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TISZTELT OLVASÓ,

KEDVES TAGTÁRS!

 Annak ellenére, hogy Moson megye követévé választot-

ták 1848 októberében, Széchenyi emléke elég későn nyert 

polgárjogot Magyaróváron. A kiegyezés után húsz évvel, 

1880-ban alakult csak meg a Magyaróvári Széchenyi Kör. 

Bizonyára az akkor formálódó társadalmi körülmények 

tették szükségessé Széchenyi István szellemiségének új-

raélesztését.

 1990-ben, a rendszerváltás évében a Széchenyi Polgá-

ri Kör alapítóit ugyanazok a célok vezérelték, mint 110 

évvel korábban polgártársaikat; Széchenyi szellemiségét 

bölcsőjéből kiemelni és népszerűsíteni a mosonmagyaró-

váriak körében.

 Az évkönyv huszonöt esztendő történetét öleli fel, 

mindazt, amit e negyedszázad alatt a kör lokálpatrióta 

tagjai megvalósítottak. Az olvasó számára a könyvből ki-

derül, hogy a célkitűzésekből mit sikerült megvalósítani, 

és milyen tennivalók vannak még hátra.

 Tagtársainkban a sorok olvasása közben bizonyára 

felidéződnek azok a szép és kellemes emlékek, ame-

lyeket a kirándulásokon, az előadások alatt, a társas 

összejöveteleken, a koszorúzásokon éreztek.

 A még meglévő öt alapító tagot huszonöt éves távlat-

ból visszatekintve töltse el a „nem volt hiába” örömteli 

érzés.

 A kiadvánnyal tisztelgünk mindazok előtt, akik a 

körben munkálkodtak, tevékenykedtek. Az emlékkönyv 

megőrzi az utókornak az elhunytak, különösen dr. Szöl-

lősy László elnök, Nagy Béla alelnök, Nagy Béláné pénz-

táros, Pócza Zoltán és Horváth Gyula ellenőrök, valamint 

Schuszter Ferencné és Ősze Tibor alapító tagok emlékét.

Moldoványi Géza 

elnök

Mosonmagyaróvár, 2015. május 28.
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dike „hazafi as estély” cím alatt. Évente 10-12 estélyt szerveztek. 1887-

ben például 9, többnyire komolyabb tárgyú felolvasást tartottak. Előad-

tak összesen 29 zeneszámot, egy szólószámot, 2 duettet és 5 szavalatot. 

A 25 éves évfordulóig 275 estélyt szerveztek. Ezeken 144 színdarabot, 25 

melodrámát, 55 magánjelenetet, 143 szavalatot, 60 éneket zenekísérettel, 

158 szóló és társas zenedarabot, 42 élőképet mutattak be, összesen 5000 

közreműködővel.

 A táncestélyekre a századfordulón már kisebb zenekart tudtak kiál-

lítani, de a cigányzene egyre nagyobb teret nyert. A művészestélyeken 

neves előadókat – Blaha Lujzát, Kacsóh Pongrácot – sikerült felléptetni. 

Különös színfoltot jelentettek a hagyományossá váló, mindig karácsony 

másnapján tartott gyermekestélyek, ahol a kör tagjainak gyerekeit szó-

rakoztatták, végül tombola keretében megjutalmazták őket. Farsangkor 

tartott vidám „bolond estély” tréfái és zenei paródiái az egész évad han-

gulati csúcspontját jelentették. A társas alkalmak speciális típusa volt 

a szilveszteri estély, szórakoztató tréfás műsora, az éjfél utáni ünnepi 

köszöntővel.

 A Széchenyi Kör az 1900-as évek elején, egyre jobb minőségű zene-

szerszámokat tudott beszerezni, és egyre színvonalasabb színpadot volt 

képes felállítani. Leggyakrabban a zongoratanuláson átesett hölgyek, a 

hegedűhöz remekül értő gazdász urak léptek fel.

 A kizárólagos magyar nyelvhasználat következtében gyakran fordítot-

ták a műveket maguk a tagok. Szívesen adnak elő angolból, franciából, 

németből fordított verset, monológot, illetve színdarabot. Tudatos törek-

vés volt a hazai szerzők - főleg Herczeg Ferenc - darabjainak bemutatá-

sa. Az élőkép az 1909-ben megnyílt első magyaróvári mozgóképszínház 

(Uránia mozi) előtti években különösen kedvelt látványosság volt. Leg-

gyakrabban hazafi as és bibliai jelenetekben gyönyörködhettek a nézők.

 Ez az időszak volt a kör legvirágzóbb ideje, amelyre visszatekinteni 

- példavevés szándékával is - érdemes.

Magyaróvári Széchenyi-Kör 

pecsétlenyomata.

6-11. oldalakon a

Magyaróvári Széchenyi-Kör 

alapszabályai

AZ ELŐD,

A MAGYARÓVÁRI SZÉCHENYI-KÖR RÖVID TÖRTÉNETE1

 A háromezer lakost nem sokkal meghaladó Magyaróvár megyei szék-

hely „ügybarátai” 1880. október 31-én gyűlést szerveztek a városháza kis 

termében, a mai Fő utca és Városháza utca sarkán található épületben. 

Céljuk a társas élet fejlesztése, és a magyar nyelv terjesztése volt. Csel-

ley János királyi közjegyző szólt elsőként az egybegyűltekhez. Az aláírt 

meghívót, a közfelkiáltással értekezletvezető elnökké választott Major 

Pál királyi tanácsos és árvaszéki elnök olvasta fel. Őt, valamint Őshe-

gyi József községi jegyzőt állították a program kidolgozásával megbízott 

20 tagú bizottság élére. 1881. március 6-án tartották meg az újabb köz-

gyűlést az alapszabályok megállapítására. A Magyaróvári Széchenyi Kör 

célját a következőképp határozták meg: ”a magyar nemzeti szellemű és 

nyelvű műveltség kifejtése, terjesztése, és ezzel összeköttetésben a ma-

gyar társas élet emelése.”

 1881. május 8-án megtartott közgyűlésen Major Pál már bemutatta a 

belügyminiszter által jóváhagyott alapszabályokat, és ezzel a kört törvé-

nyesen is megalakultnak tekintették. Elnökké Major Pált, alelnökké dr. 

Cselley Jánost választották. A tiktárságot Őshegyi Józsefre bízták volna, 

de ő nem fogadta el, s így Zechmester Józsefet választották meg. Má-

sodtitkár Bertényi Iván, pénztárnok Goldschmied József lett. Körülbelül 

1887-re érte el a kör a teljes kifejlődését. A nehéz, szívós munkával eltelt 

kezdeti időszakot, erőteljes fellendülés követte a századfordulóig. Majd 

enyhén hanyatló, de még intenzív időszak következik a világháború ki-

töréséig. A háború utolsó éviben történt újraindulás, illetve a két háború 

közötti periódus első évei a kaszinóval történt egyesülésig, már két ke-

vésbé jelentős érát határoltak le. 

 Az első bérlemény a Fekete Sas Szállodában meglehetősen kicsi volt, 

ezért 1882-től az emeleti nagytermet bérelték. A nagyszámú köri látoga-

tó miatt 1883 januárjában szükségessé vált egy második számú helyiség 

bérlése is, olvasószoba céljára.

 Az alapszabály tiszteletbeli, alapító és rendes tagok kategóriába sorolta 

a tagokat. 1912-es alapszabály már rendkívüli tagokról is rendelkezett. A 

személyes tagság helyett a gyakorlatban családi tagság érvényesült. Tisz-

teletbeli taggá fogadták a megye főispánját, 1891-ben Széchenyi Bélát a 

„legnagyobb magyar” fi át. 1893-tól már három tiszteletbeli tagot tartot-

tak nyilván, melyek egyike Jókai Mór. A tagdíjat 4 forintban határozták 

meg. A tagság választotta a kör tisztviselőit és az igazgatótanácsot. 1887-

től könyvtárossal bővült a tisztviselői kar.

 A fontosabb eseményekről-estély, közgyűlés - 1887-től rendszeresen 

jelentek meg tudósítások az akkor induló helyi sajtóban. A kör történeté-

vel kapcsolatosan kiemelendő Virág Gyula titkár 1905-ben összeállított 

„Emlékkönyve”, amelyet a negyedszázados jubileumra adtak ki.

 Alapszabályai szerint a kör ünnepélyeket és társas összejöveteleket 

tartott, amelyeknek „a szellemi élvezet nyújtása” volt a legfőbb célja. Az 

ünnepélyek betagozódtak az estélyek sorába, például március tizenötö-

1

Az előd Széchenyi Kör rövid 

történetét Enzsöl Imre: A 

magyaróvári Széchenyi Kör a 

„boldog békeidők” - ben című 

írása alapján állítottuk össze. 

Megjelent a Moson Megyei 

Műhely 1998. 1. számában.
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 Az egyesület alapító tagjai az alábbi személyek voltak:4 

1. Dr. Péter Istvánné • 2. Csillag Istvánné • 3. Pálmai Margit

4. Schuszter Ferencné • 5. Nagy Béláné • 6. Nagy Béla • 7. Nagy Sándor

8. Matusz Péter • 9. Szálkai Antal • 10. Pócza Zoltán • 11. Dr. Nagy Frigyes

12. Tuba László • 13. Moldoványi Géza • 14. Ballainé Kovalszky Éva

15. Tuba Lászlóné • 16. Mészáros József • 17. Szentkuti Károly • 18. Kővári 

Andrea • 19. Szigeti Gábor • 20. Gombosi Lilla • 21. Dr. Keszei Károlyné 

22. Dr. Szöllősy László • 23. Wasztl Anna • 24. Dr.Rács Attila

25. Dr. Rács Attiláné • 26. Ősze Tibor • 27. Ősze Tiborné • 28. Húsvéth

Lászlóné • 29. Horváth Gyula • 30. Pintér Éva • 31. Karsai Alfonzné

32. Plutzer István

 Az egyesület célként a város társadalmi és társasági életének kialaku-

lását, fejlesztését kívánta elősegíteni. A társadalmi érintkezésre kívánt 

módot nyújtani, és ez által a város polgárosodását szolgálni. A polgári 

kör már ekkor alapszabályba foglalta a pártsemlegességét. 

