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8 ÓRAKOR 
•Fôzôverseny kezdete helyi 

és meghívott szakácsvendégek 
részvételével, gasztronómiai 
egyesület közremûködésével

10 ÓRÁTÓL 
•ZENÉS MEGNYITÓ

a MOFÉM-fúvósokkal 
•Gyerekprogramok, játszóház, 

kézmûvessátor, sakkverseny 
AJÁNDÉKOKÉRT

12 ÓRAKOR
•Fôzôverseny elbírálása, 

díjak kiosztása

12.30 ÓRÁTÓL
•JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA

Szabó Péterrel

15 ÓRÁTÓL 
•EGÉSZSÉGÜGYI DÉLUTÁN
•Elsôsegély-nyújtási bemutató 

és tájékoztató
•Újraélesztési gyorstanfolyam  
•Egészségügyi sátor
•Vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-

mérés és táplálkozási tanácsadás

15.30 ÓRÁTÓL 
•Kálnoki nyugdíjasklub 

néptánccsoportja 

15.45 ÓRÁTÓL
•Károlyházi citerások

16.15 ÓRÁTÓL
•Ujhelyi Iskola OKEY DANCE 

tánccsoportjának mûsora

16.45 ÓRÁTÓL
•ÉLETFA Nagycsaládosok –

Táncos lábú anyukák

17 ÓRÁTÓL
•Majoroki Nyugdíjasklub

17.30 ÓRÁTÓL
•ÉLETFA Nagycsaládosok –

Táncos lábú anyukák

17.45 ÓRÁTÓL
•Gazdász Táncegyüttes mûsora

18.15 ÓRÁTÓL
•Levéli harmonikások

19 ÓRÁTÓL 
•Diszkó Mityóval

20 ÓRÁTÓL

DOLLY ROLL 
– élô mûsor
20.45 ÓRÁTÓL
•Diszkó Mityóval

24 ÓRAKOR
•Kapuzárás

MAJOROKI HIREK 2012 - BORITO (HATSO / ELSO) // Cyan // Magenta // Yellow // Black
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Együtt többre megyünk OXY-MOV Bt.

Véleményem szerint minden választott képviselőnek 
távlatokban és az egész város szintjén kell gondolkodni és a 
döntéseit meghozni. Egy választókörzetből –településrészből – 
bejutott képviselőnek e mellett kiemelt figyelmet kell fordítani 
a városrészben élők ügyes-bajos dolgaira, az ott működő 
intézmények, civil szervezetek tevékenységének segítésére.

Bár ebben a ciklusban nem a majoroki városrész 
képviseletében vagyok az önkormányzati testületben, azonban 
a kötődését nem feledheti az ember. Örülök és megtisztelő, 
hogy az itt élők megkeresnek gondjaikkal és ezekre igyekszem 
megoldást találni .

Megnyugtató, hogy a polgármesterségem idején 
megkezdett iskola felújítás és a Fekete István szobor elhelyezése 
Majorokban megtörtént. Ez utóbbihoz jelentős anyagi 
támogatást nyújtottak a majorokiak és az ötletgazda, alkotó   - 
Fittler Ottó-  is a városrészben lakik. Folyamatosan figyelemmel 
kísérem az 5 éve megkezdett Wittmann-parki rehabilitációt, 
s remélem nem áll meg ez a folyamat, ami nemcsak ennek 
a városrésznek, hanem az egész városnak fontos. Emiatt is 
érthetetlen, s részemről elfogadhatatlan, hogy 52 lakás építését 
engedélyezte a képviselő-testület többsége  a park szélén , a 
Gazdász utcában! 

Fontosnak tartottam a SUN-lakópark és a Városmajor utca 
összekötését egy gyalogos átjáróval, mert így a gyerekek 
biztonságosan és kerülőút nélkül juthatnak el az  iskolába ill. 
az óvodába.

Természetesen továbbra is figyelemmel kísérem és segítem 
a Majoroki Nyugdíjasklub aktív tevékenységét. Örömmel tölt el, 
hogy évről-évre sokan fogadják el a meghívást a nyugdíjasok 
karácsonyára! Igyekszem aktív részvételemmel segíteni és 
támogatni a Majoroki Kör rendezvényeit, programjait. Kérem, 
tegyék ezt Önök is, hisz együtt többre megyünk!

