Beszámoló az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület elmúlt egy éves
– a 2012. december 13-i elnökválasztó közgyűlés óta eltelt időszak –
tevékenységéről
A 2013. évben számos feladatot, célkitűzést sikerült Szövetségünknek teljesíteni, nagyszámú
programnak voltunk szervezői és résztvevői. Az eltelt tevékeny esztendő rövid kivonatát az
alábbi eseménynaptárban foglaltuk keretbe, ezt követően pedig egy rövid beszámolót
állítottunk össze, pontokba szedve idei működésünk lényegesebb elemeit.

A 2013. év eseménynaptára
2013. január 26.
2013. február 11.
2013. február 15.
2013. február 26.
2013. március
2013. március 4.
2013. március 8.
2013. március 15.
2013. március 22.
2013. március 25.
2013. március 27.
2013. április 3.
2013. április 24.
2013. április 24-25.
2013. április 29.
2013. május 17.
2013. május 18.
2013. május 24.
2013. június 7.

XXXIX. Agrárbál lebonyolítása
A Cserháti Sándor Szakkollégium újraindítása: Fazekas Imre
ÓGSz elnök nyitó előadása a földkérdésről
Jókay Est a Budai Várban: megemlékezés Jókay-Ihász Lajos és
Ihász Lajos egykori óvári gazdászokról
Dr. Nagy Frigyes ny. miniszter: A magyar agrárgazdaság - a
magyar agrárkérdés c. előadása a Cserháti Sándor
Szakkollégiumban
Megkezdődött a Szövetség honlapjának megújítása és az Alma
Mater területén található évfolyam-tablók digitalizálása
Cseri Dávid gazdászhallgató Szórakozás és mindennapok az 193040-es évek Szigetközében c. könyvének bemutatója
A Szövetség új irodahelyiségének átvétele és az új iroda
kialakításának megkezdése
48-as megemlékezés és városi ünnepség
Tavaszköszöntő bál a NYME MÉK HÖK szervezésében
Pályázatok készítése és beadása a Nemzeti Együttműködési
Alaphoz
Összevont Elnökségi és Felügyelőbizottsági ülés
Dallos Gyula sokszoros magyar bajnok és világkupa-győztes A ló
szerepe egy eredményes életútban c. szakkollégiumi előadása
Barabás Attila c. egyetemi docens, a Magyar Pálinka Lovagrend
alapító tagjának előadása a Cserháti Sándor Szakkollégiumban
Országos tudományos emlékkonferencia és kiállítás Hensch Árpád
professzor halálának 100. évfordulója alkalmából
Dr. Gergátz Elemér c. egyetemi tanár, volt földművelésügyi
miniszter szakkollégiumi előadása az állat-biotechnológia köréből
Az Óvári Gazdászok Szövetsége Közgyűlése
Agrármajális és egészségnap
A végzős hallgatók valétálása
Rendkívüli árvízi védekezés Mecséren
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2013. június 14.
2013. június 29.
2013. július 9.

Tanévzáró Ünnepi Kari Tanácsülés és diplomaosztó ünnepség
Emlékséta és koszorúzás Hönel Bélára emlékezve
Civil szervezetek találkozója a Mosoni-Duna partján
Az Intézménytörténeti Múzeum kinyitása és tárlatvezetés a
2013. július 27.
Várpalotai Városvédő és Szépítő Egyesület látogatásakor
Az Intézménytörténeti Múzeum kinyitása és egész napos
2013. augusztus 17. tárlatvezetés a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
találkozóján
2013. augusztus 27. Részvétel és bemutatkozás a Balekhéten
2013. augusztus 27. Az Óvári Gazdászok Szövetsége Közgyűlése
2013. augusztus 30. Prof. Dr. Szűcs Mihály temetése a magyaróvári régi temetőben
Az Óvári Gazdászok Szövetsége tevékenységének bemutatása
2013. szeptember
évfolyam-találkozókon
2013. szeptember 5. Tanévnyitó Ünnepi Kari Tanácsülés és Wittmann-díjak átadása
2013. szeptember 27. Hensch Árpád szobrának felavatása
2013. szeptember 27. Kutatók Éjszakája 2013
Dr. Novák László szemeszternyitó előadása a Cserháti Sándor
2013. szeptember 30.
