HÍREK

A járványhelyzettől függően tervezzük, hogy a keddi, rendszeres egyesületi
napokat március 1-től visszavezetjük. Innentől a tagdíjak készpénzes
befizetésére is lesz lehetőség. A Flesch Művelődési Központ által előírt
járványügyi, védekezési szabályokat természetesen be kell tartani.

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

TÁJÉKOZTATÓ
kiadványának 147. száma
2022. január

Január 4-én elnökségi, 11-én tisztségviselői értekezletet tartottunk, hol
többek között elfogadtuk az egyesület 2022. évi munkatervét, amely a jelen
kiadvány 2-3 oldalain megtekinthető.
A vezetőség a január 11-i ülésen először tárgyalta a magyaróvári öreg
temető I. világháborús sírjainak rehabilitációs tervét. Elkészítésének határideje
március 31. A képviselőtestület Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága a
tervet május 18-i ülésén tárgyalja.
Márciusi rendezvényeinkre (koszorúzás, előadás) mindenkit szeretettel
várunk.
Egyesületünk a magyaróvári temetőben 12 védett sírt gondoz. Jelentkezőket
várunk, akik vállalnák egy-egy sír ápolását. Jelentkezni lehet e-mailben, vagy
levélben. A levél a Flesch portáján is leadható.
A TÁJÉKOZTATÓ legközelebbi számát április elején tervezzük
megjelentetni, amelyben értesítjük tagjainkat a közgyűlés helyéről, időpontjáról
és napirendi pontjairól. A közgyűlés után egy közösségi fogadást tervezünk,
pótolva ezzel az elmaradt Egyesületi Karácsonyt.
EGYÉB
Kérjük Kedves Tagtársainkat, aki csak teheti, a 2022. évi 2500 Ft/fő/év tagdíját
az OTP 11737076-20029834 számú számlánkra, vagy csekken fizesse be! Akik a
tagdíjukat időközben már rendezték azokra a felkérés természetesen nem
vonatkozik!
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.

B ankszámlaszá m: 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 n yomtatja: Monocopy Nyomda Megjelenik 250 példányban .

Újévi köszöntő, 2022.
Már hagyomány nálunk, hogy a TÁJÉKOZTATÓ éves első számában röviden
köszöntjük tagságunkat, olvasóinkat. Most is megtesszük ezt és azt gondolom, hogy a
járvánnyal sújtott időben mindenkire ráfér a jókívánság, különösen a jó egészség.
Rendkívüli volt 2021. Már a tervezés időszakában is korlátozott bennünket a
pandémia, terveztünk és halasztottunk. Most így visszatekintve az évre azt látom, hogy
úgy csendesen, de programokban mégis gazdag évet hagytunk magunk mögött. A
CLLD pályázat keretében, annak finanszírozásában elindult a Mosonmagyaróvár
műemlékeit felmérő munka, ennek keretében kiadvány, film jelent meg, vártúrát,
múzeum látogatásokat szerveztünk. Voltunk Tulln-ban, Carnuntunban, Bad-Deutsch
Altenburgban. Köztéri szobrokat tisztítattunk meg, kápolnákat, sírokat gondoztunk,
szemetet szedtünk a Wittmann parkban és a Lajta partján. És folytathatnám még a sort.
Sajnos elbúcsúztunk 8 tagtársunktól, nyugodjanak békében, de örömmel írom le, hogy
10 fő új jelentkezőt is felvettünk sorainkba.
35 év kitartó munkáját ismerte el városunk Önkormányzata, amikor
egyesületünknek ítélte a Mosonmagyaróvár Civil Társadalmáért díjat, amit ezúton is
tisztelettel megköszönünk.
Készülünk 2022-re, ezen kiadványunk 2-3. oldalain találkozhatnak tervezett
programjainkkal. Nem keveset vállalunk. A „szokásos” feladatok mellett indítjuk a I.
világháborús sírok és a Wittmann park rehabilitációs tervjavaslatának elkészítését,
amelyeket megtárgyalásra az Önkormányzat befogadott. Változatlanul aktív résztvevői,
szükség esetén kritikusai leszünk a várostervezésnek, -rendezésnek, kihasználva
minden erre alkalmat adó fórumot. Alapvető célkitűzésünk továbbra is az élhető és
megtartó város gondolatkörének tartalommal való megtöltése.
A Városvédő Egyesület vezetősége nevében úgy kívánok a város minden
polgárának, tagjainknak békés új évet és jó egészséget, hogy 2022-ben sem
feledkezünk meg Alapszabályunkban rögzített fő feladatunkról „a város épített és
természeti, valamint helytörténeti értékeinek védelméről”.
Dr. Unger András

17. hétfő, 15:00

Hónap
Január

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület
2022.évi munkaterve
Időpont
Program / esemény
04. kedd, 17:00
Elnökségi ülés.
11. kedd, 17:00

Tisztségviselők értekezlete.