Továbbra is várom javaslataikat, észrevételüket, forduljanak 
hozzám továbbra is bizalommal!

Szabó Miklós
képviselő

Cégünk 2006-ban alakult 4 mentésben aktívan résztvevő 
szakember elhatározásából. Fő tevékenységi körünk a 
rendezvények egészségügyi biztosítása, őrzött betegszállítás 
valamint az oktatás. A rendezvénybiztosításban töltött immár 
6 év lehetővé tette, hogy a tavalyi évtől saját Roham kocsival 
tudjuk ezt a felelősségteljes szolgálatot végezni. Innentől vált 
lehetővé a cégünk számára az, hogy az őrzött betegszállítás 
terén is kipróbálhassuk magunkat.

A másik fő profilunk az oktatás. Ez egy meglehetősen 
összetett tevékenység. Célközönségünk az üzemek gyárak 
dolgozói, üzemi elsősegély oktatás keretében, van külön 
szakembereknek, orvosoknak, ápolóknak szóló tréning. 

Mivel a cégünk tagjai szinte kivétel nélkül családos emberek 
ezért is fontosnak tartjuk a kizárólag laikusoknak szóló felnőtt 
és gyermek újraélesztési tanfolyamunk is. Itt megtanulhatják, 
a szülök, nagyszülők, leendő szülök, hogy mit is kell sürgős 
szükség esetén tenni addig, amíg a mentő megérkezik.

A rendezvényeken a felügyeleti munka mellett számos 
alkalommal, mint látványosság vettünk részt. A mentő mindig 
is vonzotta, még ha finom borzongással is nagyközönséget, 
kicsiket, nagyokat egyaránt. 

Nagy érdeklődés szokta még övezni a szűrő vizsgálatokat 
is melyek alkalmával vércukor, vérnyomás és esetenként a 
koleszterint értékeikről kapnak információt a vizsgálatnak 
magukat alávető érdeklődők.

UNO AUTÓS- ÉS
MOTOROSBOLT

Mosonmagyaróvár, Liszt F. u. 4.
Tel.: 96/579-520, 06-20/9627-735

www.unoautomotor.hu · E-mail: info@unoautomotor.hu

AUTÓS- ÉS
MOTOROSBOLTMOTOROSBOLT

Tel.: 96/579-520, 06-20/9627-735

GUMISZERELÉS
eladás, javítás
CENTÍROZÁS

9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre u. 44.
Telefon: 96/217-915, 06-20/98-66-710

Új és használt alu- és lemeztárcsa forgalmazása

VINCZE GÁBOR
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Ez évben is kitakarítottuk a Wittmann parkot

AJTÓK, KAPUK, IPARI KAPUK

 9200 Mosonmagyaróvár, Rákóczi u. 43
Tel.:96/579-360

A Majoroki Kör Egyesület rendezésében közel száz 
gyerek és felnőtt kapcsolódott be a mosonmagyaróvári 
Wittmann park takarításába, melynek során mintegy 
6 köbméter hulladék gyűlt össze. A szemétszedést 
követően megvendégelték a résztvevőket. A program 
keretében ügyességi játékok, kutyás bemutató, kézműves-
foglalkozások várták az érdeklődőket. 
A szervezők örömüket fejezték ki, hogy egyre többen 
bekapcsolódnak a szemétszedési akcióba, másrészt viszont 
az is jó hír, hogy mind kevesebb a hulladék Mosonmagyaróvár 
legnagyobb zöldterületén. 
Ezúton újra „Felhívjuk a parkban rendezvényt 
szervezők figyelmét arra, hogy ugyanolyan tisztán 
adják vissza a parkot, mint ahogy azt kapták„ 
„Természetesen a jövő évben is sor kerül a „városunk 
tüdejének”tisztítására és bízunk abban, hogy a park majoroki 
részén  befejeződik  a  reabilitáció és az előző évben 
megkezdett munkák befejezésre kerülnek. A Majoroki Kör 
Egyesület  ez évben is folytatja  a közmunka programban a 
Wittmann Park takarítását. 
Szeretnénk felhívni az illetékesek figyelmét arra, 
hogy egy állandó jellegű parkőri jelenlét, sokat 
segítene a vandalizmus, illetéktelen szemét lerakás 
megszűntetésében.