Szakkollégiumban
Az Intézménytörténeti Múzeum kinyitása és tárlatvezetés
2013. október 3.
csikvándi vendégeinknek
Emlékülés és emléktábla-avatás a Lajta-Hanság ZRt.
2013. október 12.
Lovasiskolájának 50 éves jubileuma alkalmából
Prof. Dr. Átila Francisco Mógor előadása a Cserháti Sándor
2013. október 21.
Szakkollégiumban
"mások szegénységén segíthetni..." Ihász Lajos élete (1850-1908) c.
2013. október 24.
könyv bemutatója
2013. október 26.
1956-os megemlékezés és városi gyásznap
Gyimóthy Gábor író, költő, műfordító rendhagyó előadása a
2013. november 6.
Cserháti Sándor Szakkollégiumban
2013. november 8.
Összevont Elnökségi és Felügyelőbizottsági ülés
Jubileumi Néptánc Est - 55 éves az Óvári Gazdász
2013. november 9.
Néptáncegyüttes
Különdíjak adományozása a kari Tudományos Diákköri
2013. november 25.
Konferencia kiemelkedő teljesítményt nyújtó résztvevői számára
2013. december 6.
Adventi Hangverseny
Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson
2013. december 13.
vármegyében a 19. század első felében c. könyv bemutatója
2013. december 13. Gyertyafényes vacsora
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Beszámoló 2013.
1. Szobrok állítása, emléktáblák avatása:
 a NymE MÉK "B" épülete melletti téren Hensch Árpád (1847-1913) professzor
halálának 100. évfordulóján az Óvári Gazdászok Szövetsége Prof. Dr. Tenk Antal
kezdeményezése és szervező munkája alapján közadakozásból szobrot állíttatott a
magyar agrárgazdaságtan úttörőjének, a hazai mezőgazdasági üzemtan
megalapozójának. A mezőgazdaság alapjait meghatározó három tudományág – a
növénytermesztés, állattenyésztés és agrárgazdaságtan – úttörő képviselői közül az
Óvári Nagy Tanári Kar két kiválósága – Cserháti Sándor és Ujhelyi Imre
professzorok – már rendelkeznek szoborral az Alma Mater területén, így e harmadik
emlékmű felavatásával régi mulasztásukat pótolták az óvári gazdászok. A szobrot
Lipovics János szobrászművész készítette.
 az idén jubiláló 50 éves mosonmagyaróvári lovasiskolát ünnepelve – emlékülés
keretében – két emléktábla avatására került sor a „B” épület Cserháti Sándor utcai
homlokzatának falán, megemlékezve az iskoláról és annak első vezetőjéről, Prutkay
Jánosról. A NymE MÉK Állattudományi Intézetének – Dr. Pongrácz László és Prof.
Dr. Bali Papp Ágnes – kezdeményezése a Lajta-Hanság Zrt., az Óvári Gazdászok
Szövetsége, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Győr-MosonSopron Megyei Lovas Szövetség támogatásával valósult meg.
2. Emlékérmek adományozása: Az ÓGSz által alapított Albert Kázmér- és Wittmann Antaldíjak a kimagasló anyagi és szellemi-erkölcsi támogatóknak adományozhatók. Szövetségünk
a szeptemberi tanévnyitó ünnepi kari tanácsülésen adta át Dr. habil. Dr. h. c. Nagy Frigyes
miniszter Úr és Dr. Tenk Antal Professor Emeritus Úr számára az idei – megújult –
Wittmann Antal-díjakat az óvári gazdász hagyományok őrzése és ápolása, valamint az ősi
Alma Mater érdekében végzett kimagasló és önzetlen tevékenységük elismeréseként.
3. Emléklapok adományozása: A Szövetség emléklapokat adományozott a hetven, illetve
hetvenöt éves korukat elért egyetemi tanároknak, akik gazdász generációkat neveltek az
elmúlt évtizedekben. Idén Dr. Benedek Pál és Dr. Tenk Antal Professor Emeritus Urakat
köszöntötte fel születésnapjuk alkalmából Szövetségünk.
