZJELENTÉS
Dr. Szodfridt Gyula
(1924–2018)
Az Egyesület alapító tagja, két évtizeden keresztül titkára, mezőgazdász, gépész,
a mezőgazdasági statisztika tudományának elismert művelője – ki kell mondanunk a
szomorú valóságot: volt… Elindult hosszú útjára a „helyes, érdeklődő, copfos
kislányt, Anikót” újra megkeresni. Búcsúztatására 2018. november 23-án került sor
a mosoni templomban.

EGYÉB
Szeretnénk értesíteni mindenkit, hogy Egyesületünk telefonszáma technikai okok
miatt megváltozott! A továbbiakban a 0670/230-33-62 telefonszámon vagyunk
elérhetőek egyesületi időben!
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 telefonon is elérhető.
1% - KÉSZÍTI ADÓBEVALLÁSÁT? Egyesületünk eddig is sokat tett a város
épített és természeti értékeinek megóvásáért, a szebb, emberibb városi környezet
kialakításáért. Kérjük, támogassa adója 1%-ával Egyesületünket! A rendelkező
nyilatkozatra írja rá adószámunkat és nevünket: 19104298-1-08 Mosonmagyaróvári
Városvédő Egyesület.

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

TÁJÉKOZTATÓJA
2019. január
137. szám
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: 0670/230-33-62 (csak a fenti időpontban)
Nyomtatás: Monocopy Nyomda

Ismét eltelt…
Ismét eltelt egy év, de milyen gyorsan – szoktuk mondani egymásnak így új év
táján. Ez az idő a számvetés és a tervezés ideje, a vezetés átgondolja a történteket és
arra építve megtervezi a következőket.
Az évértékelések általában azzal kezdődnek, hogy „kiemelkedő volt, rendkívüli
volt” stb. Én nem akarom a 2018-at se alul-, se felülértékelni. Tettük dolgunkat
lehetőségeink szerint, hogy mit végeztünk, arról közgyűlésünkön március végén
adunk számot, és a tagság majd ítéletet mond.
Egyetlen dolgot szeretnék itt és most kiemelni. Szerény eszközeinkkel próbáltuk
befolyásolni döntéshozóinkat abban, hogy a városépítés és -védelem generációkon
átívelő feladat. Az, ami ma történik, befolyásolja a holnapot is. A város nemcsak a
mának, hanem a holnapnak is épül. Az évszázadok alatt kialakított arculatot,
hangulatot meg kell őrizni. 2018-ban történtek ez irányba lépések, de korántsem
lehetünk elégedettek, a munkát folytatni kell.
A 2018. év szembesített bennünket egy belső problémánkkal is. Tagságunk
öregszik, és így vagy úgy létszámunk, különösen az aktív tagok száma csökken.
Innentől kezdve keresnünk kell az utat a folyamat feltartóztatása céljából. Azt látjuk,
hogy a 20–50 éves korosztályt ebbe a munkába bevonni – nem lehetetlen, de – nehéz.
Az ő érdeklődésük más irányú talán elfoglaltságuk miatt. Tapasztalat, hogy a nyugdíj
előtt állók vagy a friss nyugdíjasok figyelmét jobban fel tudjuk kelteni. Arra kérem
tagságunkat, hogy 2019 legyen a tagtoborzás éve, olyanok megnyerése, akik képesek
és tudnak tenni bármit is városunkért, Egyesületünkért. Kérem, győzzék meg
ismerőseiket, munkatársaikat, szomszédaikat arról, hogy ennek az Egyesületnek tagja
lenni egy lehetőség ahhoz, hogy véleményt nyilváníthasson értékeink védelméről, a
város építéséről, mindennapjainkról és abban tevőlegesen is részt vehessen.
Ezen gondolatok jegyében kívánok tagságunknak, támogatóinknak, a város teljes
közönségének boldog, békés új esztendőt!
Dr. Unger András

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület
2019. évi munkaterve
Hónap
Jan.

Febr.