Majoroki hírek - időszaki kiadvány
Majoroki Kör Egyesület

9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi Imre út 69.
ISSN 2061-8123
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Mária Kálnoki Nyugdíjas egyesület Bemutatkozik a WOLF K-9 TEAM

Papp György 
Mobil: 06-20/9364-256

www.benax.hu

Üzlet: Tel.: 96/579-720
9200 Mosonmagyaróvár Fax: 96/579-721
Fülemüle u. 3. Privát: 96/579-722

BENAX
Autóalkatrész kis- és nagykereskedés

Kerti térkövek, 
építőanyagok, tetőcserepek
nagy választékban, helyben!

TÉRKŐ AKCIÓ!
II. oszt. 50x50 cm kerti mosott lapok: Br. 450 Ft/db

Januártól nagy megmérettetésre készültek a „Ballagó Idő” 
Nyugdíjas Egyesület kultúrcsoportjai. Meghívást kaptak a 
Hévízi Majerik Hotel vezetőjétől, Práger Istvánné  Vadaszán 
Auérliától, aki az egyik fő szervezője és lebonyolítója a Hévízen 
szervezett Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD-nak. Az elődöntők 
március-április hónapban zajlottak. A máriakálnoki dalkör 
népdalcsokorral, a Rezeda Tánccsoport szigetközi táncokkal, és 
Komka Tamás verssel indult a fellépésre.

Három napot töltöttek a Majerik Hotelban, nagyon 
kedvezményes szállás, étkezés- és fürdési lehetőséggel. 
Első résztvevői voltak a rendezvénysorozatnak, három másik 
település részvételével. Bátran mondhatjuk, hogy mindhárom 
kategóriában a legjobb formájukat hozták. A zsűri pontozással 
értékelt, műsoraink nagy sikert arattak a közönség soraiban 
is. A végső eredményt az elődöntők végén tudták meg.  Azt 
már sejtették, hogy májusban ott lesznek a döntőben is. 
Térségünkből a Mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjas Klub 
és az Ásványráróiak tánccsoportjai is képviseltették magukat.

Nagy dolog, hogy a Mosonmagyaróvár és Térsége Nyugdíjas 
Egyesület három társklubjának nagy esélye volt a továbbjutásra.

Ez a rendezvény remek alkalom és lehetőség volt 
a  kikapcsolódásra, kapcsolatteremtésre az ország egész 
területéről érkező nyugdíjas társainkkal. A verseny izgalma mellett 
élvezhették a gyógyfürdőt, a pincesoron megkóstolták a finom 
Cserszegi fűszerest. Függetlenül az elődöntők eredményétől 
egyesületünk a megszokott aktivitással éli életét. A tánckar 
áprilisban a mosonmagyaróvári művelődési házban lépett 
fel. A Dalkör a virágvasárnapi misén három szólamú passióval 
lepte meg a település lakóit, majd május 7-én a szlovákiai 
Nemesócsán szerepelt a nemzetközi népdalfesztiválon. 
Természetesen, készülnek az országos KI-MIT-TUD döntőjére, 
és a Máriakálnok-Hüffenbard testvértelepülések találkozójára.

Történetük 2004-ben kezdődött a MEOE Mosonmagyaróvári 
Szervezetének kiképzőpályáján. 

Ez idő alatt saját kutyáikat készítették fel vizsgákra, 
bemutatókra azzal  a céllal hogy elérjék Velük azt a szintet, 
melyet képességeik alapján képesek teljesíteni. Úgy gondoljuk 
mindez sikerrel záródott, most erőt éreznek magukban ahhoz, 
hogy segítsenekk másoknak, gazdiknak, a többi kutyának eljutni 
arra a szintre, melyre adottságaik képesítik.

Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ez az ország, melyben 
élünk, magasabb szintet érjen el a kutyakiképzés és kutyás 
társadalom szintjén. 