4. Koszorúzások, megemlékezések:
 Az Óvári Gazdászok Szövetsége képviseletében Fazekas Imre elnök és Németh Attila
titkár helyezték el egyesületünk koszorúját Zeyk Domokos óvári gazda százados
emléktáblájánál
március
15.
alkalmából.
Szövetségünk
csatlakozva
Mosonmagyaróvár civil szervezeteinek rendezvényéhez, részt vett a koszorúzásokkal
egybekötött hagyományos civil sétán, és a városi ünnepségen is.
 2013. október 26-án a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kara az Óvári Gazdászok Szövetségével együtt koszorúzással
egybekötött megemlékezést tartott a mosonmagyaróvári Városi Gyásznap keretén
belül a Vár épülete előtti 1956-os emlékműnél, amelyet követően részt vett a városi
megemlékezésen és a gyásztéri koszorúzáson is.
 2013. február 15-én a Budai Várban tartott jubileumi Jókay Esten megemlékeztünk két
egykori óvári gazdászról: Jókay-Ihász Lajos (1924-1993) élelmiszeripari kutatóról, az

4
első amerikai űrhajósok számára kifejlesztett, világűrben fogyasztható élelmiszerek
megalkotójáról, és Ihász Lajos (1850-1908) kimagasló egyházi, politikai és mecénási
egyéniségről, a hathalmi uradalom és mintagazdaság birtokosáról. A Jókay Alapítvány
magyarországi bejegyzésének 10,, illetve amerikai jogelődje alapításának 20.
évfordulója alkalmából rendezett estet az alapító Dr. Jókay Károly – Jókay-Ihász
Lajos fia, a Magyar-Amerikai Fulbright Bizottság ügyvezető igazgatója – nyitotta meg
ünnepélyes keretek között. Jókay-Ihász Lajos halálának 20. évfordulójáról a Ki volt
Jókay Lajos? c. kisfilm (rövid válogatás Agg Emese: Az Út című filmjéből)
megtekintésével emlékeztek meg az egybegyűltek. Az est második felében került sor
Németh Tibor, a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, Ihász Lajosról írt könyvének
ismertetésére, amely többek között a NymE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi
Kar Hallgatói Önkormányzatának támogatásával és Németh Attila, ÓGSz titkár
segítségével jelent meg. A kötet mosonmagyaróvári bemutatóját Szövetségünk
szervezte (ld. alább).
 2013. június 29-én Szövetségünk részt vett Hönel Béla építész (1863-1937)
születésének 150. évfordulója okán Beregszászi Balázs levéltáros által szervezett
városi sétán, illetve koszorúzással egybekötött megemlékezésen. Az idei Hönelemlékév programsorozata méltó módon tisztelgett a neves építész emléke előtt, akinek
nevéhez nemcsak Mosonmagyaróvár mai arculatát meghatározó számos építmény
köthető, hanem a századforduló környékén az Alma Mater körül létesülő több
kutatóintézet székhelyének tervezése is.
 Kegyeletünk lerovásával elkísértük utolsó útjukra elhunyt óvári gazdász társainkat,
néhai professzorainkat. Idén Seiwerth Sándor, Borsodi Frigyes és Prof. Dr. Szűcs
Mihály temetésén helyeztük el koszorúinkat.
5. Kiadványok: 2013-ban a következő kiadványok jelentek meg Szövetségünk
szerkesztésében és/vagy támogatásában, illetve szerveztünk számukra könyvbemutatót:
 Cseri Dávid: Szórakozás és mindennapok az 1930–40-es évek Szigetközében. Győr,
2012. 102 p. ISBN 978-963-08-5624-9
 Dr. Gönczöl Lászlóné - Kallós Károlyné (szerk.): A hivatás bűvöletében. Jeles
pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében - 4. kötet. Kiadó: „Emelj fel emlék!”
