
Gazdász logós póló - 3500 Ft/db 

Fehér, sötétkék, zöld színben 

Sárga, szitával nyomott „Óvár” címerrel 

Női: S-M-L-XL  

Férfi: S-M-L-XL 

Kis méretek!  

ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt  

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 

bolt@ovarigazdasz.hu       ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt       Tel.: 06 20 396 2782 

A termékek megtekinthetők, felpróbálhatók az Óvári Gazdászok Szövetsége irodájában.  

Átvétel: a megrendelt termékeket postázzuk, ill. igény esetén a helyszínen  (9200 Mosonmagyaróvár, 
Lucsony u. 2.) átvehetők előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

 

Online rendelésfelvétel: 

1 

Dr. Tenk Antal: Dicső múltunk I. - 4000 Ft/db 

A Magyaróvári Gazdasági Akadémia XIX. századi fénykorszaka és nagy tanári kara (1818-1918) 

A 2018-ban fennállásának bicentenáriumát ünneplő egyetemi kar múltját teszi közkinccsé dr. 

Tenk Antal professor emeritus, aki 1958 és 1962 között maga is diákja, majd 1964-től napjainkig 

oktatója a jeles intézménynek. A kiadvány első részében az „Óvári Nagy Tanári Kar”-ról, az  alapí-

tástól a XX. század tízes éveiig terjedő időszakról , hangsúlyozottan az Akadémiának az egész Mo-

narchia fejlődésére gyakorolt hatásáról ad számot (Tarandus Kiadó, Győr, 2017. 416 oldal). 

Dr. Tenk Antal: Dicső múltunk II. - 6000 Ft/db 

A magyaróvári agrárfelsőoktatás második száz éve. A nagy átalakulások évszázada (1918-2018) 

Ez a kötet az 1918-ban kezdődő második száz évnek a történéseit foglalja össze arra törekedve, 

hogy az Olvasó a két évszázad történetét folyamatában ismerhesse meg. Mindkét kötet tisztelgés 

az ősi Alma Mater múltja előtt, ezért hatja  át minden sorát az iránta érzett hála,  amely kétszáz 

év óta minden Óváron végzett hallgatónak közös érzése (Palatia Kiadó, Győr, 2018. 640 oldal). 



 

Magyaróvári Vár festményreprodukció   

A Nádler Róbert híres festőművész által 1899-ben - a párizsi világkiállí-
tásra - készített műalkotás festővászonra nyomott reprodukciói külön-
böző méretekben - keret nélkül - rendelhetők meg. (Igény szerint ke-
reteztetést vállalunk.) 

• 42 cm x 26,5 cm - ár: 4900 Ft 

• 59,5 cm x 38 cm - ár: 6900 Ft 

• 99 x 63 cm - ár: 9900 Ft 

• A képek egyedi méretben is rendelhetők! 

Bögre  - 2000 Ft/db 

Fehér bögre választható Óvár logóval 
vagy Magyaróvári Vár motívummal.  

 

www.ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt  

Választható motívumok bögrére: 
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1. 2. 

Óvári gazdász bor - 2500 Ft/db 

Babarczi Pincészet  Pannonhalmi Rajnai rizling 

2016 

védett eredetű száraz fehérbor 

Ez a Rajna mellékéről származó világfajta, bár az egész világon 

elterjedt, a Pannonhalmi Borvidék ültetvényeinek csak kisebb 

részét adja. Kemény karakterű bora harmonikus savaival és 

magas extrakt-tartalmával hívja fel magára a figyelmet.  

Gazdász kitűző  

1000 Ft/db 

Óvár logóval díszített kitűző.  

Szentkuti Károly: Széchenyi és a mezőgazdaság - 2500 Ft/db 

Tanulmányok 

A mű megjelenését indokolja, hogy Széchenyi István – akinek születésének 225. évfordulóját 2016-ban 

ünnepeltük —mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységének egyes részletei megjelentek ugyan egy-

egy tanulmányban, de összefoglaló munka eddig még nem született (Országos Széchenyi Kör, 2016. 

144 oldal). 