Február

15. kedd, 17:00

Március

15. kedd, de

Elnökségi ülés.Tisztségviselők értekezlete. Felkészülés
a közgyűlésre.
Március 15-i megemlékezések és koszorúzás a Deák
emléktáblánál.
Tisztségviselők értekezlete.
A „Mosonmagyaróvár műemlékei” c. munka 2021-ben
elkészült fejezeteinek bemutatása.
Előadók: Tuba László, Dr. Kalmár Sándor, Bella
Sándor
A Költészet Napja, megemlékezés az Ady
emléktáblánál.
Tisztségviselők értekezlete.
Közgyűlés. (Közösségi fogadás.)
A Föld Napja. Szemétszedés a Wittmann parkban.
A Magyar Sport Napja. Megemlékezés és koszorúzás a
Bauer emléktáblánál.
Rendhagyó technika-történet óra. Közlekedés közúton
és vízen. Előadó: Dr. Kocsis Sándor (Az Egyesület és a
Könyvtár közös rendezvénye.)
Tisztségviselők értekezlete.
Térinformatika a város- és környezetvédelem
szolgálatában. Újszerű megoldások és lehetőségek.
Előadók: Nikl András, Bella Sándor
Tisztségviselők értekezlete.
Szt. László napi megemlékezés és koszorúzás.
Termálfürdő látogatás.

22. kedd, 17:00
29. kedd, 17:00

11. hétfő, du.
Április
12. kedd, 17:00
26. kedd, 17:00
Meghirdetésre vár
06. péntek, 15:00
Május
17. kedd, 17:00

24. kedd, 17:00
31. kedd, 17:00

Június

14. kedd, 17:00
26. vasárnap, du.
Időpont egyeztetés
alatt
05. kedd, 17:00

Július

Augusztus

Időpont egyeztetés
alatt
01. csütörtök

Szeptember
13. kedd, 17:00
Időpont egyeztetés
alatt

Civil szervezetek (Óvári Gazdászok Szövetsége,
Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Polgári
Kör,Kertbarátok Köre, Városvédő Egyesület)
találkozója a „Biczónál”.
Város és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra)
országos találkozója és szakmai konferenciája
Kirándulás Tulln-ba, a kertészeti és virágkiállítás
megtekintése. Kisérőporgram: Kreuzenstein kastély és
Heurigen látogatás.
Tisztségviselők értekezlete.
Üzemlátogatás (szervezés alatt).

Október
18. kedd, 17:00
25. kedd, 17:00
15. kedd, 17:00
November
21. hétfő, 15:00

Valamelyik
szombat

December

Időpont egyeztetés
alatt
13. kedd, 15:00

Deák-napi megemlékezés és koszorúzás a Deák
emléktáblánál, születésének évfordulóján.
Tisztségviselők értekezlete.
Ásatások Mosonmagyaróvár környékén. Előadó:
Czuppon Tamás
Elnökségi ülés. Tisztségviselők értekezlete. Tájékoztató
az elvégzett munkáról és a 2023. évi munkaterv
megbeszélése.
Várostörténeti vetélkedő, általános- és középiskolások
részvételével. (Az Egyesület és a Könyvtár közös
rendezvénye.)
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.)
Megemlékezés és koszorúzás Sattler János sírjánál.
Tisztségviselők értekezlete. A 2023. évi munkaterv
megtárgyalása és elfogadása.

Konkrét időponthoz nem kötött programjaink
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,
tervjavaslat elkészítése.
6. A Wittmann park rehabilitációs tervjavaslatának kidolgozása (az AgriNatur program
célkitűzéseinek figyelembe vételével).
7. Részvétel az Önkormányzat partneri egyeztetéseiben.
8. Az Egyesület honlapjának és Facebook oldalának karbantartása, a naprakészség
biztosítása.
9. A TÁJÉKOZTATÓ szerkesztése, nyomtatása, terjesztése. (Tervezett példányszám
4/év).
10. Pályázatok kezelése, programjaink anyagi támogatása céljából.
1.

Mosonmagyaróvár, 2021.01.11.

