
HÍREK 

Kirándulás Tulln-ba. Ha a járványhelyzet nem változik szeptember 2-án 

(csütörtökön) ismét ellátogatunk Tulln-ba, majd utána megtekintjük Carnuntum, 

újraépített római kori városát és heurigen látogatással zárjuk a napot. A buszköltség 

5.000 Ft/fő, amelyből tagjainknak 50% kedvezményt adunk! Belépőjegyek: 

virágkiállítás 12 EUR/fő, Carnuntum 10 EUR/fő. 

Kérjük azokat a tagjainkat, akik a programban részt kívánnak venni, hogy 

június 29-én (kedden) 14-18 óra között irodánkban (Flesch) jelentkezzenek és a 

2.500 Ft buszköltséget fizessék be. (Amennyiben nem tag házastársuk is jönne, őt 

is bejelenthetik.) Következő jelentkezési és befizetési lehetőség augusztus 3. 

(kedd), 14-18 óra között, ugyancsak irodánkban. Ekkor már nem tagok 

jelentkezését is elfogadjuk, ha 40 főig bezáróan van még hely. 

A közgyűlés által még a tavalyi évben megszavazott új Alapszabály szerint, 

2021 január 1-től az éves tagdíj 2500,- Ft/fő. 

Kérjük Tagjainkat, hogy őszi programjainkon minél nagyobb számban 

vegyenek részt. A Bad Deutsch Altenburg-i utazás és részvétel ingyenes, arra 

szeptember 7-től lehet jelentkezni. 

 

Búcsúzunk 
 

Szomorú év volt 2020-2021. Részben a járvány, részben más betegség okán ez 

ideig 7 tagunkat veszítettük el, akikre most kegyelettel emlékezünk és búcsúzunk 

tőlük. 

    Adorján József 

    Erdős Jánosné 

    Keresztény Béláné 

    Lép Ferencné 

    Dr. Schmidt János 

    Dr. Nagy Frigyesné 

    Dr. Tonomár Kinga 

Nyugodjanak békében! 

 

EGYÉB 

Kérjük Kedves Tagtársainkat, aki csak teheti, a 2021. évi 2500 Ft/fő/év tagdíját az 

OTP 11737076-20029834 számú számlánkra, vagy csekken fizesse be! A rendszeres 

egyesületi napot – minden héten kedd, 16-18 óra – szeptember 7-től vezetjük vissza, 

amikor készpénzes befizetésre is lesz lehetőség. 

 Akik a tagdíjukat időközben már rendezték azokra a felkérés természetesen 

nem vonatkozik! 

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett 

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
kiadványának 145. száma 

2021. június 
 

 

Bankszámlaszám:  OTP Bank 11737076–20029834     Adószám:  19104298–1–08 

Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.   Egyesületi idő: kedd 16–18 óra 

Honlap:  www.mve1985.hu   Email: varosvedok16@gmail.com 

Közösségi oldal:  www.facebook.com/mve1985  

Kiadványt nyomtatja: Monocopy Nyomda   Megjelenik 250 példányban .  
 

 

KÖZGYŰLÉS 

Rövid beszámoló az Egyesület 2020. évben végzett munkájáról 
 

Egyesületünk 2021. május 26-án tartotta éves közgyűlését, amelynek keretében az 

elnökség beszámolt a 2020. évben végzett munkáról, elszámolt gazdálkodásáról. A 

jelenlévők meghallgatták az Ellenőrző Bizottság jelentését. A taggyűlés mindhárom 

beszámolót elfogadta. 

Az elnökség beszámolójának lényegét a TÁJÉKOZTATÓ előző, 144. számában 

„Egyesületünk a COVID-19 árnyékában” címmel közre adtuk, ezért erre itt nem térünk 

ki. 

A 2020. évben két pályázaton vettünk részt és összesen 2,2 MFt-ot nyertünk. A 

NEA pályázaton elnyert 200 000,- Ft-ot működési költségekre, a CLLD pályázat 2 

millió forintját pedig a „Mosonmagyaróvár Műemlékei” címet viselő programunk 

finanszírozására fordítottuk (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00961). 

Az egyesületnek 2020. december 31-én 154 fő tagja volt. Változatlanul problémát 

jelent az utánpótlás, különösen a fiatalok hiánya. Segítséget kérünk a tagságtól a védett 

sírok ápolásához, 3-4 fő jelentkezését várjuk. 