Alapítvány, Győr, 2013. 336 p. ISBN 978-963-7692-46-8
 Dr. Kocsis Sándor - Németh Attila: Sissi. Erzsébet királyné emlékezete. Kiadó:
Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület, Mosonmagyaróvár, 2013. 56 p. ISBN 978963-08-8004-6
 Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere
Moson vármegyében a 19. század első felében. Kiadó: Balassi Kiadó, Budapest,
2013. 695 p. ISBN 978-963-506-909-5
 Német Norbert - Németh Attila: Az Óvári Gazdász... Kiadó: Óvári Gazdászok
Szövetsége, Mosonmagyaróvár, 2013. 29 p. ISBN 978-963-08-6864-8
 Németh Tibor: „... mások szegénységén segíthetni...” Ihász Lajos élete (1850-1908).
Kiadó: Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2012. 299 p. ISBN 978-963-9818-25-5
7. Támogatás:
 a Szövetség kiemelkedő hagyományőrző munkájáért támogatta az 55 éves Óvári
Gazdász néptáncegyüttest,
 az aranydiplomások emlékkönyvének kiadását,
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 valamint különdíjakat adományozott a kari Tudományos Diákköri Konferencián
kiemelkedő teljesítményt nyújtó résztvevők számára.
8. Más civil szervezetekkel közösen végzett munka: A Mosonmagyaróvári Városvédő
Egyesülettel és a Mosoni Polgári Körrel, a Széchenyi Polgári Körrel, illetve a Kertbarátok
Körével szoros kapcsolatot tartunk, rendezvényeiken képviseltetjük magunkat. Idén július 9én részt vettünk a Mosoni-Duna partján a város legjelentősebb civil szervezeteinek
találkozóján is.
9. Bálok, majálisok, gazdászvacsorák:
 A 2012. december 13-án lezajlott elnökválasztó közgyűlést követően – a kiesett
karácsonyi és újévi időszak miatt – csak szűkös idő állt rendelkezésünkre, de az óvári
gazdász hagyományokhoz híven 2013. január 26-án ismét megrendezésre került
immár a XXXIX. Agrárbál. Az óvári gazdászok – mint kiderült – várták az invitálást,
reméljük sikerült megfelelnünk az elvárásoknak. A teltházas eseményt követően
rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk vendégeinktől. Ez egyrészről visszafogott
bizakodással tölt el minket, mindamellett figyelmeztet is: „a nemesség kötelez”!
Másrészről a következő, jubileumi bál megszervezése – amelyre már több időnk lesz –
még magasabb nívót követel meg tőlünk. Ennek ismét az Alma Mater fog otthont
adni. Hagyományt teremtve január utolsó hétvégéjén – amely 2014-ben január 25-re
esik –, egyúttal jelezni is szeretnénk a XL. Agrárbál időpontját. Az Alma Mater volt
hallgatóinak talán legjelentősebb társadalmi eseményére, egyben évfolyamokon
átívelő találkozási lehetőségére mindenkit nagy szeretettel várunk, megjelenésetekre
feltétlenül számítunk!
 2013. május 18-án nagy sikerrel zárult május harmadik szombatján az Óvári
Gazdászok Szövetsége és a Synlab Hungary Kft. által szervezett, Egészségnappal
egybekötött Agrármajális. A szokásos programok – bográcsos ételek készítése,
lövészet – lebonyolítása mellett idén a Synlab Hungary Kft. közreműködésével és
támogatásának segítségével még család- és gyermekbarátabbá sikerült alakítanunk az
eseményt, amely többek között különböző játék- és sportprogramokkal, illetve
ugrálóvárral színesedett. A megújult helyszínen, jó hangulatban lezajlott majálison
főzőversenyre is sor került, az étkeket háromfős zsűri értékelte.
 Az Óvári Gazdászok Szövetsége 70 fő részvételével 2013. december 13-án tartotta
hagyományos gyertyafényes, nosztalgiazenés évbúcsúztató vacsoráját az Egyetem
Étteremben. Fazekas Imre elnök köszöntője után néhány mondattal búcsúztatta a
Szövetség programokban gazdag elmúlt évét megköszönve azok támogatását és
munkáját, akik ezek megvalósulásához hozzájárultak. A rendezvény a
hagyományoknak megfelelően vacsorával és hajnalig tartó zenés-táncos mulatsággal
folytatódott.
10. Részvétel a Kar munkájában:
 A Szövetség elnöke hivatalból tanácskozási jogú tagja a Kari Tanácsnak, ahol mód
adódik kölcsönös tájékoztatásra.