Elismerően és több tisztelettel beszéljenek szolgálati (K-9), 
mozgássérült-segítő, kutató, mentő, kereső és elfogó kutyáinkról. 

Ezért most hivatalos formába öltjük magunkat és a 
Mosonmagyaróvári kutyaiskola nonprofit kiképzői munkája 
mellett teret adunk azoknak a kutyásoknak és KUTYÁKNAK, 
akiknek egyéni kiképzésre van igényük, illetve a szolgálati 
célra, tevékenységre választott kutyák első rangú figyelemben 
részesülhetnek. Segítséget, tanácsot kívánunk adni a kezdő, 
illetve haladó szintű kutyás társainknak kutyanevelésben, 
szoktatásban, tanításban, kiképzésben. 

Köszönik KUTYÁIKNAK a türelmet és hogy elvezettek 
bennünket arra a szintre, hogy megértsék bonyolult, de 
csodálatos nyelvüket! 

 Tóth Béla kutya kiképző, 1985-ben kezdett el kutyakiképzéssel 
foglalkozni, 1988-ban szerezte meg az első kiképzői képesítést, 
azóta a MEOE Mosonmagyaróvári Szervezeténél oktatok. 
1990-91-ben Kynológiai kiképző tanfolyamon vett részt. Ezután 
Bronzkoszorús Mesterkiképzői jelvényt kapott. 2006-ban a 
MEOE Őrző-Védő Sportbizottsága által szervezett vizsgát is 
sikerrel teljesítette. 2008. decemberében Ezüstkoszorús jelvényt 
kapottam MEOE Kynológiai munkájáért.
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9200 Mosonmagyaróvár
Újhelyi Imre u. 13.

Építkezések, felújítások komplett kivitelezése.

Építkezõk, lakásfelújítók, 
barkácsolók áruháza10011001cikkcikk

ÁR ZU ÁH

Nyitva tartás:
H-P:
Sz:
V:

8-17
8-12
9-12Tel./Fax: 96/ 217-047

Tóth Mihály
Faiskolai lerakat

 9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi Imre u 74.

Örökzöldek, díszfák, díszbokrok cserjék, 
    rózsatövek, és gyümölcsfák 
         széles választékával várom 
                     Tisztelt Vásárlóimat 
                             szeptember 20-tól.

Levél –Kaltenstein az ország észak-nyugati szegletében a 
Mosoni síkságon, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között 
félúton fekvő, 1840 lakosú község.

Első írásos, német nyelvű említése a pozsonyi káptalani 
levéltárban 1410-ből „Kalthostan” formában fordul elő. A magyar 
neve először 1425-ben készült okmány szövegében Lever 
formában található meg.

Miksa császár 1570 körül württembergi szászokat, német 
nyelvű katolikus etnikumot telepített le. Azóta a falu zömében 
németek által lakott település volt egészen a II. világháború utáni 
kitelepítésig.A falu főleg építészeti értékeiben őrzi az egykori 
jómódú német polgárság emlékét, pl. a községháza, templomok, 
Fő utcai szép polgárházak, stb. 

A helyi Német Önkormányzat régóta dédelgetett vágya volt, 
hogy a Heideboden német énekkar megalakulása után egy helyi, 
néhány fős harmonika együttes is alakuljon. Így 2004- ben létre jött 
a Levéli Harmonika együttes, amely azonban nem csak helyiekből 
áll. Jelenlegi létszámunk: 11 fő 

A német zenei hagyományok ápolásában élen jár, s rövid 
idő alatt sikerült jól csengő nevet szereznie magának. A 
falu rendezvényein rendszeres fellépők vagyunk, sőt már a 
környező településeken is szívesen hívnak és látnak bennünket 
falunapokon, nemzetiségi napon, nyugdíjas napokon, stb. 
Felléptünk már Fertődön a Megyei Nemzetiségi Napon, Győrben 
és Mosonmagyaróváron. Már többször részt vettünk a Keszthelyen 
rendezett harmonika gálán, és Levél község osztrák és szlovák 
partnertelepülésein is szerepeltünk már. 