 A Széchenyi által alapított Casinók mintáját követve hírlapokra, folyó-

iratokra kívánt előfi zetni. Irodalmi, művészeti és a társadalmi törekvések 

istápolása érdekében, társas összejövetelek szervezésére vállalkozott.

Körpecsétje közepén sugárzó nap, felül a - Széchenyi Polgári Kör Mo-

sonmagyaróvár - felirat látható. A szöveg bal oldalán 1880., jobb oldalán 

1924., alatta az 1990-es évszám található. Az 1880 -as év a Magyaróvári 

Széchenyi Kör megalakulásának évszáma. Az 1924-es évszám a Magyar-

óvári Széchenyi Kör és a Magyaróvári Kaszinó összeolvadásának dátu-

ma. 1990. év pedig a mostani kör megalakulási dátuma. 

 A kör: alapító, rendes, pártoló, alapító pártoló, tiszteletbeli tagok-

ból állt. A kör tagjait az igazgató – választmány vette fel, az esetleges 

elutasítást meg kellett indokolni. A tagdíjat 50 forintban állapították 

meg. Székhelyként Mosonmagyaróvárt jelölték meg. A kör tisztviselői 

kara az elnökből, alelnökből, titkárból, pénztárosból, felügyelőbizott-

ság elnökéből és a jegyzőből állt, akiket titkos szavazással egy-egy évre 

választottak. 

 1993. február 17-én, a városi könyvtárban megtartott közgyűlésen a 

jelenléti ív szerint 17 fő vett részt.5 Tuba László elnök beszámolt az 1991 

és az 1992-es eseményekről, amelyeket a könyvtárral közösen rendeztek 

meg. A kör csatlakozott a Társadalmi Egyesületek Győr-Moson-Sopron 

Megyei Szövetségéhez. Pócza Zoltán, a felügyelőbizottság elnöke tájékoz-

tatta a tagságot a kör pénzügyeiről. 1992-ben a bevétel elérte a 150 810, a 

kiadás 120 090 forintot. 

 Az alapszabály értelmében minden évben tisztújítást tartottak. 

Az első elnök, Tuba László munkahelyi változás miatt lemondott 

az elnöki tisztségéről,6 helyére dr. Keszei Károlynét, a könyvtár 

új igazgatónőjét választották meg. Az alelnöki posztot dr. Nagy 

Frigyes, a titkári teendőket Moldoványi Géza, a pénztárosi felada-

tod Nagy Béláné vállalta. A felügyelő bizottság elnöke továbbra 

is Pócza Zoltán maradt, tagoknak választották: Schuszter Ferenc-

nét és dr. Péter Jánosnét. A jegyzőkönyv vezetésére Ősze Tibornét 

kérték fel. 

4

A jelenléti ív alapján, amely 

az 1990. december 5-i alakuló 

ülésre készült.

5

Bizonyára összejöveteleket 

a megalakulást követően is 

tartottak, de a kör iratai között 

ezekről nincs írásos feljegyzés.

6

Tuba Lászlót kinevezték a 

megyei könyvtár igazgató-

jának, így munkája Győrhöz 

kötötte. Búcsúztatására ünnepi 

keretek között az istvánpusztai 

kastélyban került sor 1993. 

február 24-én.

A KEZDETI ÉVEK,

TUBA LÁSZLÓ ÉS DR. KESZEI KÁROLYNÉ ELNÖKSÉGE

1990–1993

 1990. novemberében - Felhívás Mosonmagyaróvár lakóihoz - címmel 

körlevélben fogalmazta meg, a Hazafi as Népfront helyi szervezetében 

dolgozó néhány értelmiségi, a Széchenyi Polgári Kör létrehozásának 

gondolatát.

 „A város polgárai 110 évvel ezelőtt szükségét érezték annak, hogy 

Széchenyi István emlékét ápolva összegyűjtsék azokat, akik az ő szel-

lemében gyarapítani akarják városunk kulturális életét. Erre alakult

1880-ban a Magyaróvári Széchenyi - Kör. Úgy gondoljuk, hogy Széchenyi 

szellemi öröksége, a legnagyobb magyar emlegetésén túl bölcsőjében ring. 

Hisszük, hogy mint annyiszor, most újból itt a lehetőség a szellemi örök-

séget bölcsőjéből kiemelni... Ezt kívánja elősegíteni kezdeményezésünk, 

a több mint százéves hagyomány folytatásával a Széchenyi Polgári Kör 

megalakításával” – írták a kezdeményezők.

 „A Hazafi as Népfrontban, és a körülötte tevékenykedő nem pártelköte-

lezett közösségi emberek számára kívántunk egy olyan civil szereveződést 

létrehozni, ahol politikamentesen, kulturális tevékenységet folytathatnak. 

Persze céljaink közt az is szerepelt, hogy a város vezetése kulturális ügyek-

ben kérje ki a véleményünket. Akkor zajlott a rendszerváltás, minden 

felbolydult, változott. Mi sem akartunk kimaradni a nyüzsgésből. Mol-

doványi Géza, aki akkor a Hazafi as Népfront városi titkára volt, vetet-

te fel a Széchenyi Polgári Kör létrehozásának gondolatát. Utánanéztem 

az előd egyesület tevékenységének, s mivel számomra is tetszett az ötlet, 

ezért támogattam a kezdeményezést, sőt Moldoványi Géza biztatására 

elvállaltam az elnökséget is.” – emlékszik vissza Tuba László az alakulás 

körülményeire. 2

 „Olyan személyiséget találtunk Széchenyi Istvánban, aki a polgári Ma-

gyarország megteremtéséért rengeteget tett. Ráadásul Moson vármegye 

követe volt az 1848-as országgyűlésen. Ezt a polgári, civil gondolkodást 

szerettük volna megerősíteni a Széchenyi által alapított pesti casinó min-

tájára. Ekkor már a Hazafi as Népfront túl volt több egyesület létrehozá-

sán, mint például a Múzeumbarátok Egylete, vagy a Városvédő Egyesület, 

és ebbe a sorba illeszkedett a Széchenyi Polgári Kör létrehozása is. Sze-

mély szerint olyan cél is vezérelt, hogy a Hazafi as Népfront tovább éljen, 

hisz már tudott volt, hogy megszűnik. Azt szerettem volna, hogy ez az 

egyesület nyugodt erőként segítse a rendszerváltást, megőrizve a jó dolgo-

kat” – emlékezik vissza Moldoványi Géza.3

 1990. november 13-án 17 órakor az érdeklődő polgárok találkoztak a 

városi könyvtárban, hogy előkészítsék a megalakulást.

 Az alakuló ülésre az Ambrózia étteremben, 1990. december 14-én került 

sor. A 32 megjelent alapító tag elfogadta az alapszabályt és megválasz-

totta elnöknek Tuba László könyvtárigazgatót, titkárnak Moldoványi 

Gézát. A bíróság az egyesületet 1991. június 13-i dátummal 60. 699 szám 

alatt jegyezte be. 

2

Tuba Lászlóval készített interjú 

2015. 05. 19.

3

Moldoványi Gézával készült 

interjú 2015. 05. 27.



14 15

 Tuba László ettől kezdve nem vett részt a kör munkájában. „Volt 

bennem sértődöttség! – idézte fel akkori döntése indokait. A Széchenyi 

Polgári Körön belül is kezdődtek az ellentétek; politikai csoportosu-

lások alakultak, ami engem zavart. Keserű szájízzel mentem el Mo-

sonmagyaróvárról Győrbe. Szerettem volna innen nyugdíjba menni, 

de a könyvtárban is megbomlott a régi, családias légkör. Kudarcként 

éltem meg a széthúzást, a személyek közötti konf liktusokat. Mivel a 

Széchenyi Polgári Kör és a könyvtár között szoros volt az együttmű-

ködés, a bennem lévő feszültségek összeadódtak. Ezért is mondtam le, 

és 1995-ben történt kilépésemmel le is zártam magamban életemnek 

ezt a fejezetét.” 

 A tagok találkoztak Sántha Ferenc íróval, kirándultak az istván-pusz-

tai kastélyba, ahol dr. Nagy Frigyes alelnök, a Lajta Hansági Állami Gaz-

daság vezérigazgatója kalauzolta őket. Ifj úsági könyveket és használt ru-

hákat gyűjtöttek az Éltes Mátyás Speciális Általános Iskola diákjainak. 

1993-ban a taglétszám 34 főre, a pártoló tagok száma 26 főre emelke-

dett.

 Az 1994-es éves rendes közgyűlést február 2-án tartották meg a Hu-

szár Gál Városi Könyvtárban. A vezetőség jelentősen átalakult. Az új el-

nök dr. Szöllősy László professzor lett, alelnöknek Nagy Bélát, titkárnak 

az előző elnököt dr. Keszei Károlynét választották. A többi poszton nem 

történt változás.

A Széchenyi Polgári Kör

körpecsét lenyomata,

tervezte: Dömötör Tibor.

1990. 

15. oldal:

Felhívás Mosonmagyaróvár 

lakóihoz körlevél 1990. október 

16. oldal:

Jelenléti ív a Széchenyi Polgári 

Kör 1990. december 5-i alakuló 

ülésén.

17. és 18. oldal:

Az alapszabály első és utolsó 

oldala 1990. december 11.

