
HÍREK 
 

Február 6-án vendégünk volt Székely Zoltán művészettörténész, múzeumigazgató, 

aki roppant szemléletes előadást tartott, a mintegy 60 érdeklődőnek „Jeles 

műemlékek Mosonmagyaróváron” címmel. Egyesületünk a téma fontosságát 

megragadva pályázatot adott be az Önkormányzathoz az országos védettség alatt 

álló műemlékek felmérése, értékbecslése céljából, mely programról a későbbiekben 

bővebben tájékoztatni fogjuk tagtársainkat. 

* 

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

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

* 

Március 21-én megnyílt a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kar ’B’ épületében Dr. Sótonyi László egyetemi docens 

emlékkiállítása, valamint sor került az emlékét őrző márványtábla avatására is. 

Az eseményen Egyesületünk is képviseltette magát. 

* 

Április 11-én (szerdán) 16:00-kor a Költészet Napja alkalmából megemlékezést 

tartunk az Ady emléktáblánál. 

* 

Május 4-én (pénteken) 16:30-kor a Magyar Sport Napja alkalmából megemlékezésre 

és koszorúzásra kerül sor Mosonban, a Bauer emléktáblánál. 

* 

Május 8-án (kedden) 16:30-kor kerül megrendezésre a Könyvtár és az Egyesület 

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

történelem óra”. Helyszín: Huszár Gál Városi Könyvtár. 

 

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 között van lehetőség az 

Egyesület irodahelyiségében. Ugyanezen időpontban irodánk a 06/70-309-37-26 

számú telefonon is elérhető. 
* 

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. 

 

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett 

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

TÁJÉKOZTATÓJA 

2018. április 

134. 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: 06/70-309-37-26 (csak a fenti időpontban) 

Nyomtatás: Monocopy Nyomda 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja 

tagjait és várja az érdeklődőket a 2018. április 24-én, kedden 17 órakor 

tartandó éves közgyűlésre, amelyet a Flesch Károly Kulturális Központ 

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

Napirend 

1. A levezető elnök megnyitója, majd javaslata a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyv hitelesítők személyére 

2. Az elnökség beszámolója a 2017-ben végzett munkáról 

Előadó: Dr. Unger András elnök 

3. Pénzügyi beszámoló a 2017. évről 

Előadó: Kronschnabel Éva ügyviteli és pénzügyi vezető 

4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. évről 

Előadó: Dusek Miklósné FB. elnök 

5. A 2018. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetése 

Előadó: Dr. Unger András elnök 

6. Egyebek 

Mosonmagyaróvár, 2018. április 6. 

Dr. Unger András 

elnök 

mailto:varosvedok16@gmail.com


A PÁNEURÓPAI PIKNIK, AHOGY EGY HATÁRŐR MEGÉLTE 
 

„Egy hajszál választja el a jót a rossztól, az igazat a hamistól. 

Apró momentumokon múlik, hogy egy-egy tettet bátornak, 

vagy felelőtlenül vakmerőnek ítél az utókor.” /Bodvai Ildikó/ 

 

Elsőre olybá tűnhet, hogy a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

kevéssé kapcsolódik az 1989-es Páneurópai Piknikhez, és talán meglepő, hogy 

idei tavaszi előadásunk éppen ezzel az eseménnyel foglalkozik. A témaválasztás 

Egyesületünk tavalyi, Szombathelyen történő kirándulásig nyúlik vissza, 

melynek keretében ellátogatottunk a felsőcsatári Vasfüggöny Múzeumba. A 

kiállítás megtekintése, a beszélgetés múltról és jelenről hozta az ötletet, hogy 

hívjuk meg előadást tartani Bella Árpádot, Bella Sándor elnökségi tagunk 

nagybátyját. Ő volt ugyanis a szolgálatot teljesítő rangidős határőr tiszt az 

1989 nyarán megrendezett Páneurópai Piknik alkalmából Sopronpusztán. 

Felkérésünket elfogadva Bella Árpád nyugalmazott alezredes március 

27-én a Flesch Károly Kulturális Központban előadást tartott. A szubjektívnek 

tűnő címmel ellentétben Bella Árpád részletes előadásában hiteles 

dokumentumok és történelmi pontosság mellett mesélte el annak a jeles 

augusztus 19-ei napnak az eseményeit. 