Mi örömmel megyünk, mert szeretünk zenélni, szeretünk 
együtt lenni és jó hangulatot varázsolni a hallgatók számára. 
Nagy lelkesedéssel zenélünk, mert a zene szeretete összeköt 
bennünket. A hagyományok ápolása az elsődleges célunk, 
főként keringőket és polkákat játszunk, de a magyar népzenét, 
csárdást is szívügyüknek tekintjük. 

Levél, 2009. november 19. 
Domonkos Sándor

NÖ. elnöke
Telefon: 06/30-530-9217

Levéli Harmonikások bemutatkozása
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Újabb érintés nélküli fizetőeszköz a Rajkai Takaréknál! 
 
A TakarékPont tovább bővítette MasterCard® PayPass™ termékeinek kínálatát a 
TaPassz elnevezésű fizetőeszközével. A TaPassz bármilyen eszközre 
felragasztható mini bankkártya – akár személyes tárgyakra, például 
mobiltelefonra is – így mindig kéznél van. Az érintés nélküli technológián 
alapuló matrica könnyű és gyors fizetési alternatívát kínál, legyen szó 
gyorséttermekben, élelmiszerüzletekben, moziban, újságosnál vagy akár 
kávézókban, benzinkúton történő vásárlásról. 
 
 
Biztonság és praktikum 
 
A TaPassz rádiófrekvenciás kapcsolattal működik. Fizetéskor a TaPasszt a MasterCard® 
PayPass™ leolvasó szimbólummal jelzett részéhez kell tartani. Ezt követően egy sípszó 
és a felvillanó lámpa jelzi, ha a TaPassz elfogadásra került és a tranzakció megtörtént. 
Az 5000 forint alatti vásárlási tételek PIN kód és aláírás nélkül fizethetők vele. (Külföldön 
ez az összeghatár eltérő lehet.) A TaPassz biztonságérzetet nyújt, hiszen fizetéskor nem 
kell átadni a pénztárosnak, csupán a MasterCard® PayPass™ terminál közelében kell 
helyezni.   
Világszerte 37 ország 355 000 elfogadóhelyén, Magyarországon is több mint 1500, 
MasterCard® PayPass™ logóval megjelölt helyszínen használható fizetésre, napi 
maximum 50 000 forintos vásárlási limittel. A MasterCard® PayPass™ elfogadóhelyek 
pontos listájáról a MasterCard® oldalán lehet tájékozódni. 
A TaPassz a bevezető kampány során akciósan 990 Ft-ért igényelhető az összes 
TakarékPont számlacsomaghoz meglévő, valamint új ügyfeleknek egyaránt.  
 
 
További információkat az érdeklődők a www.rajkaitakarek.hu oldalon olvashatnak. 
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alapuló matrica könnyű és gyors fizetési alternatívát kínál, legyen szó 
gyorséttermekben, élelmiszerüzletekben, moziban, újságosnál vagy akár 
kávézókban, benzinkúton történő vásárlásról. 
 
 
Biztonság és praktikum 
 
A TaPassz rádiófrekvenciás kapcsolattal működik. Fizetéskor a TaPasszt a MasterCard® 
PayPass™ leolvasó szimbólummal jelzett részéhez kell tartani. Ezt követően egy sípszó 
és a felvillanó lámpa jelzi, ha a TaPassz elfogadásra került és a tranzakció megtörtént. 
Az 5000 forint alatti vásárlási tételek PIN kód és aláírás nélkül fizethetők vele. (Külföldön 
ez az összeghatár eltérő lehet.) A TaPassz biztonságérzetet nyújt, hiszen fizetéskor nem 
kell átadni a pénztárosnak, csupán a MasterCard® PayPass™ terminál közelében kell 
helyezni.   
Világszerte 37 ország 355 000 elfogadóhelyén, Magyarországon is több mint 1500, 
MasterCard® PayPass™ logóval megjelölt helyszínen használható fizetésre, napi 
maximum 50 000 forintos vásárlási limittel. A MasterCard® PayPass™ elfogadóhelyek 
pontos listájáról a MasterCard® oldalán lehet tájékozódni. 
A TaPassz a bevezető kampány során akciósan 990 Ft-ért igényelhető az összes 
TakarékPont számlacsomaghoz meglévő, valamint új ügyfeleknek egyaránt.  
 
