
16.00 óra
Magyaróvári teMetõ
városkapu tér
Megemlékezés és koszorúzás
Beszédet mond Bérci Csaba tanár.
Mûsort adnak az Ujhelyi imre általános iskola diákjai.
16.30 óra
gyalogos felvonulás a gyásztérre.
(Különjárati autóbusz indul a Magyaróvári temetõ 
melletti terv utcából.)

17.00 óra
’56-os eMléKparK és gyásztér
Határõr utca
Kegyeleti megemlékezés
Megemlékezõ beszédet mond prof. Dr. habil. 
szakály sándor Dsc, a veritas történetkutató intézet 
fõigazgatója. az áldozatokért, túlélõkért imát mond 
nagytiszteletû Csáfordy Julianna református lelkipásztor. 
Ünnepi mûsor – Fehér Dominik szaval.
„apokrif” – elõadják a Csütörtöki szalon versmondói. 
Közremûködik szalainé sándor Katalin.
a koszorúzáson közremûködik a Kühne Koncert
Fúvószenekar, Hernádi sándor vezényletével,
és a 70. sz. széchenyi istván Cserkészcsapat.
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k 10.00 óra
Magyaróvári teMetõ
városkapu tér
Koszorúzás 
a feltételezett tömegsír helyén 
felállított obeliszknél
szervezõ a Mosonmagyaróvári ’56-os egyesület.
az emlékmûvet lebó Ferenc szobrászmûvész készí-
tette 2016-ban a hatvan éves évforduló alkalmá-
ból. állíttatta Magyar árpád.

9.00 óra
gyõri szolgáltatási szaKKépzési 
CentrUM MosonMagyaróvári 
Bolyai János általános isKoláJa, 
inForMatiKai és KözgazDasági 
szaKgiMnáziUMa 
ii.sz. egység
szent istván király út 6.
Magyar Katalin emlékmûsor
az ünnepi mûsorban az 5. évfolyam diákjai 
szerepelnek.
Felkészítõ tanáraik az évfolyam osztályfõnökei és 
az évfolyamon tanító pedagógusok.
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09.45 óra 
nepoMUKi szent János pléBánia-teMploM
szent istván király út 110.
Ünnepi szentmise
10.45 óra
Mosoni teMetõ
rév utca
Megemlékezés
Beszédet mond varga Bálint tanár, a Moson-
magyaróvári ’56-os egyesület tagja. imát mond 
Kapui Jenõ címzetes kanonok. Mûsort ad a gyõri 
szolgáltatási szC Haller János általános iskolája, 
szakgimnáziuma és szakiskolája.
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fõ 15.00 óra

FlesCH Központ - galéria ’94
erkel Ferenc u. 14.
„Megtalált emlékek”
Kiállítás a Hansági Múzeum azonos címû könyvé-
nek anyagából, németh alajos magángyûjtõ, és 
Újvári tamás hagyományõrzõ tulajdonában levõ 
relikviákból. Köszöntõt mond Csiszár péter, 
a Flesch nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója. 
a kiállítást székely zoltán múzeumigazgató nyitja 
meg. Közremûködik a Csütörtöki szalon.
16.00 óra
FlesCH Központ – színHáztereM
In memoriam 1956 – Hivatalos városi ünnepség
Megemlékezõ beszédet mond 
dr. árvay istván polgármester. 
Tûzben és rongyban – ünnepi mûsor 
a theatrum ad Flexum ars lunga stúdió 
elõadásában. zene: varga Bence. 
Koreográfia: o. Cser zita. rendezõ: Major tamás.
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k 13.20 óra 
gUlyás laJos eMléKtáBla – Bolyai isKola
szent istván király út 6. (gulyás l. utca felõli oldal)
Koszorúzás
Megemlékezõ beszédet mond nagytiszteletû 
Csáfordy Julianna református lelkipásztor.
14.00 óra 
széCHenyi istván egyeteM Mezõ- 
gazDaság- és élelMiszertUDoMányi Kar
Mosonmagyaróvár, vár tér 2.

Megemlékezés és koszorúzás
a Vár épület elõtt
Beszédet mond Dr. habil. Dr. h. c. nagy Frigyes, 
címzetes egyetemi tanár, nyugalmazott 
mezõgazdasági miniszter.
(sze Mezõgazdaság- és élelmiszertudományi Kar).
15.00 óra 
MosonMagyaróvári 
polgárMesteri Hivatal
Fõ utca 11.
Megemlékezés és koszorúzás 
a városházán lévõ emléktáblánál
Beszédet mond pausits istván képviselõ, 
a Mosonmagyaróvári ’56-os egyesület tagja.

13.00 óra
HUnyaDi Mátyás szaKgiMnáziUM és 
szaKKözépisKola, „a” épÜlet
Dr. gyárfás József u. 3.
’56-os kaszinó - Diákvetélkedõ és kiállítás
szervezõ a Hunyadi Mátyás Diákmozgalomért 
alapítvány.
18.00 óra
szent gottHárD pléBánia-teMploM 
szent lászló tér
Reqiuem ’56 – 
Gyászmise az ’56-os mosonmagyaróvári sortûz 
áldozataiért.
a misét celebrálja Bodó zoltán plébános. 
Közremûködik a Halmos lászló énekegyüttes.
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k 12.00 óra
a gyõri MÛszaKi szaKKépzési CentrUM 
HUnyaDi Mátyás szaKgiMnáziUMa 
és szaKKözépisKoláJa
Dr. gyárfás József u. 3.
Koszorúzás az ’56-os emléktáblánál
12.30 óra
a HUnyaDi isKola UDvara
Tisztelgés az ’56-os diákáldozatok
emléke elõtt
Beszédet mond szabó zoltán tanár.
13.00 óra
Karolina KórHáz és renDelõintézet
Csaba utcai bejárat felõl.
Koszorúzás az épületen elhelyezett 
emléktáblánál
Beszédet mond gábor Józsefné, 
a Mosonmagyaróvári ’56-os egyesület elnöke.


