
Majoroki hírek

Majoroki Kör Egyesület · Telefon: 06 30 620 3439 · www.majorok.hu · E-mail: info@majorok.hu 1. oldal 

A Majoroki Kör Egyesület időszakos kiadványa 2013. április                 13 .szám

Összefogás a Wittmann Park
tisztaságáért

2013. 04. 20 (szombat) 10 óra
Wittman Antal park

• Parktakarítás
• Játszótér

• Asztfalt rajzolás
• Környezettudatos játékok, vetélkedők

Összefogás a Wittmann Park
tisztaságáért

2012. 05. 12 (szombat) 9 óra
Wittman Antal park

• Parktakarítás
• Kutyás bemutató

• Virágos rét játék

• Játszótér
• Célbadobós játék

• Öko-kvíz játék • Sportversenyek
• Rajzverseny
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Varga Tamás, a Majoroki Kör elnöke
Majorokban lakom, szüleim, 
nagyszüleim és édesapám 
nagyszülei is már itt laktak, tehát 
nyugodtan kijelenthetem, hogy 
tősgyökeres majoroki vagyok. 
1982.07.13-án születtem Mo-
sonmagyaróváron. A Majoroki 
Óvodába majd az Ujhelyi Imre 
Általános Iskolába jártam. Ezt 
követte a Hunyadi szakmunkás 
képző majd a Kossuth Lajos 
Gimnázium. Jelenleg családi vál-
lalkozásunkban dolgozom. 2004 óta vezetőségi tagja vagyok a 
Majoroki Körnek, 2013.03.27-től  újra a Majoroki Kör elnökévé 
választottak.

Németh Béla, a Majoroki Kör alelnöke
1984 óta élek Mosonmagyaróvá-
ron. Feleségem itt született és a 
családja is itt él már több mint 50 
éve. Közel 25 éve foglalkozom 
kommunikációval, reklámmal, 
ezért úgy gondolom, hogy a 
Majoroki Kör számára segíthetek 
a hatékonyabb munkában. Min-
den majoroki lakosnak igénye 
van a jó programokra, gyermeke-
inknek a kultúrált időtöltésre és 
tartalmas rendezvényekre, ezért 

a megújult Majoroki Kör tagjaként elkötelezett vagyok ezen 
programok és célkitűzések megvalósításában.

Németh Dávid, vezetőségi tag
Öt éves korom óta lakom Majo-
rokban, itt fejeztem be az óvo-
dát, és ide jártam általános isko-
lába is. Középiskolai tanulmánya-
imat Győrben végeztem, a Hild 
József Szakközépben, jelenleg 
pedig a már építészként dolgo-
zom különböző projektekben.
Öt éve veszek részt a Majoroki 
Kör munkájában, ahova Varga 
Tamás hívott meg. Vezetőségi 
tagként, bővült a hatásköröm a 
szervezeten belül. feladataim közé tartozik a műemléki épüle-
tek felújítása, esetleges új építészeti feladatok, grafikai megje-
lenés, fotózás.

Langné Skaper Anna, a Majoroki Kör pénztárosa
Mosonmagyaróváron születtem, 
Majorokban nőttem fel, itt jár-
tam óvodába, iskolába. A Baross 
Gábor Közgazdasági Szakközép-
iskolában végeztem középisko-
lai tanulmányaimat, majd utána 
pénzügyi téren felsőfokú iskolai 
képesítést szereztem. Jelenleg 
saját vállalkozásként, könyvelő-
irodát vezetek. A Majoroki Kör 
munkáját, mint pénztáros, pénz-
ügyi oldalról szeretném segíteni, 
mivel ezen a területen szerzett tapasztalatommal tudom a leg-
jobban támogatni az egyesület eredményes munkáját.

Lapincs Lászlóné Melinda, vezetőségi tag 
Mosonmagyaróváron születtem, 
az óvári városrészben nőttem fel, 
majd laktam a Városközpontban. 
1990-ben költöztünk Majorokba, 
ahol férjem és családja is lakott.
 A Kossuth Gimnáziumban érett-
ségiztem, majd az Apáczai Cse-
re János Tanítóképző Főiskolán 
végeztem, az ELTE TÓFK Karán 
szakvizsgáztam és fejlesztőpe-
dagógusi diplomát szereztem. 
1983 óta a Fekete István Általá-

nos Iskolában dolgozom.
Nagyon örülök, hogy ilyen rendezett és nyugodt, családi házas 
környezetben, jó szomszédokkal körülvéve tudtuk három gyer-
mekünket felnevelni.
A „Majoroki Kör”  vezetőségi tagjaként szeretném a lakókörze-
tünkben rendezett programokat a gyermekek számára is színe-
síteni. Az itt élők informáltságát, összetartását segíteni.