Időpont

Tervezett program / esemény

22. kedd, 17:00
27. vasárnap,
15:00
13. szerda,
16:30
19. kedd, 17:00

Tisztségviselők értekezlete
Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a Deák
emléktáblánál, halálának évfordulóján
„Város az utak és folyók találkozásánál” – Előadó:
Dimény Gábor, építészmérnök
Elnökségi ülés, felkészülés a közgyűlésre
Március 15-i megemlékezések és koszorúzás a Deák
emléktáblánál
Tisztségviselők értekezlete
Közgyűlés
A Költészet Napja, megemlékezés az Ady
emléktáblánál
„Mosonmagyaróvár az építész szemével” –
Beszélgetés Lenzsér Péter Ybl-díjas és Lukácsi
Tamás építészmérnökökkel
Tisztségviselők értekezlete
A Magyar Sport Napja, megemlékezés és koszorúzás
a Bauer emléktáblánál
Rendhagyó történelem óra: „Görgey – áruló vagy
hős?”
Előadó: Dr. Kocsis Sándor (Az Egyesület és a

15. péntek, du.
Márc.

Ápr.

19. kedd, 17:00
26. kedd, 17:00
11. csütörtök,
du.
16. kedd, 16:30
23. kedd, 17:00
3. péntek, 16:30

Máj.

14. kedd, 16:30

Könyvtár közös rendezvénye)

21. kedd, 17:00
Jún.

18. kedd, 17:00
23. vasárnap,
du

Júl.

2. kedd, 17:00

Aug.
29. csütörtök

Tisztségviselők értekezlete a
Tűzoltóparancsnokságon
Tisztségviselők értekezlete
Szent László napi megemlékezés és koszorúzás
Civil szervezetek (ÓGSz, MPK, SzPK, KK
Fúvószenekar, MVE) találkozója a „Biczónál”
Városvédő Egyesületek Országos Találkozója,
Debrecen
Kirándulás Tulln-ba, a kertészeti és virágkiállítás
megtekintése. Kísérő program: Rohrau, Haydn
szülőházának és a Harrach kastélynak a
megtekintése, Heuriger látogatás

Szept.

10. kedd, 17:00
13 v. 27.
péntek, 10:00
5. szombat

Okt.

17. csütörtök,
15:00
22. kedd, 17:00

valamelyik
szombat
Nov.
19. kedd, 17:00
25. hétfő, 15:00

Tisztségviselők értekezlete
Kulturális Örökség Napja (a Tejüzem látogatása)
A nyugat-dunántúli városvédő és -szépítő
egyesületek találkozója Mosonmagyaróváron
Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a Deák
emléktáblánál, születésének évfordulóján
Elnökségi ülés, tájékoztató az első félévben végzett
munkáról, a 2020. évi munkaterv első megbeszélése
Vendégünk Dr. Nagy István miniszter, országgyűlési
képviselő: „Szigetköz és a Mosoni-síkság agrár
múltja és jövője” (EGYEZTETÉS ALATT)
Bad Deutsch Altenburg (Németóvár), az EuropaClub (Bécs) rendezvényén való részvétel és
koszorúzás az 1956-ban elmenekültek emlékére
(Az Egyesület és a Széchenyi Polgári Kör közös
rendezvénye)

Tisztségviselők értekezlete, a 2020. évi munkaterv
második tárgyalása
„Mosonmagyaróvár kereskedelme tegnap és ma” –
Várostörténeti vetélkedő felső tagozatos iskolai
tanulók részvételével (Az Egyesület és a Könyvtár
közös rendezvénye)

5. csütörtök,
10:00
Dec.

17. kedd, 15:00
17. kedd, 16:00

Az „Összefogás Napja” – Megemlékezés és
koszorúzás Sattler János sírjánál
Tisztségviselők értekezlete, a 2020. évi munkaterv
elfogadása
Egyesületi karácsony

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület konkrét időponthoz
nem kötött programjai és feladatai a 2019. évben
1. Az országos védettség alatt álló műemlékek felmérése és értékbecslése, kiadvány
szerkesztése.
2. 11 védett sír gondozása a Magyaróvári temetőben.
3. A Hősi Halottak és a Szent Anna kápolnák gondozása.
4. A Szent Anna kápolna felújításával kapcsolatos feladatok (koordináció,
adománygyűjtés stb.)
5. Az Egyesület honlapjának karbantartása, a naprakészség biztosítása.
6. A TÁJÉKOZTATÓ szerkesztése, nyomtatása, terjesztése. (A tervezett példányszám
4/év).
7. Pályázatok programjaink anyagi támogatása céljából.
Mosonmagyaróvár, 2018. december 18.