19. és 20. oldal:

A Győr-Moson-Sopron megyei 

Bíróság végzése a társadalmi 

szervezet bejegyzéséről 1991. 

június 13.

21. oldal:

A Széchenyi Polgári Kör tiszte-

letbeli tagjává fogadja Izsák Éva 

olimpikont. 1992.

22. oldal felül:

Meghívó dr. Nagy Frigyes 

előadására. 1993. október 6.

Alul: Meghívó Kormos István 

emlékestre. 1993. december 1. 

23. oldal felül:  Tuba László 

elnök búcsúztatója az

istván-pusztai kúriában.

1993. február 24.

A képen balról jobbra:

dr. Nagy Frigyes,

Moldoványi Géza,

dr. Keszei Károlyné,

Tuba László.

Alul:

 A  képen a kör tagjai.

24. oldal

Jegyzőkönyv az 1994. február 

2-i tisztújító közgyűlésről.
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DR. SZÖLLŐSY LÁSZLÓ ELNÖKSÉGE

1994–1998

 Dr. Szöllősy László fi zikus, kandidátus (1927-1998) gyökerei Szeged-

hez kötődtek, hisz ott élte gyerekkorát, végezte el az egyetemet, ott in-

dult tudományos pályája. Feleségét, Táborosi Edit asszonyt is Szegeden 

ismerte meg, két leánya a dél-alföldi városban nőtt fel. Mégis, amikor 

1975-ben a mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetem matematikai 

– fi zikai tanszékének vezetői posztját elnyerte, elköltözött Szegedről 

a nyugati határszéli kisvárosunkba. Itt fejlesztette ki a fotóakusztikus 

spektrométert. A rendszerváltáskor a liberális SZDSZ helyi szervezeté-

nek alapító tagjaként, óriási energiával vetette magát a közéletbe, bízva 

a demokratikus átalakulásban, Magyarország nyugati típusú polgároso-

dásában. Ez vezette a Széchenyi Polgári Körbe is, melynek feleségével 

együtt alapító tagja lett, illetve 1994 februárjától 1998-ig elnöke, haláláig 

örökös elnöke.

 Dr. Szöllősy László aktivitásának köszönhetően egyre több programra 

került sor. Farsangi batyus bált rendeztek, Th ullner István helytörténeti 

kutató – Moson megyei olvasókönyv – címmel megjelent kiadványának 

könyvbemutatót szerveztek. Előadást hallgattak a bűnözésről, a barokk 

építészetről, a daganatos megbetegedésekről, Széchenyi liberalizmu-

sáról. A Hansági Múzeummal közösen „Családi hagyományok Moson 

megyében” címmel vetélkedőt szerveztek, melynek eredményhirdetésé-

re a könyvtárban, 1994. december 3-án került sor. Erről a megyei lap is 

híradást adott. A rendezvényt a megyei önkormányzat 20 000 forinttal 

támogatta. Végül az évet, a később hagyománnyá vált karácsonyi össze-

jövetellel zárták a Cselley-házban. 

 Az éves rendes közgyűlést 1995. január 20-án tartották. A taglétszám 

64 főre emelkedett, a tagság 35%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett. 

A pénzügyi beszámoló szerint az előző évben 141 809 forintot költöttek, 

bevételként 200 869 forintot könyveltek el.

 Az 1995-ös év kiemelkedő rendezvénye, a 115 évvel ezelőtt meg-

alakult Magyaróvári Széchenyi - Körre történő megemlékezés volt. 

A díszközgyűlést szeptember 23-án a városháza dísztermében tar-

tották. 

  Dr. Báznai Bertold alpolgármester köszöntője után dr. Szöllősy László 

elnök röviden felidézte az elődszervezet történetét, melyet Enzsöl Imre 

helytörténész előadásából részletesen is megismerhetett a hallgatóság.

 Dr. Környei Attila, a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum igaz-

gatója gróf Széchenyi Istvánról tartott előadást. Az ünnepi rendezvény 

bállal fejeződött be, melyet a régi városháza Széchenyi termében tartot-

tak meg.

 Ez évben indult útjára a Széchenyi Polgári Kör Közéleti Klubja, ahol 

aktuális várospolitikai kérdéseket vitattak meg, mint például a helyi 

média szerepe, önkormányzatiság – helyi hatalom, művészeti élet a vá-

rosunkban, Mosonmagyaróvár polgárosodása. Szintén 1995-ben alakult 

meg 20 taggal a kör agykontroll – meditációs csoportja. Minden kedden 



26 27

letbeli elnöknek választott. Az új elnök Moldoványi Géza alapító tag 

lett, aki a következőképp emlékszik vissza: „Mikor kiderült Szöllősy 

Laci bácsiról, hogy súlyos beteg, Nagy Béla eljött hozzám, és megkért, 

hogy legyek én az elnök. Nem akartam elvállalni, hisz a Fejes Józsefné 

Zenei Alapítvány vezetése épp elég feladatot adott. Béla akkor nagyon 

komolyan kijelentette, hogy feloszlatja az egyesületet, ha nem vállalom 

el. Ezt nem akartam, ezért elfogadtam a felkérést.”7 Az alelnök továbbra 

is Nagy Béla. Titkárnak Fogarasiné Tóth Zsuzsannát, a Hansági Mú-

zeum néprajzosát választották meg, mivel dr. Keszei Károlyné kérte 

felmentését. Az egyesület bevétele az előző évben 265 894 forint, a 

kiadás 127 438 forint volt. Az Szja 1 %-ból 28 353 forintban részesült. 

Szentkuti Károly múzeumigazgató e közgyűlésen, az évek óta kialakult 

szoros kapcsolatra tekintettel, felajánlotta a Polgári Kör székhelyéül a 

Cselley-házat. dr. Szöllősy László 1998. március 24-én, 71 évesen hunyt 

el. Temetésére Széchenyi halálának napján, április 8-án került sor Mo-

sonmagyaróváron. 

7

Moldoványi Gézával készült 

interjú 2015. 05. 27.

18 órától jöttek össze a városi könyvtárban, klubvezetőjüknek Séra Im-

rénét választották.

 1995. szeptember 21-én, Széchenyi István születésnapján a Széchenyi 

Polgári Kör tagjai koszorút helyeztek el a Herrengasse 5. számú házon 

lévő emléktábla alatt, amelyet ettől kezdve a mai napig minden évben 

megismételnek. A koszorúzást különlegessé tette, hogy a koszorú kam-

póját csak létráról lehet elérni. Azért az élelmes mosonmagyaróváriak-

nak ez sem jelentett akadályt. A későbbi években a „mászókáról” a ma-

gyar nagykövetség gondoskodott. A karácsonyi összejövetelen dr. Péter 

Jánosné köri tag kezdeményezésére összegyűjtött játékokat adtak át az 

Éltes Mátyás Speciális Iskola tanulóinak.

 Az éves rendes közgyűlést 1996. január 29-én tartották meg a közössé-

gi házban (volt úttörőház szerk.) 37 fő jelenlétében. A tagok száma ekkor 

66 fő. 

 Az éves programjukban tíz előadást, három társas összejövetelt, öt ki-

rándulást terveztek, melyhez az önkormányzattól 150 000 forintot nyer-

tek. Elindították a fi lmklubot a könyvtárban, ahol tíz alkotást néztek 

meg. A tisztújítás során a felügyelő bizottságban történt apró változás. 

Az elnök, továbbra is Pócza Zoltán maradt, tagoknak Enzsöl Imrét és 

Horváth Gyulát választották.

 Széchenyi halála évfordulóján, Siklós Olga dramaturg előadásában 

Széchenyi István jellemének fejlődését ismerhették meg a résztvevők. A 

honfoglalás 1100. évfordulóján Ópusztaszerre kirándultak.

 A közéleti klub „Hogyan működik?”címmel hirdette meg előadása-

it, melynek keretében a helyi kultúra, a bankrendszer, és a parlament 

működését ismerhették meg, Vucsics Péter, a városi kulturális bizottság 

elnöke, Takács László OTP igazgató, valamint dr. Nagy Frigyes és Szent-

kuti Károly országgyűlési képviselők jóvoltából.

 Az 1997. január 24-én megtartott éves rendes közgyűlésen 34-en vet-

tek részt a 69 főből. 12 rendezvényt terveztek, melyhez az önkormányzat 

75 000 forintot biztosított. A parlament által elfogadott törvény szerint, 

1996-tól a polgárok, adójuk 1%-át felajánlhatták civil szervezeteknek. 

Ebből először 1997-ben 27.818 forinttal részesült az egyesület.

 Széchenyi halála évfordulóján Márai estet rendeztek Pálfy Margit szí-

nésznő közreműködésével, illetve Nagycenken koszorúztak. Illés Zoltán 

elnök - ügyvezető a Halászi Takarékszövetkezetről, Nagy Béla alelnök a 

nagycenki népfőiskoláról, Ábrahám Barna a román történelemről tar-

tott előadást. Zirc - Veszprém - Herend - Pápa útvonalon kirándultak. 

Szeptember 11- én, a múzeumhoz tartozó Cselley-házban Széchenyi 

ünnepséget tartottak. Rendkívüli közgyűlésen szeptember 3-án módo-

sították az alapszabályukat. E szerint a Széchenyi Polgári Kör nem végez 

politikai tevékenységet, politikai szervezettel nem működik együtt, or-

szággyűlési jelöltet nem állít, a tagok az egyesületet nem használják fel 

pártpolitikai célokra.

 1998. január 21-én megtartott rendes közgyűlésen Nagy Béla alel-

nök tartotta meg a beszámolót, mivel dr. Szöllősy László ekkor már 

halálos betegségben szenvedett, akit a jelenlévő 34 tag örökös tiszte-

Farsangi mulatság meghívója 

1994. február 10.