Gazdász póló - 2500 Ft/db 

Gazdászzöld színben 

Fehér „Óvári Gazdász anno 1818” felirattal 

Női: S-M-L-XL  

Férfi: S-M-L-XL 



Dr. Horváth Gergely Krisztián: 
Bécs vonzásában - 5000 Ft/db 

Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében 

A grandiózus mű közel 200 oldalon mutatja be az Alma Matert alapító Wittmann Antal főkormány-
zónak pályáját, s ennek részeként a magyaróvári főhercegi uradalom modernizálását. Az igényes 
kiállítású könyv a történeti Moson vármegye példáján mutatja be azt az átalakulási folyamatot, 
amelynek során a rendi társadalom- és gazdaságszerkezet mindinkább a piacosodás sodrásába 
került. A kötethez a szövegértelmezést segítő 12 színes térkép tartozik, a függelékben Moson me-
gye első településszintű leírása is olvasható (Balassi Kiadó, Budapest, 2013. 695 oldal).  

www.ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt  

Mészáros János Elek CD - 2500 Ft /db  

A  Simándy- és Szepes-díjjal kitüntetett óvári gazdász tenor 4 különböző hanglemeze rendelhető meg: 

• Válogatott kedvenceim I. 
• Válogatott kedvenceim II. 
• Krisztus Urunknak áldott születésén 
• Szenes Andor és Iván dalai - Ki nem volt szomorú? 

3 

GazdászBiblia - 2500 Ft/db 

Az óvári „GazdászBiblia” a gazdásznóták mellett tartalmazza  az intézmény rövid történetét, 

a balekavatástól kezdve a hallgatói életen keresztül a valétálásig terjedően a gazdászélethez 

való „miheztartás” szabályait és a gazdászlexikon c. szómagyarázatot. A Cser János szerkesz-

tette kiadvány hiánypótló jellegű, kiadásának célja az óvári gazdászhagyományok ápolása és 

gazdászgenerációkon átívelő folyamatos fenntarthatóságának elősegítése (Óvári Gazdászok 

Szövetsége Egyesület, Mosonmagyaróvár, 2018. 224 oldal). 



Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 

bolt@ovarigazdasz.hu       ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt       Tel.: 06 20 396 2782 

azdászöltönyök, zakók 

   Az Újlaki Magyar díszviselet kis családi vállalkozás, ami több mint két évtizede készít szebbnél 

szebb öltözeteket. Termékeiket a mai kornak megfelelően, de a hagyományokat szorosan szem előtt tartva készítik. Öltö-

nyeik szabása, varrása, paszományozása kis varrodában történik, minden darabot kézi munkával állítanak elő.  

Gazdászöltöny 

Szín: gazdászzöld 

Méret: öltönyeinket egyedi méretben, személyre szabottan 

készítjük! 

Ár: 60.000 Ft 

Gazdászoknak: 48.000 Ft 

Cseri Dávid: Erőt s Erényt! - 3000 Ft/db 

Egy magyar huszártiszt, Pettkó-Szandtner Tibor élete és visszaemlékezései 

A lovassági tábornok, aki megmentette a Shagya-arab lófajtát. 

Ez a könyv Pettkó-Szandtner Tiborról szól, aki Európa-szerte ismert és elismert hyppo-

lógus, akinek parancsnoksága alatt (1932-1942) Bábolna úgy tündökölt, mint egy töké-

letesre csiszolt gyémánt (LAP-Nyomda, Győr, 2014. 174 oldal). 

 

Cseri Dávid: Elfeledett lovaslegendáink - 3000 Ft/db 

Örkénytábortól a tengerentúlig 

Némethy Tamás - Némethy Bertalan - Endrődy Ágoston - Platthy József - Hazslinszky-

Krull Géza - Pettkó-Szandtner Tibor - Visy István - Kállai Pál - Túri József - Balczó András 

A szerző Cseri Dávid óvári gazdász, lovasember, historikus. Ebben a műben tíz kitűnő 

sportembert, ludovikás katonatisztet, zsokét, lovast, öttusázót mutat be olvasói számára 

életükön, szakmai tevékenységükön keresztül (Magánkiadás, 2016. 140 oldal) 

 

A termékek megtekinthetők, felpróbálhatók az Óvári Gazdászok Szövetsége irodájában.  

Átvétel: a megrendelt termékeket postázzuk, ill. igény esetén a helyszínen  (9200 Mosonmagyaróvár, 
Lucsony u. 2.) átvehetők előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

 

Online rendelésfelvétel: 