A 2020. évi gazdálkodás kiegyensúlyozott, de a szokásostól némileg eltérő volt. 

ennek oka, hogy a 2 millió Ft értékben elnyert CLLD pályázat utánfinanszírozott. A 

mérleg ezért december 31-én 472 eFt negatív eredményt mutatott, ugyanakkor 

követelésünk 700 eFt volt. Ennek rendezésére 2021-ben kerül sor. Mindezeket 

megerősítette és elfogadta az Ellenőrző Bizottság. 

A 2021. évi – reméljük most már végleges – munkatervről jelen kiadványunk 2-3. 

oldalán adunk tájékoztatást. Az elnökség a közgyűlésen bemutatta a tervhez 

kapcsolódó pénzügyi előirányzatokat is, amelyet a taggyűlés elfogadott. 
A közgyűlés valamennyi dokumentuma nyilvános és az egyesület irodájában 

megtekinthető. 

 

Dr. Unger András 

elnök 

http://www.mve1985.hu/
mailto:varosvedok16@gmail.com
http://www.facebook.com/mve1985


A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

2021. évi munkaterve 

 

Hónap Időpont Tervezett program / esemény 

Január 

12. kedd, 17:00 Elnökségi ülés 

27. szerda, 15:00 

 

Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a Deák 

emléktáblánál, halálának évfordulóján 

Március 15. vasárnap, du. 

 

Március 15-i megemlékezések és koszorúzás a 

Deák emléktáblánál. 

Április  

8. csütörtök, 17:00 Elnökségi ülés. 

10. szombat, 9:00 Szemétgyűjtés a Wittmann parkban. 

24. szombat, 9:00 A Föld napja alkalmából szemétgyűjtés a Lajta 

folyó partján. 

Május 

5. szerda, 15:00 

 

A Magyar Sport Napja, megemlékezés és 

koszorúzás a Bauer emléktáblánál. 

18. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

26. szerda, 17:00 Közgyűlés. 

Június 

22. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

27. vasárnap, du. Szt. László napi megemlékezés és koszorúzás. 

Július 

6. kedd, 17:00 

 

Civil szervezetek (Óvári Gazdászok Szövetsége, 

Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Polgári Kör, 

Városvédő Egyesület) találkozója a „Biczónál”. 

Szeptember 

2. csütörtök 

 

Kirándulás Tulln-ba, a kertészeti és virágkiállítás 

megtekintése. Kisérőporgram: Carnuntum 

megtekintése és heurigen látogatás. 

14. kedd, 17:00 A városfejlesztés aktuális kérdései. Előadó: Dr. 

Árvay István polgármester 

21. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

Október 

6. szerda, 17:00 

 

Rendhagyó technika óra. Előadó: Dr. Kocsis 

Sándor (Az Egyesület és a Könyvtár közös 

rendezvénye.) 

17. vasárnap, 
15:00 

Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a Deák 
emléktáblánál, születésének évfordulóján. 

19. kedd, 17:00 Tisztségviselők értekezlete. 

November 

13. szombat 

 

Bad Deutsch Altenburg (Németóvár), az Európa 

Club (Bécs) rendezvényén való részvétel és 

koszorúzás az 1956-ban elmenekültek emlékére. 

(Az Egyesület és a Széchenyi Polgári Kör közös 

rendezvénye.) 

16. kedd, 17:00 

 

Elnökségi ülés, tájékoztató az elvégzett 

munkáról és a 2022. évi munkaterv 

megbeszélése. 

30. kedd, 17:00 

 

A „Mosonmagyaróvár műemlékei” c. munka 

elkészült fejezeteinek bemutatója. 

December 

3. péntek 10:00 Megemlékezés és koszorúzás Sattler János 

sírjánál. 

14. kedd, 15:00 Tisztségviselők értekezlete. A 2022. évi 

munkaterv elfogadása. 

14. kedd, 16:00 Egyesületi karácsony. 

 

Konkrét időponthoz nem kötött programjaink 

1. Az országos védettség alatt álló műemlékek felmérése és értékbecslése, 

kiadvány szerkesztése.  

2. A magyaróvári temető 12 védett sírjának folyamatos gondozása. 

3. A Hősi Halottak kápolna folyamatos gondozása. 

4. Köztéri szobrok felújításának koordinálása, adományok gyűjtése. 

5. A magyaróvári temető I. világháborús síremlékei rendezésének 

kezdeményezése. 

6. Részvétel az Önkormányzat partneri egyeztetéseiben. 

7. Az Egyesület honlapjának és Facebook oldalának karbantartása, a 

naprakészség biztosítása. 

8. A TÁJÉKOZTATÓ szerkesztése, nyomtatása, terjesztése. Tervezett 

példányszám 3/év. 

9. Pályázatok kezelése, programjaink anyagi támogatása céljából. 

 

Mosonmagyaróvár, 2021.május 26 