28. és 29. oldal:

Családi hagyományok

Moson megyében vetélkedő 

forgatókönyve.

1994. október 23.

30. és 31. oldal:

Családi hagyományok

Moson megyében vetélkedő 

első fordulós kérdései.

1994. október
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Eredményhirdetés a könyvtár-

ban. A Kisalföld napilap képes 

tudósítása a családi vetélkedő-

ről. 1994. december 3.

33. oldal

Társas összejövetel a könyvtár-

ban. Balról jobbra:

Pócza Zoltán,

dr. Szodfried Gyula,

dr. Szöllősy László,

dr. Szöllősy Lászlóné,

dr. Keszei Károly,

dr. Keszei Károlyné,

Húsvéth László. 

33. és 34. oldal

A Magyaróvári Széchenyi Kör 

megalakulása 115. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepi 

közgyűlés meghívója.

1995. szeptember 23.

35. oldal

Az agykontroll klub

tagnévsora.

1996.
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36. oldal:

A Győr-Moson-Sopron

megyei bíróság végzése az 

alapszabály módosításáról.

1997. szeptember 30. 

dr. Szöllősy László

gyászjelentése.

1998. április
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Szentkuti Károly, az Országos 

Széchenyi Kör elnökének írása.

Megjelent a Mosonvármegye 

című újságban, 

1998. május 15.-én.

Moldoványi Géza

nekrológja

a Kisalföld napilapban.

1998. április 11.
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rasiné Tóth Zsuzsanna elköltözött a városból. Jegyzői teendőket Körtvé-

lyesi Ferencné vállalta el. Az előző évben a kör bevétele 175 000, a kiadás 

195 000 forintra rúgott. Tartalékban 83 695 forint állt rendelkezésre. A 

taglétszám 66 főre nőtt.

 A millennium évében képeslap sorozatot adott ki a kör a városról.

 A június 26-i rendkívüli közgyűlésen az ügyészség észrevételei miatt 

alapszabályt kellett módosítani.

 A tavaszi időszakban a kör vendége volt Stipkovits Pál polgármester 

és Molnár Csaba főépítész. Dr. Nagy Frigyes egyetemi tanár az Európai 

Unióhoz történt csatlakozás kérdéseiről beszélt. Dr. Ivancsics János a 

mosonmagyaróvári egyetem dékánja, a felsőoktatás aktuális kérdéseit 

boncolgatta. 

 Az őszi parlamenti kirándulás során megtekintették a Szent Koronát. 

Sor került – Moson és Magyaróvár régi fotográfi ákon – című könyv be-

mutatójára, melyben Kumpf Antal fényképész városról készült régi fo-

tográfi áit gyűjtötték össze a múzeum munkatársai. Botos Gábor főtaná-

csos a létesítendő ipari és logisztikai parkról tartott tájékoztatót. 

 2001. január 26-án, a Cselley-házban megtartott közgyűlésen a 64 

főből 34-en jelentek meg. A kör bevétele 2000-ben 304 950, kiadása

190 000 forint volt. 

 Az éves programok között szerepelt a kőszegi és erdélyi kirándulás. 

Ettől az évtől alakult ki az a menetrend, hogy tavasszal és ősszel egy, 

nyáron több napos kirándulást szerveztek – a magyarok nyomában 

– elnevezéssel. ”Bennem fogalmazódott meg az ötlet, hogy járjuk körbe 

hazánkat a határmentén, ismerjük meg hol élünk, hol éltek őseink. Min-

dig úgy szerveztük a kirándulásainkat, hogy átmentünk a határ túlsó ol-

dalára is, ahol felkerestük a magyar emlékeket” – mondta az interjúban 

Moldoványi Géza.

 2001-ben, Széchenyi születésének 210. évfordulóját ünnepelték a 

tisztelői. Így tett az egyesület is, amikor meghívta Bánff y György szín-

művészt, aki a Széchenyi monodráma előadásával maradandó élményt 

nyújtott. Az április 5-én megtartott színházi estnek a Fehér Ló Közösségi 

Ház adott helyet, az önkormányzat pedig az előadáshoz 30 000 forinttal 

járult hozzá. Júniusban Enzsöl Imre előadásában meghallgatták a ma-

gyaróvári Széchenyi Casinó történetét, júliusban ellátogattak a moso-

ni Kühne gyárba, ahol a cég gyártörténeti kiállítását tekintették meg. 

Sajnos a lucsonyi búcsú megtartása elmaradt az egyetem új épületének 

építése miatt.

 A 2002. január 31-én megtartott éves rendes közgyűlésen 16 főt vettek 

fel a tagjaik sorába. Ettől az évtől fi gyelhető meg a taglétszám jelentős 

emelkedése. Moldoványi Géza elnök szerint a jó közösség kialakulásá-

nak köszönhető népszerűségük. Az adventi műsoros est hangulata, a 

szilveszteri mulatság vidámsága, a közös kirándulások összekovácsolták 

a tagságot. Figyelnek egymásra, ismerik gondjaikat, problémáikat. A kör 

2001-es nyitó egyenlege 224 553, záró egyenlege 368 415 forintot tett ki. 

A Szja 1%-ból 142 396 forintban részesült a civil szervezet. 

 A közgyűlésen Moldoványi Géza elnök javasolta, hogy Mosonmagyar-

MOLDOVÁNYI GÉZA ELNÖKSÉGE

1998–2015

 Moldoványi Géza a honismeret, a közösségi munka terén szerzett ta-

pasztalatával új lendületet adott a Széchenyi Polgári Kör működésének. 

Széchenyi önzetlen, cselekvő hazafi ságát, a legnagyobb magyar emlé-

kének ápolását szerette volna meghonosítani az egyesület munkájában. 

Megválasztása évében kezdeményezte dr. Sattler János sírjára egy már-

ványtábla elhelyezését, melyet az önkormányzat 40 000 forinttal támoga-

tott. dr. Sattler János az 1939-es városegyesítés után Mosonmagyaróvár 

első polgármestere volt. A nyilas hatalomátvétel után, 1944. december 

5-én öngyilkosságba menekült. Az emléktábla avatására 1998. június 

11-én került sor, melyen részt vett ifj . Sattler János is, aki utána a Cselley- 

házban beszélt apja életéről. Azóta, a halála évfordulóján, a Széchenyi 

Polgári Kör minden évben koszorút helyez el a sírnál. Szintén Moldová-

nyi Géza kezdeményezte, a mosoni születésű világhírű hegedűművész 

és zenepedagógus, Flesch Károly „A Hegedűjáték művészete” című ta-

nulmányának megjelentetését. A könyv kiadásához az önkormányzat 

70 000 forinttal járult hozzá. Dr. Kukorelli István alkotmányjogász az 

alkotmánybíróságról, Matusz Péter rajztanár és Moldoványi Géza a 

Gyurkovich gyűjteményről, Ősze Tibor afrikai utazásairól, F. Tóth Zsu-

zsanna a névnapi szokásokról tartott előadást. 1998. november végétől a 

jogszabály adta lehetőséggel élve, az egyesület tanácskozási joggal részt 

vesz a képviselőtestület ülésein. 

 Az 1999. február 4-én megtartott rendes éves közgyűlést már a Cselley 

-házban tartották, melyen 29 fő vett részt. Az előző évi bevétel 313 986, 

a kiadás 197 060 forintra nőtt. A felügyelő bizottság elnökének Horváth 

Gyulát, új tagnak Ősze Tibornét választották meg. 

 A Széchenyi Polgári Kör javaslatára, a városegyesítés 60. évfordulóján, 

Mosonmagyaróvár városa dr. Sattler Jánosnak posztumusz Pro Urbe dí-

jat adományozott. 

 A kör ez évben először, hagyományteremtő céllal, július 25-én Lu-

csony városrészben megszervezte a Szent Anna kápolna búcsúját. Az 

önkormányzat a rendezvényt 60 000 forinttal támogatta. Februárban 

Vermes Mária hegedűművész mutatta be a Flesch Károly tanulmányát 

feldolgozó könyvét. Márciusban Szentkuti Károly az Országos Széche-

nyi Kör elnökeként tartott előadást a legnagyobb magyar utazásairól a 

nagyvilágban. A nyári kirándulás során a gödöllői Grassalkovich kas-

télyt nézték meg.

 Az őszi előadások során bemutatásra kerül a Városegyesítés 60 éves 

évfordulójára készült kiadvány Szentkuti Károly szerkesztésében. A fo-

tóanyagot Moldoványi Géza állította össze.

 A 2000. február 10-én megtartott éves rendes közgyűlésen, a jelenlévő 

30 fő több kérdésben is fontos döntést hozott. Hosszas vita után a tagdí-

jat 1200 forintra emelték. Módosították az alapszabályt is, a tisztviselők 

mandátumát egy évről négyre emelték. Az egyesület titkárának Fekete 

Károlynét a múzeum gazdasági ügyintézőjét választották, mivel Foga-
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Proszonits István Magyaróvár első polgármestere, és dr. Sattler János 

sírján. 

 2004. február 12-én megtartott évi rendes közgyűlésen újabb 9 tag lé-

pett be az egyesületbe. A polgári kör tavaly évi bevétele 1. 365 417, kiadá-

sa 971 014 forintra nőtt. Az 1%-os Szja-ból 80 000 forintban részesültek.

 A közgyűlés Magyaróvár várossá válásának 650. évfordulójára törté-

nő felkészülés jegyében telt. Elhatározták, hogy kiadják Mihály Ferenc 

tanulmánykötetét – Érdekességek a 650 éves Magyaróvár történetéből 

– címmel, amelyet 2004-ben kézbe is vehettek az olvasók. Döntés szüle-

tett arról is, miszerint a városi ünnepség napján április 30-án emlékbé-

lyegzést szerveznek, illetve Lucsonyban ők fogadják a városládát, amely-

be a Széchenyi Polgári Körrel kapcsolatos dokumentumokat helyeztek 

el. Döntés született postai levelezőlap elkészítéséről is. Ezen a Képes 

Krónika Lokietek Erzsébet királynét gyermekeivel ábrázoló iniciáléját 

kívánták szerepeltetni. Lokietek Erzsébet királynétól nyerte el 1354-ben 

a település a városi jogokat, amely jelentős fejlődést hozott Magyaróvár 

polgárai számára. 

