MEGHÍVÓ
egy csodálatos idıutazásra a 150 éves Nemzeti Hajós Egylet hajójára
Az út állomásai:
1862. Rajt a Lánchíd közeli kikötıbıl.
50 év múlva már a Margitsziget mellett horgonyoz.
Az I.Világháborúban jelentıs emberi és anyagi veszteséget szenved.
1937. Bensıséges ünnepség a 75 éves jubileum alkalmából.
A II. Világháború után a fennmaradási kísérleteket követıen 40 év veszteglés következik a „téli kikötıben”
1990. Újraindítási kísérletek
1991. Egyesülés a Danubius Evezıs Klubbal, ettıl kezdve ismét a dunai evezısport élvonalában
2012. április 12. Érkezés a Kiscelli Múzeum kiállítótermébe. Visszatekintés a 150 éves múltra és elırenézés a jövıbe.

Ha szeretnél ennek a testet-lelket melengetı idıutazásnak részese lenni, látogass el
a 2012. április 12-én 17 órakor a Kiscelli Múzeumba,
a kiállítás ünnepélyes megnyitójára.
Addig is várjuk mindazok jelentkezését, akik emlékeikkel, vagy képességeikkel társaink
lehetnek ebben az idıutazásban. Keressük azokat, akik egy vagy néhány EVEZİ
CSAPÁSSAL hajónkat közelebb tudják segíteni a kijelölt célhoz.
Hiszünk abban, hogy sokak összehangolt munkájával, egy irányban húzott csapásokkal
elérjük célunkat, és utódaink 25 év múlva is megemlékezhetnek majd az Egylet 175 éves
fennállásáról elismerve a mi mai erıfeszítéseinket.
A kiállítás helyszínén a képi és írásos szemléltetés élménye mellett a látogatók az evezıs
mozgás örömét is átélhetik, kipróbálva az ott bemutatott régi és modern szárazföldi evezıs
gépeket.
Az evezıs sport minden rajongóját és barátját szeretettel várjuk az ünnepi eseményre
2012. április 12-én 17 órára a Kiscelli Múzeumba
az Alapítók és a Nagy Elıdök iránti tisztelettel a rendezı
DANUBIUS NEMZETI HAJÓS EGYLET
Információval az alábbi e-mail címeken és telefonos elérhetıségeken szolgálunk:
• dr. Domonkos Anna (e-mail: domonkosanci@t-online.hu Tel.: +36 30 961 4386, +36 1 388 7135)
• Kisfaludi Júlia (e-mail: jkisfaludi@yahoo.com Tel.: +36 30 994 9973)

Köszönettel vesszük, ha a rendezvényt és az Egylet célkitőzéseit „EVEZİ CSAPÁS”-aival támogatja (egy
csapás díja 1.000.-Ft). A felajánlott összeget a DNHE számlájára „kiállítás támogatása” megjelöléssel kérjük
átutalni. Számlaszámunk: 10900035-00000008-14510016. Köszönjük!
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