 
További információkat az érdeklődők a www.rajkaitakarek.hu oldalon olvashatnak. 
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A DOLLY ROLL STORY

1980-ban csatlakozott Dolly a Hungáriához. Ebben a 
felállásban rekordokat értek el: 2 platina- és 4 aranylemez. 1983. 
június 26-án az együttes átalakult: megszületik a Dolly Roll: Dolly, 
Flipper Öcsi, Novai Gábor, Kékes Zoltán, Fekete Gyula és Zsoldos 
Gábor. „Vakáció” c. nagylemezük nagyon jól sikerült, pillanatok 
alatt felkerültek a magyar popzene élére. Három hónap alatt 
aranylemez (100 000 példány), majd további két hónap múlva 
platinalemez (250 000 példány). Nagyot lendített a hírnevükön a 
Budapest Sportcsarnokban rendezett koncert, majd az 1984. évi 
turné 50 előadással. 

A következõ években 4 arany-, 1 platina- és 1 gyémántlemezt 
(1 000 000 példány) gyűjtenek be. Újabb Sportcsarnokbeli koncert, 
újabb turné. Hetente több száz levelet kaptak és Fan club-juk 
minden héten megtelt. 1986-87-ben átalakult az együttes, az új tag 
Richie lett, aki dobol és énekel. A megújult együttes bemutatkozó 
albuma, a „Játék az élet” és az országos lemezbemutató turné 
újabb sikersorozatot indított el, s azonnal megkapták következő 
aranylemezüket is. Ezekben az években félévente jelentek meg 
albumaik. Az egymást követő lemezek változatosak, amit a 
rajongók nagyszámú vásárlással díjaztak. Meglepő fordulat az 
együttes életében: 1992-ben meghívták az 50-es évek Rock ‚n’ Roll 
királynőjét, Wanda Jacksont,és készítettek vele egy közös lemezt. 
Wanda Jackson elfogadta meghívásukat, Budapestre jött, hogy 
felénekelje a dalokat: 

1998-ban a Dolly Roll megalakulásának tizenötödik évfordulóján 
az eredeti csapat állt össze, hogy szuperkoncertet adjanak a 
Sportcsarnokban. Ennek anyaga, a „Vakáció-ó-ó ‚98 koncertalbum” 
CD-n is megjelent. 1999-ben Dolly Roll stílusban dolgoztak fel 
népszerű operetteket. Az album címe „Poperett”. Turnéztak 
Ausztriában, Németországban, Bulgáriában, Szlovákiában, 
Lengyelországban, Romániában, Olaszországban, Ukrajnában, 
Jugoszláviában és Csehországban. Felléptek New Yorkban is. 
Számtalan élő koncert, showműsorok, fesztiválok. 16 év alatt 
több mint 3 millió eladott hanghordozó, 15 arany-, 3 platina- és 1 
gyémántlemez, Nívódíj, Emerton-díj, Huszka díj, videoklip verseny 
első hely:/Zakatol a szív/. Dolly Európában és Magyarországon az 
egyik legismertebb és legjobb hangú énekesnő. 

2ooo őszén már a boltokban Dolly első önálló albuma, 
melynek címe: Könny és mosoly. A lemez igazi szerzői alkotás 
,minden dal zenéjét ,szövegét ő írta,ő hangszerelte és ő is énekli. 
Egy ilyen pályát nem lehet csak zenével-, szóval és betűvel is meg 
kell örökíteni az utókornak: ezért már megjelent egy story könyv 
Dolly életéről, „Dolly wood Story” címmel az 198o előtti és utáni 
eseményekről, műhelytitkokkal, rengeteg, még sosem látott 
képpel. Persze egy könyv sem jelenhet meg zene nélkül: ezért 
tartalmaz egy mini CD-t, melyen egy eddig még nem sohasem 
hallott dalt énekel , csak az olvasóknak! 

2001. szilveszterét a Dolly Roll Melbourne-ben tölti egy 
ausztráliai koncert-turné elsõ állomásaként. Egy hónap alatt 
több nagyvárosban lépnek fel nagy sikerrel. (Melbourne, Sydney, 

Goldcoast, Wollongong).  Az előadások között némi pihenésre is 
jut idő, természetesen Ausztrália nevezetességeinek (és állatainak 
-coala, kenguru, emu, cápák delfinek, pókok,- stb.), felfedezésével 
együtt. A látottakból, Kékes Zoli kameráján felvett anyag alapján 
videoclippet terveznek. 