 További utcatáblával bővült a Széchenyi Polgári Kör által elhelye-

zett emléktáblák sora. Bauer Rudolf óvári gazdásznak, a diszkoszvetés 

olimpiai bajnokának, születése 125. évfordulója alkalmából helyeztek 

el táblát a nevét viselő egyetemi sportcsarnok falán. Damjanich János 

tábornoknak is szerettek volna emléktáblát állítani, születése 200. év-

fordulóján a róla elnevezett utcában, de a családi házas övezetben nem 

találtak megfelelő helyet.

 Az előadásokat április 8-án dr. Nagy Frigyes nyugalmazott miniszter 

előadása nyitotta – Az Európai Unió és Magyarország – címmel. Ősszel 

Th ullner István helytörténész Moson vármegyei helytörténeti kutatásiról 

beszélt. Aszt Ágnes régész, Enzsöl Imre helytörténész, Szentkuti Károly 

múzeumigazgató és Major Tamás középiskola tanár a város történetét 

foglalták össze a kezdetektől a középkor végéig.

 Az egyesület túrázott a Monostori erődbe, bejárták a Hanságot Balsay 

Sándor erőmérnök vezetésével, hajóztak a Mosoni - Dunán Halászi és 

Babos - major között. Anna napkor ismét megszervezték a lucsonyi bú-

csút. Szeptemberi bécsi koszorúzásuk során Kismartonba is ellátogattak. 

A nyári többnapos kiránduláson Szlovénia szépségeivel ismerkedtek.

 A város ünnepi évében augusztus 20-án Pro Urbe díjat adományozott 

a város képviselőtestülete Moldoványi Gézának, a közélet terén kifejtett 

magas színvonalú munkájáért.

 A tartalmas évet hagyományosan az adventi összejövetellel, valamint 

a szokásos szilveszteri bállal zárták.

 2005. február 2-án tisztújító közgyűlésre került sor a Cselley-házban. 

A tagság négy évre ismét bizalmat szavazott Moldoványi Géza elnöknek, 

Nagy Béla alelnöknek és Fekete Károlyné titkárnak. A felügyelő bizott-

ság élén nem történt változás, új tagként Körtvélyesi Károlyt és Turi Ká-

rolynét választották meg. A pénzügyi beszámoló szerint 549 167 forint 

tartalékkal rendelkeztek. Az Szja 1%-ból 80 000 forinttal részesültek. 

A nagycenki székhelyű Országos Széchenyi Kör közgyűlését ez évben 

óváron kerüljenek emléktáblák a kiemelkedő személyiségekről elneve-

zett utcákba, amelyek tájékoztatják a lakókat arról, hogy kik voltak ők, 

és miért viseli az utca az ő nevüket. Az „utcatábla programot” a tagság 

egyhangúan támogatta. 

 Elhatározták, hogy ez évben, Kossuth Lajos születésének 200. évfordu-

lóján, a róla elnevezett utca elején az un. Zemplenszky házon, valamint 

névadójuk tiszteletére a Széchenyi lakótelepen, az egyik tízemeletes ház 

falán helyeznek el utcatáblát. Az avatásokra szeptember 19-én, Kossuth 

születésnapján került sor. A nemes kezdeményezést az önkormányzat 

80 000 forinttal támogatta. 

 2002-ben gazdag programot valósított meg a Széchenyi Polgári Kör. 

Januárban, Kocsis Sándor a Városvédő Egyesület Elnöke, a kör erdélyi 

utazásáról tartott vetített képes előadást. Februárban Botos Gábor és 

Tuba László – Magyaróvár a harmadik évezred küszöbén – című köny-

vüket mutatták be. Márciusban bekapcsolódtak a Hunyadi Mátyás Szak-

középiskola által szervezett Széchenyi Casino elnevezésű vetélkedőbe. 

 Áprilisban Vida István újságíró, történelemtanár tartott izgalmas 

előadást Kossuth Lajos életéről. Tavasszal a kámoni arborétumot néz-

ték meg, juniálisukat a közeli Krisztina-berekben tartották. Kora szept-

emberben több napos kiránduláson a Felvidéket barangolták be. Szep-

tember 21-én, a hagyományos bécsi koszorúzást követően, Stipkovits 

Pál polgármester és Szentkuti Károly alpolgármester beszélt az önkor-

mányzat terveiről. Októberben dr. Vörös László kórházigazgató tartott 

előadást az egészségügyi intézmény előtt álló fejlesztésekről. Az adventi 

ünnepség bensőséges hangulata után az évet a Széchenyi Étteremben 

búcsúztatták el.

 2003. január 30-án megtartott évi rendes közgyűlésen az egyesület 

tagsága újabb hét fővel bővült, így elérte a 80 főt. Arról határoztak, hogy 

ebben az évben Kormos István írónak, a róla elnevezett lakótelepen, il-

letve Flesch Károly mosoni születésű világhírű hegedűművésznek, zene-

pedagógusnak a nevét viselő utcában állítanak emléktáblát. A Kormos 

emléktábla avatására születésnapját követően, október 31-én került sor. 

Ezt követően Hámor Vilmos újságíró előadásából a hallgatóság megis-

merkedhetett Kormos István életútjával, amelyet Horváth Ferenc vers-

mondó színesített a költő verseivel. Az önkormányzat 70 000 forinttal 

segítette a táblák elkészítését.

 Az év első hónapjaiban Bethlenfalvy Géza a tibetológia professzora a 

buddhizmusról tartott érdekfeszítő előadást. Balsay Sándor erdőmér-

nök a Hanság kialakulásával ismertette meg a hallgatóságot. Mihály 

Ferenc a mosonmagyaróvári levéltár nyugalmazott igazgatója, a levél-

tárban őrzött ritkaságokról beszélt. Burda Zsuzsa helyi költőnő verse-

iből olvasott fel.

 Május 3-án Söjtörre kirándult a polgári kör, ahol Kocsis Sándor lelkes 

vezetésével Deák Ferenc életével ismerkedtek meg. A nyári többnapos 

kirándulás célállomása Debrecen volt.

 A kör elnökségének kezdeményezésére, a halottak napján virágot 

helyeztek el Götz Ferenc Magyaróvár utolsó bírája, dr. Szöllősy László, 
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lát avattak a Szent István király és az Arany János utca sarkán. 

 Rengeteget utaztak. Május 28-án a Hanságba kirándultak, amelyet Al-

bertkázmér - pusztán csülkös vacsorával zártak. A múzeum dolgozóival 

közösen a szlovákiai Galántával és Somorjával ismerkedtek. Az Ester-

házyak ősi fészkét, Fraknó várát is felkeresték. Nagycenken megnézték 

a mauzóleumot, majd a fertőrákosi barlangszínházban – A nagyidai 

cigányok – című előadást tekintették meg. A több napos barangolásuk 

célpontja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye volt, ahol felfedezték Kelet-

Magyarország szépségeit, és fürödtek a szőke Tiszában.

 Az év második felében nagyszabású aláírásgyűjtést indított útjára a 

Széchenyi Polgári Kör. Az „Együtt 50 éve” Európai Uniós tanácskozás 

sorozat mosonmagyaróvári rendezvényén, Moldoványi Géza elnök úr 

kezdeményezte a „Sportolj, ne háborúzz, tizenhét nap béke” elnevezé-

sű akciót, Tibet kínai lerohanása, és az ott elkövetett atrocitások mi-

att, amelyet a dalai láma a világ elé tárt. Javaslatának lényege az volt, 

hogy a Kínában megrendezésre kerülő XXIX. Nyári Olimpia ideje alatt 

(2008. augusztus 8-24) hallgassanak a fegyverek Tibetben. 5000 aláírást 

gyűjtöttek, 124 magyarországi település, valamint Mosonmagyaró-

vár testvérvárosai: Hattersheim (Németország) és Somorja (Szlovákia) 

támogatta a kezdeményezést. Azt tervezték, hogy személyesen viszik 

el a petíciót Strassburgba. A kezdeményezést Olajos Péter uniós parla-

menti képviselő ugyan felkarolta, de az aláírások mégsem jutottak el az 

Európai Parlament elnökéhez. Moldoványi Géza dr. Schmidt Pálnak a 

Magyar Olimpiai Bizottság elnökének írt levelében kérte, hogy karolja 

fel a kezdeményezést, valamint járuljon hozzá az akciót népszerűsítő, 

ötkarikás emblémát is megjelenítő képeslap kiadásához. Dr. Schmidt 

Pál 2008. február 25-én kelt válaszlevelében jogszabályra hivatkozva a 

kérést elutasította. 

 Ebben az évben sikeresen pályáztak a nemzeti Civil Alaphoz. Az el-

nyert összegen nyomtatót és számítógépet vásároltak, amellyel múzeum 

munkáját is segítették.

 A 2008. február 7-én megtartott éves rendes közgyűlésen a taglétszám 

már 106 főre emelkedett, mivel újabb 15 új tagot fogadtak soraikba. Az 

elnök felolvasta özvegy dr. Szöllősy Lászlóné levelét, aki megromlott 

egészségi állapotára hivatkozva kérte tagsága megszüntetését. 2007-ben 

a bevételük 1 101 761, a kiadásuk 674 501 forint volt. A tagdíjat havi 200 

forintra emelték. A megjelent 70 tag előtt a vezetőség a kör kiemelt fel-

adataként egy Mosonmagyaróvárról készítendő képeslapsorozat kiadá-

sát tekintette. A nyolc fajta képeslapon a város nevezetességei jelentek 

meg. A város önkormányzata 50 000 forinttal támogatta az ügyet, illetve 

engedélyezte a városi címer használatát. A képeslapok értékesítésével a 

helyi tourinform irodát bízták meg.

