
HÍREK 
 

Február 7-én vendégünk volt Dimény Gábor úr, aki mintegy 60 érdeklődő előtt 

tartott közel kétórás előadást a korszerű városépítés és -védelem feladatairól, illetve 

annak 21. századi eszközeiről. Az esemény a hallgatóságtól érkező kérdések 

megtárgyalásával zárult. 

* 

Örömmel üdvözölte Egyesületünk az új sportcsarnok elkészültét. A februári avatásra 

a városban működő civil szervezetek tagjait is meghívták, hogy együtt ünnepeljünk, 

és vegyük használatba a régóta várt létesítményt. A Mosonmagyaróvári Városvédő 

Egyesületet Dr. Kalmár Sándor és Hatvani Emőke vezetőségi tagok képviselték a 

megnyitón. 

* 

Egyesületünk a tavalyi év során elkészült honlap további fejlesztésével 

kapcsolatosan, digitális tartalomfejlesztés céljából pályázatot adott be az 

Önkormányzathoz.  A honlap a http://mve1985.com/ címen megtekinthető. 

* 

Március 15-i megemlékezésen és koszorúzásokon Egyesületünk is részt vett. Deák 

Ferenc emléktáblánál Dr. Kalmár Sándor alelnök mondta el megemlékező beszédét. 

* 

Groffits Gábor, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kar jogelődjének, első dékánjának tiszteletére emlékmű 

avatására került sor március 24-én a Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari 

Műszaki Tanszék előcsarnokában az Alapítvány a Városért Kuratórium jóvoltából. 

A megemlékezésen Egyesületünk is képviseltette magát. 

* 

Március 28-án (kedden) 16:30-kor került megrendezésre Kitley Tibor 

„Mosonmagyaróvár közlekedésfejlesztésének koncepciója” c. előadása a Flesch 

Művelési Központban. Az előadást élénk érdeklődés követte. 

* 

Április 11-én (kedden) délután a Költészet Napja alkalmából megemlékezést tartunk 

az Ady emléktáblánál. 

* 

Készülünk a június 25-ei Szent László napi megemlékezésre, melynek részletes 

programját szórólapon és a honlapon tesszük közzé. 

* 

Június 27-én (kedden) 16:30-kor kerül megrendezésre a Könyvtár és az Egyesület 

közös szervezésében Dr. Kocsis Sándor előadása, melynek címe: „Rendhagyó 

irodalomóra. Hulló falevelek egy szibériai sírhanton”. 

Helyszín: Huszár Gál Városi Könyvtár. 

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett 
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Megjelenik 250 példányban. Bankszámlaszám: OTP 11737076-20029834. 

Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Honlap: www.mve1985.com; 

e-mail: varosvedok16@gmail.com. 

Egyesületi napok: kedd 16-18 óra, szerda 15-17 óra között. 

Telefon: 30/550-3527 (csak a fenti időpontokban) 

Nyomtatás: Monocopy Nyomda 

 

Meghívó 
 

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület tisztelettel meghívja tagjait, és 

várja a meghívottakat a 2017. április 25-én, kedden 17 órakor tartandó éves 

közgyűlésére, amelyet a Flesch Károly Kulturális Központ 

(Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) klubtermében tart. 
 

A levezető elnök megnyitója után javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyv hitelesítők személyére. 

Napirend 

1. Az elnökség beszámolója a 2016-ban végzett munkáról 

  Előadó: Dr. Unger András elnök 

2. Pénzügyi beszámoló a 2016. évről 

  Előadó: Dancs Ferencné ügyviteli és pénzügyi vezető 

3. A FB. jelentése a 2016. évről 

  Előadó: Dusek Miklósné FB. elnök 

4. A 2017. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetése 

  Előadó: Dr. Unger András elnök 

5. Személyügyi kérdések megtárgyalása 

  Előadó: Dr. Unger András elnök 

6. Egyebek 

Határozatképtelenség esetén ugyanazon a helyszínen, változatlan napirenddel fél óra múlva 

kerül sorra a közgyűlés. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes. 



EMLÉKEZÉS DEÁK FERENCRE 

2017. január 28. 