A 2002-es év kiemelkedő eseménye az RTL Klub Dalnokok 
ligája sorozatában való részvétel. A nagysikerű TV műsorban az 
együttes újabb oldaláról mutatkozott be. Különböző stílusokban 
és a hozzá kitalált színpadi produkciókban arattak hatalmas sikert. 

2003 nyarán a margitszigeti szabadtéri színpadon rendezték 
Dolly jubileumi koncertjét, melyen 20 év kimagasló slágereit adta 
elő az énekesnő. Vendégei voltak Marót Viki, a Nova Kultúr zenekar 
kísért és a régi, kedves zenésztársak: Szikora Robi, Fekete Gyula és 
a maiak: Richie és Kékes Zoli is hozzájárultak a koncert sikeréhez. 

2008-ban volt 25 éves a Dolly Roll, ami komolyabb buli nélkül 
múlt el, melynek valószínűleg a sokak által nagyon szeretett Flipper 
Öcsi halála is volt az oka, hiszen ebben évben egy nagyszerű 
ember, egyéniség, előadó, és zenész ment el örökre.

2009-ben kiadásra került egy karácsonyi album Dolly Roll 
Karácsony címmel. Ezzel szinte párhuzamosan megjelent 
az Emlékszel még? - Best of Dolly Roll dupla lemezes 38 dalt 
tartalmazó válogatás album is. A válogatás album klassz, mert a 
fiatalabb generációk átfogó képet kapnak az együttes nagyszerű 
műveiből.

A Dolly Roll együttes közel három évtizedes fennállása alatt 
számos koncertet adott, turnékat (itthon és külföldön egyaránt) 
bonyolított le, show műsorokban és fesztiválokon szerepelt. 
Több mint 4 millió hanghordozót adott el, 15 arany-, 3 platina- és 1 
gyémántlemezt kaptak.
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8 ÓRAKOR 
•Fôzôverseny kezdete helyi 

és meghívott szakácsvendégek 
részvételével, gasztronómiai 
egyesület közremûködésével

10 ÓRÁTÓL 
•ZENÉS MEGNYITÓ

a MOFÉM-fúvósokkal 
•Gyerekprogramok, játszóház, 

kézmûvessátor, sakkverseny 
AJÁNDÉKOKÉRT

12 ÓRAKOR
•Fôzôverseny elbírálása, 

díjak kiosztása

12.30 ÓRÁTÓL
•JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA

Szabó Péterrel

15 ÓRÁTÓL 
•EGÉSZSÉGÜGYI DÉLUTÁN
•Elsôsegély-nyújtási bemutató 

és tájékoztató
•Újraélesztési gyorstanfolyam  
•Egészségügyi sátor
•Vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-

mérés és táplálkozási tanácsadás

15.30 ÓRÁTÓL 
•Kálnoki nyugdíjasklub 

néptánccsoportja 

15.45 ÓRÁTÓL
•Károlyházi citerások

16.15 ÓRÁTÓL
•Ujhelyi Iskola OKEY DANCE 

tánccsoportjának mûsora

16.45 ÓRÁTÓL
•ÉLETFA Nagycsaládosok –

Táncos lábú anyukák

17 ÓRÁTÓL
•Majoroki Nyugdíjasklub

17.30 ÓRÁTÓL
•ÉLETFA Nagycsaládosok –

Táncos lábú anyukák

17.45 ÓRÁTÓL
•Gazdász Táncegyüttes mûsora

18.15 ÓRÁTÓL
•Levéli harmonikások

19 ÓRÁTÓL 
•Diszkó Mityóval

20 ÓRÁTÓL

DOLLY ROLL 
– élô mûsor
20.45 ÓRÁTÓL
•Diszkó Mityóval

24 ÓRAKOR
•Kapuzárás

MAJOROKI HIREK 2012 - BORITO (HATSO / ELSO) // Cyan // Magenta // Yellow // Black