 Április 19-én a Művészetek Palotájában jártak, november 30-án a sop-

roni színházban – a Szabin nők elrablása – című darabot nézték meg. 

Májusban, a szomszédos Ausztriában Nezsider, valamint a féltoronyi 

Habsburg kastély volt az úti cél. A nyári, többnapos kirándulás során az 

Őrség, a muraközi Lendva, az ausztriai Németújvár és Léka nevezetes-

Mosonmagyaróváron tartotta. Az egyesület kiemelt feladatának tekin-

tette, hogy az ide érkező 200 Széchenyi hívő megismerje Mosonmagyar-

óvár értékeit, ezért többen a tagok közül idegenvezetést vállaltak.

 Áprilisban a felújított Nemzeti Operát látogatták meg, májusban Po-

zsonyba kirándultak.

 Szeptember 25-én részt vettek Meszlényi Molnár János Széchenyi mell-

szobrának avatásán, melyet az Alapítvány a Városért Mosonmagyaróvár 

civil szervezet állított a Széchenyi utcában, azon tízemeletes panel épület 

elé, ahova 2002-ben a Széchenyi Polgári Kör emléktáblát helyezett el. Az 

avatóbeszédet dr. Katona Tamás történész tartotta. 

 Lucsony és Magyaróvár egyesítésének 100. évfordulóján, 2005. októ-

ber 18-án emléktáblát avattak, a Lucsony és a Cserháti utca sarkán lévő 

egyetemi épület falán. Az emléktábla szövege: Lucsony és Magyaróvár 

egyesítésének 100. évfordulóján SCHWEIFFERT KERESZTÉNY utolsó 

községi bíró emlékére. Mosonmagyaróvár 2005. Széchenyi Polgári Kör. 

A város a költségekhez 80.000 forinttal járult hozzá.

 Sajnos a lucsonyi Anna napi búcsú megrendezése elmaradt az érdek-

telenség miatt.

 Novemberben Mihály Ferenc nyugalmazott levéltáros már említett 

könyvének bemutatójára a Cselley-házban, illetve a Dunakilitin lévő 

Wellnes Hotelban került sor.

 2006. elején megtartott éves rendes közgyűlésen szomorú kötelessé-

güknek tettek eleget. Megemlékeztek az elhunyt Nagy Béla alapító tag-

ról, aki a kezdetektől motorja volt a Polgári Kör működésének, 1994-től 

haláláig pedig alelnöke az egyesületnek.

 Helyére a közgyűlés Pákai Gyula tagok kooptálta. A taglétszám el-

érte a 90 főt. Döntöttek arról is, hogy nem szerveznek külön előadá-

sokat, hanem csatlakoznak a múzeumi esték programsorozathoz, oly 

módon, hogy minden évben egy-egy rendezvényt a kör vállal fel. 2006-

ban Láng Istvánt, a Városüzemeltető Kft . igazgatóját kérték fel előadás 

megtartására.

 Ez évben is folytatták az utcatáblák állítását. A nándorfehérvári csata 

550. évfordulója alkalmából Hunyadi Jánosra emlékezve, augusztus 4-én

emléktáblát helyeztek el a Hunyadi utcában lévő református egyház-

község parókiáján. A táblára a következő szöveget vésették: 

 Hunyadi János hadvezér (1407–1456. augusztus 11. Zimony) emlékére 

állíttatta, a török fölött aratott győztes nándorfehérvári csata 550. évfor-

dulója alkalmából.

Mosonmagyaróvár, 2006. augusztus 11. Széchenyi Polgári Kör 

 Májusban a Nick - Sümeg - Szigliget - Monostorapáti útvonalat járták 

be, augusztusban többnapos kiránduláson Észak - Magyarország neve-

zetességeivel ismerkedtek meg.

 Az éves rendes közgyűlésüket 2007. január 30-án tartották meg a Csel-

ley-házban. A 92 tagból 54-en jelentek meg, hét új tagok vettek fel. A 

2006 -os záró egyenlege a körnek 484 108 forint. Az Szja 1%-ból 62 211 

forinttal részesültek.

 Ez év október 22-én, Arany János halálának 125. évfordulóján utcatáb-
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ták, hogy emlékérmet bocsátanak ki a Bécs - Nagycenk - Mosonma-

gyaróvár - Pozsony - Döbling emléktúra kapcsán. Az érmet Lebó Ferenc 

szobrászművész készítette, a Szabó éremverde kivitelezte. Mérete 40-45 

mm, vagyis tallér méret. Patinázott bronzból 300 darab, az ezüstből 40 

darab készült. Arról is döntöttek, hogy a nagycenki Széchenyi István 

Emlékmúzeumnak bronz, a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Hansági 

Múzeumnak pedig egy - egy ezüstérmet adományoznak, minden alapító 

tagot pedig bronzéremmel lepnek meg. A Széchenyi év rendezvényeit a 

polgármesteri keretből 100 000, az alpolgármesteri keretből 200 000, a 

civil alapból 70 000 forinttal támogatta a város.

 Az érem előállítása egymillió forintba került. Támogatták a kezdemé-

nyezést a Rajkai Takarék, a Duna Takarék, a Mosonmagyaróvári Tejkí-

sérleti Intézet, valamint a bécsi székhelyű Európa Club.

 Ez utóbbi szerezésében április 7-én került sor a Széchenyi emléktúrára. 

Az emlékmenet a bécsi szülőháztól indult, majd Nagycenken megkoszo-

rúzták Széchenyi István sírját. Fertőszéplak érintésével, ahol édesapja a 

múzeumalapító Széchényi Ferenc született, a déli órákban érkeztek meg 

Mosonmagyaróvárra. Itt, a hajdani városháza falán elhelyezett táblát 

koszorúzták meg. A város vezetése, valamint a Széchenyi Polgári Kör a 

Széchenyi teremben vendégelte meg a küldöttséget, ahol hajdan a grófot 

Moson vármegye követévé választották. A résztvevők eközben előadást 

hallhattak Széchenyi István és Moson vármegye kapcsolatáról, megte-

kinthették a múzeum és a levéltár által kiállított Széchenyi relikviákat. 

Az út Pozsonyba a régi diéta épületéhez vezetett, majd Döblingben ért 

véget. A különleges emléktúra a bécsi Európa Club, Mosonmagyaróvár 

Város Önkormányzata, a Széchenyi Polgári Kör, a Pro Pátria Honisme-

reti Egyesület Pozsony, valamint a Csemadok Szenc és Vidéke Területi 

Választmánya együttműködésben valósult meg. 

 A kör a múzeummal és a városi könyvtárral közösen vetélkedőt 

is szervezett. A háromfordulós játék döntőjébe 8 csapat került, akik a 

Cselley-házban mérték össze tudásukat. Első helyen a darnózseli iskola, 

második helyen a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola, a 

harmadikon az óvári piaristák végeztek. A többnapos kirándulás sem 

maradt el ez évben. A kör tagjai Vác környékét fedezték fel.

 A 2011-es év elején a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés olyan 

döntést hozott, amely a mosonmagyaróvári Hansági Múzeumot kiállító-

hellyé minősítette vissza. Ez gyakorlatilag a nagy múltú intézmény meg-

szüntetését jelentette. Példátlan összefogás jött létre a múzeum megmen-

téséért a térségben, amelyben a Széchenyi Polgári Kör jelentős szerepet 

vállalt. Tizenhat civil szervezet, a kör kezdeményezésére tiltakozó levelet 

fogalmazott meg, és amire múzeumi területen még nem volt példa, feb-

ruár 11-én 10 órára demonstrációt szervezett Győrbe, a Megyei Múzeu-

mok Igazgatósága épülete elé, ahol nyomatékot adtak követelésüknek. A 

civil társadalom összefogásának, a kistérség önkormányzatainak, és nem 

utolsó sorban a város polgármesterének, dr. Nagy Istvánnak köszönhe-

tően, a város átvette a múzeum működtetését a megyétől, és a Hansági 

Múzeum területi múzeumként tovább folytathatta tevékenységét. 

ségeivel ismerkedtek.

 2009. február 5-én tisztújító éves rendes közgyűlést tartottak, melyen 

a 115 tagból 72-en jelentek meg. Sokan mondják, hogy mi egy kiránduló 

egyesület vagyunk - kezdte összefoglalóját az eltelt négy év történései-

ről Moldoványi Géza elnök. Vagy mégsem? – folytatta, majd felsorolta 

mindazt, amit megvalósítottak. Utcatáblák, könyvkiadás, képeslapso-

rozat, sportolj, ne háborúzz akció. Rendszeres programjaik az advent, 

az elő szilveszter, a koszorúzások Mosonmagyaróváron és Bécsben a 

Széchenyi emléktábláknál, valamint a temetőben dr. Sattler János, Pro-

szonits István, Götz Ferenc, dr. Szöllősy László és Nagy Béla sírjánál. 

Rendszeres színházi előadások, múzeumlátogatások, egy - és többna-

pos kirándulások. Örömmel jelentette, hogy rendkívül jó a kapcsolat a 

múzeummal, a Mosoni Polgári Körrel, a Mosonmagyaróvár Városvédő 

Egyesülettel, akikkel közös programokat valósítanak meg. Hangsúlyoz-

ta, hogy egyesületük pénzügyei stabilak, köszönhetően az elnökség és 

a felügyelőbizottság munkájának. Bevételük az előző évben 2 270 844, 

kiadásuk 1 941 054 forint volt. Itt köszönte meg Horváth Gyula ellenőrző 

bizottsági elnök és Körtvélyesi Ferencné jegyző munkáját, akik hosszú 

évek után a továbbiakban már nem vállaltak feladatot. 