1989-et írunk, és a Páneurópai Piknik alkalmából a Sopronpuszta és 

St. Margarethen közötti határ egy szakaszát megnyitják, hogy a jelképes piknikre 

érkező magyar és osztrák vendégeket zavartalanul tudják fogadni. Az ünnepélyes 

megnyitó előtt már óriási tömeg várakozik a határ mindkét oldalán: riporterek, 

újságírók, meghívott vendégek, érdeklődők. A tömegben a magyar oldalon 

azonban váratlanul megjelennek a kelet-németek és várják a határ megnyitását… 

Mit tesz ilyenkor a határőr? A határőr, akinek a munkája a határsértés 

megakadályozása! A határőr, aki ötödmagával áll a tömeggel szemben! Mivel a 

határnyitás nem az NDK-sok kiengedésére szolgál, így sem azok megállítására, 

sem átengedésére nem kaptak utasítást. Az érvényes rendelkezések szerint akár 

figyelmeztető lövést is leadhat. Saját testi épségének védelme érdekében akár 

lőhet is. Amennyiben ez a tömeg kísérletet tesz átjutni, fel kellene tartoztatni. 

Akadályoztatás esetén azonban könnyen elfajulhatnak az indulatok… 

A határnyitás előtti feszültség egyre nő. Bella Árpád egyetlen elöljáróját 

sem tudja elérni, és az osztrák csendőrök is tanácstalanok. 

Egyszer csak a magyar oldalon a kelet-németek nekirontanak a kapunak, majd 

áttörik azt Ausztria felé.  

Bella Árpádnak másodpercek alatt kellett mérlegelnie a helyzetet és 

döntenie. Nem kevés bátorsággal. Egyedül. Azt, hogy más határőr mit tett volna 

nem tudhatjuk, de ő és a szolgálatot teljesítő határőrök az egzisztenciájukat is 

kockára téve, higgadtan kezelték a kialakult, ellentmondásos helyzetet. Nem 

avatkoztak be. Egyetlen lövés sem dördült. A felszabadult ünneplés nem fordult 

tragédiába. 

Ezen a napon az ideiglenesen megnyitott osztrák-magyar határon több száz 

NDK állampolgár jutott át Ausztriába. Közel három héttel később, szeptember 

11-én hivatalosan is megnyílt a magyar határ a nyugatra távozni szándékozó 

kelet-német állampolgárok előtt. 

A soproni piknik évfordulója jövőre lesz 30 éves, s habár az esemény 

súlyát már megtörténtekor is érezte mindenki, annak történelmi jelentőségéhez 

ma már nem férhet kétség. Mindehhez azonban kellett, hogy olyan zaklatott 

időkben, mikor a politikai érdekháború miatt a határszolgálatot teljesítő 

parancsnok – felsőbb utasítás nélkül, egyedül, önnön ítélőképességére 

hagyatkozva dönthet, – „jól” döntsön…. Döntsön úgy, hogy azt az utókor ítélje 

helyesnek. Ezért áll most a határon emlékhely, és nem kegyhely… 

Korcz Evelin 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KIRÁNDULÁSOK 

 

Figyelem! Időpontváltozás! 

2018. június 23. (szombat) 8:00-tól kb. 19 óráig. 

Program: Tata, részvétel a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, a virágkiállítás 

megtekintése, utána pezsgőgyár látogatás, szerény kóstolóval. 

Részvétel egyesületi tagoknak: 3.500 Ft. Vendégeknek: 3.900 Ft. 

A további költségek (kb. 1000 Ft/fő a virágkiállítás belépője és 1000 Ft/fő a 

pezsgőgyár látogatás kóstolóval) a helyszínen fizetendők. 

* 

2018. augusztus 30. (csütörtök) 7:00-től kb. 19 óráig. 

Program: Tullni virágkiállítás megtekintése, utána városlátogatás. Hazafelé 

borozgatás a brucki Heurigerben. 

Részvétel egyesületi tagoknak: 3.500 Ft. Vendégeknek: 3. 900 Ft. 

További költségek (belépő a kiállításra 11 euró/fő, a Heurigerben egyéni 

fogyasztás szerint) a helyszínen fizetendők. 

 

Mindkét rendezvényre jelentkezni lehet Steiner Rezsőnénél, keddenként a 

hivatalos egyesületi időpontban személyesen vagy telefonon, ill. bármikor 

e-mailben. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1989
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1neur%C3%B3pai_piknik
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sopronpuszta&action=edit&redlink=1