 A tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek elnökségében ugyancsak képviseletünk van,
ahol a Szövetség elnöke hagyományosan beszédet is tart.
 2013. február 11-én részt vettünk a Cserháti Sándor Szakkollégium újraindításában.
Célunk, hogy az agráriumon belül egy-egy szakterület országos szinten is elismert
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képviselőjének bevonásával tapasztalati-gyakorlati tudást és ismeret tudjunk átadni a
fiatal agronómusok számára, akik a későbbiekben, munkájuk során alkalmazni tudják
az itt megszerzett ismeretanyagot. A Szakkollégium tevékenysége azonban nem merül
ki az előadások megszervezésében és lebonyolításában. Egyúttal lehetőséget biztosít a
tagok számára az elhangzott témához kötődő üzemlátogatásokon, tanulmányi utakon
és kirándulásokon történő részvételre. A modern magyar agrárkutatás egyik úttörőjéről
elnevezett, az alapképzésen felüli ismeretanyagot és gyakorlati tudást nyújtó
Szakkollégium még 2013 januárjában hirdetett felvételt a NymE Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karának diákjai számára. A lelkes jelentkezők közül 45 fő nyert
intézményi tagságot. A Szakkollégium és Szövetségünk szervezésében február 11-én
18 órakor került sor az idei év első nyilvános előadására Fazekas Imre
prezentálásában Földkérdés Magyarországon az Aranybullától Orbán Viktorig 12222012 címmel a Gazdász Hotel Konferenciatermében. A szakkollégiumi nyitó
előadáson a kar hallgatói és oktatói mellett tagjaink és más szakmabeliek is nagy
számban vettek részt. A közel kétórás rendezvény második felében pezsgő eszmecsere
bontakozott ki több mint ötven érdeklődő aktív részvételével. A szakkollégium első
két szemeszterében összesen nyolc kiváló előadást hallgathattak meg a
programsorozat résztvevői. Dr. Nagy Frigyes ny. miniszter, c. egyetemi tanár,
Szövetségünk egykori elnöke A magyar agrárgazdaság - a magyar agrárkérdés, majd
Dallos Gyula mesteredző, 25-szörös Magyar Bajnok, 11-szeres Világ Kupa győztes A
ló szerepe egy eredményes életútban címmel tartott előadást. Negyedikként Barabás
Attila c. egyetemi docens, a Magyar Pálinka Lovagrend alapító tagja, a Győri
Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója, a Pannonhalmi Pálinkárium és a Hédervári Pálinka
Udvarház tulajdonosa: A magyar pálinka múltja, jelene és jövője, majd Dr. Gergátz
Elemér szaporodásbiológus szakállatorvos, c. egyetemi tanár Állat-biotechnológiai
megoldások a juh- és kecsketenyésztésben, illetve Dr. Novák László ügyvezető
igazgató (UNIVER-PENTA Kft. – Euro-Eco Csoport), a Vidékfejlesztési
Szaktanácsadók Országos Szövetségének elnökhelyettese Agrár-szaktanácsadás mint
élethivatás címmel tartottak előadásokat. Az utolsó két, a szokásostól eltérő
rendhagyó prezentációt magyar gyökerekkel rendelkező, de külföldön élő
honfitársaink tartották. A résztvevők elsőként Prof. Dr. Átila Francisco Mógor a
brazíliai Paraná Szövetségi Egyetem Növénytermesztés és Növényvédelem Karának
oktatója és kutatója Brazil mezőgazdaság: aktualitás és általános jövőkép c. előadását
hallgathatták meg, majd Gyimóthy Gábor, Svájcban élő, magyar származású író,
költő, műfordító beszélt a Magyar nyelv és védelme c. érdekfeszítő témakörben. A
főként az óvári gazdászok népes családjából kikerülő neves előadók prezentációira a
továbbiakban is nagy szeretettel várjuk tagjainkat!