 Ezután tisztújításra került sor. Elnöknek ismét Moldoványi Gézát, al-

elnöknek Pákai Gyulát, tiktárnak Fekete Károlynét, pénztárosnak Nagy 

Bélánét választották. Az új jegyző Neuberger Gabriella lett. A felügyelő 

bizottság elnökének Körtvélyesi Károlyt, tagoknak Tormáné Varga Ma-

riannát és dr. Szodfridt Gyulánét szavazták meg. 

 A megválasztott új vezetőség az év kiemelt feladatának Modrovich 

Emil, világhírű tüdőgyógyász, a magyaróvári pulmonológia megalapí-

tója születése 100. évfordulójának méltó megünneplését tartották. Az 

egyesület kezdeményezte nyughelye helyi védelem alá helyezését, a sír 

felújítását, emléktábla elhelyezését. Ezek költsége 250 000 forintot jelen-

tett.

 E feladat megvalósítását a városi önkormányzat 90 000, a Magyar Tü-

dőgyógyász Társaság 150 000 forinttal támogatta. Az ünnepségre május 

28-án került sor. A kórház tudományos konferenciát szervezett, majd 

utána a felújított sírnál, Moldoványi Géza köszöntője után dr. Szalay 

Zsuzsanna tüdőgyógyász főorvos emlékezett meg Modrovich Emilről.

2009. július 2-án dr. Sattler János polgármester utcatáblájának felavatása 

is megtörtént, a róla elnevezett kis utca elején.8

 Az egyesület kulturális programot szervezett a Szépművészeti Múze-

umba, a Madách Színházba. A többnapos kirándulásuk során Csongrád 

megyét keresték fel. A múzeumi esték keretében az egyesület meghívá-

sára dr. Takács Imre Széchenyi kutató tartott előadást – A rab Széchenyi 

– címmel.

 A 2010-es év komoly feladatok elé állította az egyesületet, hisz ez 

évben emlékezett meg az ország gróf Széchenyi István halálának 150. 

évfordulójáról. A Széchenyi Polgári Kör méltó módon vette ki részét a 

jubileumi évből. 

 A 2010. február 18-i éves rendes közgyűlésen a jelenlévők elhatároz-

8

A Széchenyi Polgári Kör azt 

szerette volna, ha az Engels utat 

nevezték volna át dr. Sattler 

János útra, de végül az Erkel 

Ferenc nevet kapta.
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fordulóján az ausztriai Strasshofba, a Budapest - Bécs - Strasshof 

útvonalon. Különvonat vitte a zarándokokat, akik között ott volt 

Neuberger Gabriella és Winkler Lászlóné is a Széchenyi Polgári Kör 

képviseletében.

 Ez évben a „Magyarok nyomában Délvidéken” - címmel szervezett 

kiránduláson vettek részt, ahol a Vajdaság és az Al - Duna emlékeivel 

ismerkedtek meg. 2013. augusztus 31-én Kemenesdolláron, Czéh Sándor 

magyaróvári nyomdász sírjánál rótták le kegyeletüket, a jeles férfi  szül-

tésének 200. évfordulóján.

 2013. december 31-i dátummal Fekete Károlyné a múzeum gazdasági 

ügyintézője lemondott az egyesület titkári teendőiről, mivel távozott a 

múzeumból. 

 A múzeumigazgatóval történt megegyezés alapján 2014-ben elköltöz-

tek a Cselley-házból. Önálló irodát béreltek a Flesch Károly Kulturális 

Központba, melynek bérleti díja plusz kiadást jelentett az egyesület szá-

mára. A tagság továbbra is tájékoztatást kap a múzeum minden rendez-

vényről, az adventi programot, illetve a közgyűlést ezután is a Cselley-

házban tartják.

 A 2014. március 6-án megtartott éves rendes közgyűlésükön a 105 tag-

ból 64-en jöttek el. Fekete Károlyné helyére Neuberger Gabriellát, jegy-

zőnek pedig Fördős Lászlónét választották be az elnökségbe. A többna-

pos kirándulást Varsó, Zakopane és Krakkó környékére tervezték, mivel 

az eredeti elképzelésüket, a Kárpátaljai körutazást, el kellett halasztani 

az ukrajnai háborús állapotok miatt. 

 A közgyűlésen Szentkuti Károly javasolta: tartsanak minden évben 

Széchenyi napot, ahol a legnagyobb magyarral kapcsolatos előadások 

hangoznának el. Helyszínként a Rajkai Takarék új székházának előadó-

termét ajánlotta, ahova a székház avatóján, október 31-én az Országos 

Széchenyi Kör által felajánlott, Széchenyi Istvánt ábrázoló bronz dom-

borművet helyeztek el. A rendezvény november 21-én valósult meg. Nus-

ser Györgyné, a takarék elnök asszonya köszöntő szavai után Szentkuti 

Károly a Széchenyiek nyughelyéről, a nagycenki temetőről; Marosi Sán-

dor Széchenyi vízügyi tevékenységéről beszélt, Beregszászi Balázs segéd 

levéltáros pedig Széchenyi és Magyaróvár kapcsolatát mutatta be. 

 A Hungaricum Bizottság 2014. március 18-án hozott döntése alapján 

Széchenyi István életműve hungaricum lett. A Pesti Vigadóban május 

28-án megtartott ünnepségen a Széchenyi Polgári Kör is képviseltette 

magát. 

 Az egyesület a múzeummal közösen fotópályázatot hirdetett a műem-

léki világnap alkalmából - „ A szépség a részletekben lakozik - Moson 

vármegye fotós szemmel” - címmel, ifj úsági és felnőtt kategóriában. A 

legjobb 56 fotográfi át április 18-án megnyílt kiállításon mutatták be a 

Cselley-házban.

 December 4-én, dr. Sattler János polgármester halálának 70. évfordu-

lóján megemlékezést tartottak az óvári temetőben.

 2015. február 25-én sorra kerülő éves rendes közgyűlésükön nyolc új 

tag belépésével a létszám 115 főre bővült. Winkler Lászlóné kérte fel-

 Az éves rendes közgyűlésüket 2011. február 23-án tartották. A múze-

um bizonytalan sorsa közvetlen hatással volt a kör működésére is, hisz 

az intézmény jelentette a hátországot az egyesület számára. Ezért nem 

véletlen, hogy az ülés jelentős része a múzeum megmentése érdekében 

tett és teendő lépésekről szólt. A közgyűlésen Szentkuti Károly múze-

umigazgató adott tájékoztatást az aktuális helyzetről, és egyben megkö-

szönte a Széchenyi Polgári Kör kiállását. Úgy vélte, hogy a múzeum meg-

maradhat a példátlan összefogás eredményeként. Szentkuti Károly, mint 

az Országos Széchenyi Kör alelnöke bejelentette, hogy a civil szervezetet 

a Széchenyi év megszervezésében tanúsított kiemelkedő munkájáért a 

Széchenyi Emlékbizottság emléklapban részeszesítette. A kör 2010-ben 

4 222 727 forint bevételre tett szert, elköltött 3 644 898 forintot. A tag-

létszám 109 fő volt. Moldoványi Géza elnök tájékoztatójában elmondta, 

hogy a bécsi Európa Club kezdeményezésére civil szervezetek emlékez-

nek meg az 56 -os forradalom áldozatairól az ausztriai Deutsch - Alten-

burgban, ahova tavaly ősszel meghívást kapott az egyesület is. Javasolta, 

hogy vegyék fel a rendszeres programjaik közé e koszorúzást.

 2011-ben, az utcatábla program során a Liszt Ferenc utcában kívántak 

emléktáblát elhelyezni, a világhírű magyar zenész Liszt Ferenc születé-

sének 200. évfordulóján, amelyhez az önkormányzat 90 000 forinttal já-

rul hozzá. A több napos kirándulást a Balaton - felvidékre tervezték. 

 A Széchenyi Polgári Kör arról is döntött, hogy Pro Urbe díjra terjeszti 

fel dr. Kocsis Sándort a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnö-

két, a kör tagját, aki a kitüntetést augusztus 20-án át is vehette.

 2012. február 23-án rendes évi közgyűlésükön a 75 tag képviseltette 

magát.

 Bevételük 1 987 300, kiadásuk 2 057 078 forint volt. A kiadási többletet 

a tartalékból fedezték.

 Tervezték a Vígh Színházba – A lovakat lelövik ugye? – című világhírű 

darab megtekintését, valamint a szigetközi ágrendszerben egy motor-

csónakos kirándulást.

 A nagy nyári túrázást a Bakony - Pilis - Velencei-tó útvonallal javasol-

ta a vezetőség.

 A város képviselőtestülete döntése értelmében 2012. szeptember 1-től 

új vezetőt neveztek ki a múzeum élére. Moldoványi Géza és más közéleti 

személyiségek közbenjárása Szentkuti Károly érdekében hatástalan ma-

radt, aki 22 évig töltötte be az igazgatói posztot.

 2013. február 22-én tisztújító közgyűlésre gyűltek össze az egyesü-

let tagjai. A 109 tagból 76-an jelentek meg. 12 új tag felvételére is sor 

került. A 2012-es év bevétele 2 786 940, kiadása 2 707 899 forint volt. 

Az Szja 1 %-ból 28 703 forintot kaptak. Az elnökségben az alelnöki, a 

pénztárosi poszton, illetve a felügyelő bizottságban történt változás. 