Dr. Kocsis Sándor ünnepi beszéde 
 

1876. január 28-án este 10 órakor szokatlanul komor sötétség terjengett 

az Egyetem tér és a Kecskeméti utca házai között. Körös-körül mindenütt, 

mint nyugtalan árnyak, emberek settenkedtek. A közönség között a reggeli 

lapok terjesztették, hogy Deák halálos ágyán van… Aznap este 10 óra körül 

még egy orvosságot maga akart bevenni, de nem tudta lenyelni. 

Széll Kálmán, a pénzügyminiszter, az ajtóban állva fogadta Tisza 

Kálmán miniszterelnököt és a kormány a tagjait. Az ő lakásában lakott Deák, 

mióta állapota súlyosra fordult és állandó ápolásra szorult. A miniszter 

felesége, Vörösmarty Ilona és anyósa, Vörösmarty Mihály özvegye voltak a 

nagy beteg mellett. 

Deák hátradőlt a székében és szeme, amely a világot olyan sokat tudóan 

látta, kialudt. Még néhány hörgő lélegzetvétel hangzott el. Aztán Deák 

Ferenc elérte azt, ami életének célja és eszménye volt, amit az emberiségnek 

kívánt: az örök békét. 

Az egyetemi templomban néhány pillanat múlva háromnegyed 

tizenegyet vert az óra… A kivilágított ablakok elsötétedtek… A térről 

lassanként elvonult a tömeg… 

Idézet a Győri Közlöny 1876. január 3-i számából: 

„Egy egész nemzet áll ma gyászban. A megdöbbentő hir elhatott már 

palotáktól a gunyhókig, bérczektől az oczeánig; egyik világrész a másiknak 

adta tovább a villám szárnyain a leverő valóságot s megrendült bele milliók 

szive s ahol csak fogékonyság van az igazi nagyság iránt, ahol tisztelik a 

jellemet; becsülik a honfiui erényt s lelkesülnek a valódi szabadságért – 

gyászt ölt a fájdalom Magyarország büszkeségének, a haza atyjának halála 

fölött.  

A legelső magyar embertől az utolsó szegény földművesig, - a nemzet 

millióinak szemében gyász könny ül; zúgnak az országban a harangok s az 

égbe szálló imák borongó, fájó sóhaj szárnyain emelkednek ég felé, ahonnan 

Őt, a megdicsőültet, jó kedvében, fenntartóul, megváltóul küldötte a 

Gondviselés.” 

 

 

Kirándulások 
 

2017. június 17. (szombat) 8:00-tól kb. 19 óráig. 

Program: városnézés Szombathelyen, délután Felsőcsatáron a Vasfüggöny 

Múzeum meglátogatása, utána borkóstoló.  

Részvétel egyesületi tagoknak: 3.300 Ft. Vendégeknek: 3.500 Ft. 

A délutáni program költsége a helyszínen fizetendő. 

* 

2017. augusztus 31. (csütörtök) 7:00-től kb. 19 óráig. 

Program: Tulln, virágkiállítás megtekintése. Délután a szépen felújított 

barokk Eckartsau-i kastély megtekintése, vezetéssel. Itt volt IV. Károly 

királynak és családjának utolsó lakhelye Ausztriában. 

Részvétel egyesületi tagoknak: 3.700 Ft. Vendégeknek: 4.000 Ft. 

Belépő a kiállításra: 11 euró, belépő a kastélyba: 9.50 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, szerdán 15–17 óra 

között van lehetőség az Egyesület irodahelyiségében. Ugyanezen időpontban 

irodánk a 06-30/550-3527 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. 

* 

1% - Készíti adóbevallását? 
A gróf Széchényi Ferenc-díjjal kitüntetett Mosonmagyaróvári 

Városvédő Egyesület eddig is sokat tett a város épített és természeti 

értékeinek megóvásáért, a szebb, emberibb városi környezet kialakításáért. 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával saját szűkebb pátriáját! A rendelkező 

nyilatkozatra írja rá adószámunkat és nevünket: 

19104298-1-08 Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület. 