 Hensch Árpád professzorra, a hazai agrárgazdaságtan úttörőjére emlékezve –
halálának 100. évfordulóján – a NymE MÉK Gazdaságtudományi Intézete országos
tudományos konferenciát, Szövetségünk ezzel egybekötve kiállítást szervezett
Mosonmagyaróvárott idén áprilisban. A tanácskozás résztvevői nagy számban
tekintették meg a Dr. Kalmár Sándor egyetemi adjunktus (NYME Gazdaságtudományi
Intézet) és Németh Attila titkár (Óvári Gazdászok Szövetsége) által összeállított,
Hensch Árpád életéről és magyaróvári éveiről szóló kamarakiállítást, amelynek írásos
anyaga részben olvasható Szövetségünk honlapján is. A kiállítás – amely két hónapig
volt látogatható – létrejöttét a Nyugat-magyarországi Mobilitás Iskolaszövetkezet
támogatta, nekik ez úton is köszönjük segítségüket.
 Idén rendhagyó módon részt vettünk az új hallgatók egyetemi életbe történő
bevezetésében az augusztusi Balekhéten. Az ifjú gazdászok számos tanáccsal és
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intelemmel lettek gazdagabbak, mindamellett, hogy képet kaphattak a rájuk váró
hallgatói évekről, az Alma Mater történetéről és hagyományainkról is.
 Szintén rendhagyó módon, de hagyományt teremtve részt vettünk a december 6-án
sikerrel megrendezésre került Adventi Hangverseny szervezésében.
 A kar munkatársainak irányításával részt vettünk a Vár és környékének felújítását
megcélzó projekt kidolgozásában, amely már benyújtásra került a támogató felé.
 A NymE MÉK Szaktanácsadó és Továbbképző Intézetével közösen elkezdtük egy
Gazdászbolt (webáruház) kialakítását is, amely a közeljövőben kerül megnyitásra.
11. PR munka:
 A Szövetség munkájáról nagyszámú tudósítás és interjú jelent meg. A médiában való
gyakori szereplés egy albumban és honlapunkon (Sajtóvisszhang) dokumentálva
megtalálható.
 A Szövetség új honlapjának szerkesztése márciusban indult meg, az alapozó
munkálatok két hónapot vettek igénybe, majd ez év májusában indítottuk útjára.
Meghirdetés nélkül, köre-mailek által azért valamelyest terjesztett, de híre inkább
szájról-szájra vándorol, mint a népmese. Jelenleg ott tartunk, hogy naponta legalább
40-50 – de volt, hogy közel 300 – látogató kereste fel (2013. augusztus 20. - 1500
oldalmegtekintéssel)! Az oldalainkat folyamatosan fejlesztjük és újabb anyagokkal
töltjük fel. Egyelőre a terveinkhez képest minimális információmennyiség került fel
rá, azonban talán már ezzel is nagyon sokak számára tudtunk örömet okozni. Nem
lehet véletlen, hogy Kanadától egész Nyugat-Európán keresztül, Iránon és Vietnamon
át Új-Zélanddal bezárólag az elmúlt 6 hónapban a világ 39 – sokszor legtávolabbi –
országainak 375 településéről érkeztek „online” látogatóink. Természetesen legtöbb
olvasónk hazánkból és környező országokból kereste fel honlapunkat. Statisztikánk
szerint néha egy-egy látogató 30-60 percet is képes böngészni tartalmainkat, de volt,
aki közel 2 órát „töltött nálunk”. Az új, informatívabb honlapunk jobban szolgálja a
hatékonyabb kapcsolattartást és az ismeretterjesztést, illetve itt mutatjuk be a
kutatásaink eredményeként feltárt, és digitalizált agrártörténeti értékeink egy részét is,
amelyet folyamatosan bővítünk, frissítünk. Honlapunk segítségével több óvári
gazdásznak is sikerült felvenni a kapcsolatot szervezetünkkel, akik közül többeket már
tagjaink között üdvözölhetünk.
 Szövetségünk népszerűsítése és bemutatása érdekében idén több évfolyam-találkozón
is rövid előadásokat tartottunk eddigi tevékenységünkről, amelyet számos pozitív
visszajelzés és új tagok csatlakozása követett.