Pákai Gyula helyett, aki családi okok miatt nem vállalta a megbíza-

tást, Marosi Sándort választották meg alelnöküknek. Pénztárosnak, 

az elhunyt Nagy Béláné helyére Winkler Lászlónét, a felügyelőbizott-

ságba Czingráber Annát szavazták meg. 2013. május 13-án nemzeti 

zarándoklat indult a magyarországi zsidók deportálásának 69. év-
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mentését a pénztárosi teendők alól, helyére a tagság Csapóné Obendorfer 

Erikát választotta meg.

 Moldoványi Géza elnök javaslatára döntést hoztak a 25 éves Széchenyi 

Polgári Kör életét megörökítő emlékkönyv kiadásáról. Az elnök kiemel-

te, hogy jövő évben lesz Széchenyi István születésének 225. évfordulója, 

amelynek megünneplésére a kör külön programokkal készül. A többna-

pos kirándulásukat ismét Kárpátaljára tervezték, de sajnos a fegyveres 

harcok miatt erről ismét le kellett mondaniuk. Ezért augusztus 10. és 

15. közötti kirándulás célpontjául Prága - Karlovy Vary vidékét jelölték 

meg.

 A 2015-ös programok között a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító 

telep megtekintése, celldömölki kirándulás, színházlátogatás szerepel. 

A kör szervezésében a Cselley-házban március 26-án Kertész József víz-

ügyi mérnök tartott előadást - A szigetközi hullámtéri és mentett oldali 

vízpótlás - címmel a folyón zajló szabályozási munkákról. 

A Széchenyi Polgári Kör tagjai 

Széchenyi István szülőházánál 

Bécsben. 1998. szeptember 21.

Erdélyi kiránduláson

Orbán Balázs író sírjánál 

Szejkefürdőn. 2001 nyara.

51. oldal:

Széchenyi Polgári Kör tárgyi 

leltára 1998. február 23.
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52. oldal:

A Szent Anna napi lucsonyi 

búcsú programja.

1998. július 25.

53. oldal:

A Széchenyi Polgári Kör 

tisztújító közgyűlésének 

meghívója.

1999. február 4. 

Kossuth emléktábla a Kossuth 

utcai Zemplenszky ház falán.

Felavatására Kossuth Lajos 

születése 200. évfordulóján,

2002. szeptember 19-én

került sor.

Széchenyi emléktábla

a Széchenyi úti tízemeletes 

falán.

2002. szeptember

Kormos István emléktábla a 

róla elnevezett lakótelepen. 

Elhelyezése a költő

80. születésnapját követően

2003. október 31-én történt. 

A Széchenyi Polgári Kör 

tagjai a jáki templom 

kapujánál. 2002 tavasza

A Széchenyi Polgári Kör 

tagjai Söjtörön.

2003.május 3.

Debreceni kiránduláson 

az egyetem főépülete előtt. 

2003 nyara.
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Hunyadi János emléktábla a 

mosonmagyaróvári református 

gyülekezet épületén.

2006. augusztus 11. 

Mihály Ferenc: Érdekességek

a 650 éves Magyaróvár

történetéből könyv borítója.

2004.

Mihály Ferenc: Érdekességek

a 650 éves Magyaróvár

történetéből könyv borítójának 

hátoldala.

2004.

Schweiff ert Keresztény utolsó 

községi bíró emlékére állított 

emléktábla a Lucsony utca és 

Cserháti utca sarkán.

Avatása 2005. október 18.
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 Nagy Béla alelnök a felvidéki 

kiránduláson .

Az egri vár bejáratánál.

2006 nyara .

Vad vizeken Dunajec

(Szlovákia) környékén.

2006 nyara.

Arany János emléktáblája a 

róla elnevezett utca elején. 

Felhelyezése

2007. október 22- én,

a költő halálának

125. évfordulóján

Közös kirándulás Galántán 

(Szlovákia) a múzeum

dolgozóival.

 2007. június 

A penyigei lekvármúzeumban 

Szabolcs-Szatmár megyében. 

2007. augusztus 
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Mosonmagyaróvárról készült 

képeslapsorozat egy darabja. 

2008.

Mosonmagyaróvárról készült 

képeslapsorozat egy darabja. 

2008.

Levelezőlap emlékbélyeggel és 

postai bélyegzővel Magyaróvár 

várossá válása 650. évforduló-

ján. 2004. július 2. 

A Széchenyi emléktúra

bronz emlékérme.

 2010. április 7. 

Meszlényi Molnár János 

szobrászművész Széchenyi 

mellszobrának avatása

a Széchenyi lakótelepen.

2002. szeptember 25.

A képen Fekete Károlyné titkár 

és Nagy Béláné pénztáros. 
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dr. Modrovich Emil

emlékünnepség meghívója. 

2009. 

A veleméri templom

csodálatos freskói között.

 2008 nyarán

A lékai lovagvárban (Ausztria).  

2008 nyara .

Hollókőn az „ifj ú pár”

népviseletben.

2010 nyarán.
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Liszt Ferenc emléktábla,

a világhírű zenészről

elnevezett utcában 2011.

Drégely várának meghódítása. 

2010 nyarán 

A szigligeti várban

2011 nyarán.

A zentai csata emlékművénél 

(Belgrád) 2012 nyarán.

Fekete István író tüskevári 

házánál 2012 nyarán. 
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66. oldal:

Moldoványi Géza elnök levele 

a múzeum bezárása elleni 

demonstrációról Perger Gyula 

megyei múzeumigazgatónak.

2011. 02.07.

Fényképes tudósítás

a demonstrációról.

Kisalföld

2011.02.08.
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 A nándorfehérvári csata

emlékköve (Belgrád

 2012 nyara.

Koszorúzás a magyaróvári 

Széchenyi emléktáblánál.

2014. március 15.

A krakkói királyi palota 

udvarán 2014 nyara.

69. oldal:

A Hungaricum Bizottság 

emléklapja Széchenyi 

István szellemi hagyatékának 

hungaricummá nyilvánítása 

alkalmából .

2014. május 28.
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 Látogatás a hajdani auschwitzi 

koncentrációs táborban.

2014 nyara.

Megemlékező beszédét tartja 

Moldoványi Géza

 dr. Sattler János sírjánál az 

óvári temetőben 

2014. december.
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A

Mosonmagyaróvár

Széchenyi Polgári Kör

tagnévsora

2015.

  Dr. Baeva Georgina Mária

  Dr. Barota Mária

  Baranyai Istvánné

  Bély Csaba

  Bélyné Horváth Veronika

  Bochdalovszky László

  Bochdalovszky Lászlóné

  Családi Mária Magdolna

  Csapó István

  Csapóné Obendorfer Erika

  Csillag Istvánné

  Dancs Ferencné

dr. Deák Ferenc

  Dobos Tamásné

  Enzsöl Imre

  Erdész Ferencné

  Erdős Jánosné

  Farkas Dezsőné

  Fejes György

  Fejesné Bedő Eszter

  Fekete Károlyné

  Fekete Károly

  Fischer Györgyné

  Fördős László

  Fördős Lászlóné

  Fülöp Györgyné

  Gasztonyi Ferencné

  Gál Ferenc

  Gál Ferencné

  Gősi Gábor

71. oldal:

A 25 éves Széchenyi Polgári Kör 

munkaterve 2015.

Óévbúcsúztató a Széchenyi 

Étteremben. 2013. december 30.

Prágai kirándulás.

2015.
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  Oláhné Médl Gizella

  Ősze Tiborné

  Pákai Gyula

  Pákai Gyuláné

  Pákai Júlia

  dr. Pálfy Lóránd

  dr. Pálfy Lórándné

  Perger István

  Perger Istvánné

  Pintér Éva

  Priegl Jánosné

  Prikler György

  Prikler Györgyné

  Radics Józsefné

  Sarkadi – Nagy Istvánné

  Sipeki Istvánné

  Sós Lászlóné

  dr. Szodfridt Gyuláné

  Sostarecz Károly

  Sostarecz Károlyné

  Sölétormos Ferenc

  Sölétormos Ferencné

  Szentkuti Károly

  Szentmiklósi Györgyné

  Szücs Lajos

  Szücs Lajosné

  Steiner Rezsőné

  Th ullner István 

  Tolnai Imréné

  Tomasitsné Bodó Julia

  dr. Tomka Mária

  Tompa Mihályné

  Tormáné Varga Marianna

  Tóth Gézáné

  Tóth Kálmánné

  Tukovics Balázs

  Turi Károlyné

  dr. Vass Gellértné

  Winkler László

  Winkler Lászlóné

  Vizkeleti Józsefné

  Czingráber Anna

  Göndöcs László

  Győri József

  Győri Józsefné

  Harangozó Péterné

  Hatos Dezsőné

  Henczidainé Bozsogár Klára

  Hohner Györgyné

  Horváth Béla

  Horváth Béláné

  Horváth Gyuláné

  Igali Sándorné

  Jakab Zoltánné

  Kálmán László

  Kálmán Lászlóné

  Kireth Istvánné

dr. Kocsis Sándor 

  dr. Kocsis Sándorné

  Körtvélyesi Károly

  Kotrhonzné Hanusi Mária

  Kovács Sándor

  Kovácsné Dr. Gál Katalin

  Kovács Gyula

  Kuncz Károlyné

  Lakatos Istvánné

  Láp Ferencné

  Lánczyné Árvay Csilla

  Liszt Ferencné

  Marosi Sándor

  Marosi Sándorné

  Márton Gézáné

  Mátyás Jánosné

  Mészáros József

  Mike Elemérné

  Moldoványi Géza

  Moldoványi Gézáné

  Dr. Nagy Frigyes

  Nagy Mihály

  Czifrik Antalné

  Nagy Vilmosné

  Németh Gusztávné

  Németh Imréné

  Németh Istvánné

  Németh Rudolfné

  Neuberger Gabriella
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