 Az Alma Mater és a Szövetség, valamint múltunk és hagyományaink széles körű
megismertetése és népszerűsítése érdekében több rendezvény alkalmával is
előadásokat és tárlatvezetéseket tartottunk az Intézménytörténeti Múzeumban
többek között a Várpalotai Városvédő és Szépítő Egyesület és csikvándi vendégeink
látogatásakor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének találkozóján és a Kutatók
Éjszakája című rendezvény keretében.
 Sikerként könyvelhetjük el, hogy idén Szövetségünkhöz számos fiatal gazdász is
csatlakozott, akik tevékenyen részt vesznek munkánkban és képviselik generációjukat
rendezvényeinken.
12. Pénzügyi tevékenység:
 a Szövetség finanszírozásának alapját a támogatóink és tagjaink által befizetett
összegek jelentik.
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 Az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület társadalmi szerepvállalásának erősítése NEA-KK-13-N-0094; és Az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület kulturális és
hagyományápoló tevékenységének fejlesztése - NEA-KK-13-SZ-1566 sz. pályázatokat
készítettük el és nyújtottuk be a támogató felé több mint 3 millió forint
összköltségvetéssel. A befogadott és szakmailag pozitívan értékelt pályázatokat
azonban – legnagyobb sajnálatunkra – forráshiányra hivatkozva várólistára helyezték.
 Idén felhívtuk tagjaink és szimpatizánsaink figyelmét, hogy a személyi
jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy magánszemélyek adójuk
1%-át az általuk megjelölt civil szervezethez juttassák. Köszönjük azoknak, akik éltek
e lehetőséggel és támogatták Szövetségünk munkáját ezen felajánlással.
 2012-től a közhasznú társaságok számára kötelező a kettős könyvvitel. Idén Németh
Gabriella, az Euro-Eco Cégcsoport könyvelője készítette el az előző év számviteli
beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
13. Egyebek:
 Szövetségünk működési rendje szerint idén is tartottunk Elnökségi és
Felügyelőbizottsági üléseket, illetve a Közgyűlést két alkalommal is összehívtuk.
 Fazekas Imre elnök felajánlásának köszönhetően a Szövetség március hónap
folyamán felújíttatta az egyetemi kartól használatra kapott új – közvetlenül a
Vármúzeum mellett található – irodahelyiséget. A teljes körű rekonstrukció már
megtörtént, az iroda berendezése is közel áll a befejezéshez.
 Az idei év talán legnagyobb projektjeként sikerült befejezni az Alma Mater területén
található évfolyam-tablók digitalizálását, amelyek Szövetségünk honlapján
megtekinthetők.
 Idén elkezdtük a felkészülést az Alma Mater alapításának közelgő 200.
évfordulójára, amelynek keretén belül számos agrár- és intézménytörténeti
dokumentumot gyűjtöttünk össze. Ezen munka folytatása, illetve az anyagok
feldolgozása és publikálása prioritásként szerepel a közeljövő tervei között.
 2013 júniusában részt vettünk az árvízi védekezésben. Az Óvári Gazdászok
Szövetsége tagjai, a NymE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának
munkatársai és hallgatói is kivették részüket az árvízvédelmi munkálatokban. Az óvári
gazdászok a legkritikusabb napokban sikerrel álltak helyt a Mosoni-Duna által
körülölelt Mecsér gátjain, ahol a Duna visszaduzzasztó hatása okozott rendkívüli
árvízvédelmi helyzetet, ezzel a település határa a védekezés egyik
legveszélyeztetettebb szakaszává vált. A vészhelyzet idején az Alma Materben
felállított önkéntes pontról az első csoport június 7-én délelőtt indult Mecsérre, őket
váltásban több turnus is követte az elkövetkezendő napokban.
 Szövetségünket számos intézmény, kutató és családtag kereste fel az elmúlt
esztendőben, akik „régi” gazdászok életrajzi adatai és intézménytörténeti
kérdésekben fordultak felénk segítségért és felvilágosításért.
 Idén néhány vállalkozásnak és fiatal pályakezdő gazdásznak sikerült segítséget
nyújtanunk a munkaügyi és álláskeresési ügyeik megoldásához.
Mosonmagyaróvár, 2013. december 23.
Németh Attila s.k.
titkár

Fazekas Imre s.k.
elnök