A Majoroki kör Egyesület újra választott vezetősége

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

FESTÉKBOLT
Mosonmagyaróvár, Hubertusz u. 1/C

Tel.: 96/206-895, 06-70/621-5266

Kocsis Béla
szobafestõ-mázoló tapétázó

Privát: 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai Gy. u. 49.
Tel.: 96/217-806, Mobil: 06-20/3312-571
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Éves rendes közgyűlést és tisztújító taggyűlést tartott a Majoroki Kör Egyesület!

AJTÓK, KAPUK, IPARI KAPUK

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

Egyesületünk 1995  június 23 került bejegyzésre, 2011 április 
18-i közgyűlésen közhasznú szervezetté alakult át. Immáron 
nagykorúságán túl, képviseli a majoroki közösség érdekeit és 
szervezi a közösségi programokat. 

Közgyűlést évente egyszer, március 31-ig kell összehívni 
melyet ez évben március 25-én tartottunk meg. A közgyűlés 
levezető elnökét a tagok maguk közül egyszerű szótöbbséggel 
választják meg. A levezető elnöknek Varga Tamást az egyesület 
elnökét egyszerű választották meg. A közgyűlésről jelenléti ívet 
és jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzítik a felszólalásokat, 
szavazások eredményét. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, 
a jegyzőkönyvvezető és kettő rendes tag hitelesítő írja 
alá. Jegyzőkönyv vezetőnek Németh Béla alelnököt, kettő 
hitelesítőnek Kránitz Pétert és Győrig Kálmánnét választották 
meg egyszerű szótöbbséggel.

2013.03.25 hétfő 17 órai kezdettel megkezdődött a közgyűlés 
a napirendi pontjai a következők voltakt:
• 2012 év eseményeinek és gazdasági történetének 

beszámolója
• 2013 év tervei 
• tagdíj megszűntetésének felvetése, egyszerű regisztrációra 

való áttérés
• új vezetőségi tag ajánlása és megválasztása a vezetőségbe 

Lepincsné Melinda személyében
• egyesületi vezetők megválasztása

Az éves rendes taggyűlés szokott módon az iskola 
épületében zajlott le. Nagy létszámban jelentek meg a tagok 
ezért nem volt szükség új időpontot kihirdetni megvolt a 
szükséges létszám a határozatképességhez.

Varga Tamás elnök köszöntötte a megjelenteket és 
felkérte Németh Béla alelnököt, hogy számoljon be a 2012 év 
eseményeiről. A beszámolón szó esett a sikeres rendezvényekről 
melyen nagy létszámú részvétel mutatkozott.

A park takarítás minden évben lesújtó összképet hoz a 
park helyzetéről a folyamatos szemetelés rongálás és törmelék 
kupacok összképében. Minden igyekezetünkkel óvjuk a 
parkot de az emberek mindig egy lépéssel előttünk járnak 
és folyamatosan kisebb nagyobb kért okoznak a tájvédelmi 
körzetben.

Majoroki fesztivál úgy gondoljuk beérett az új helyszín 
nagyon jót tett a rendezvénynek és az átgondolt programok 
sztárvendég még nagyobb látogatottságot eredményezett. 
2013-as évben még szeretnénk fokozni rajta a terveink már 
összeálltak a megvalósítás szintjén tartunk velük.

Majoroki bucsu minden év októberében kerül 
megrendezésre Ferenc nap hoz közelebbi vasárnapi napon. A 
bucsui ünnepet egyházi szinte szervezzük meg a kápolnában. 
Voltak próbálkozásaink rendezvénnyel összekapcsolni, de az 
októberi bizonytalan időjárás mindig eltántorított minket. Mi  is 
szeretnénk ha bucsui rendezvény is kapcsolódna hozzá de csak 
olyan szinten és színvonalon, kicsiben mint a Majoroki Fesztivál.

Németh Béla továbbá tájékoztatást adott a Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodás projekt és a Lajta rehabilitációs projekt 
részleteiről. Ezekről bővebben olvashatnak újságunk hasábjain.

Az éves beszámoló egyszerű szótöbbséggel a tagság 
elfogadta.

A gazdasági beszámoló következett melyet a beszámoló 
elhangzása után a tagság egyöntetűen elfogadott.

• A következő napirendi pont a 2013 tervek ismertetése volt.
A négy rendezvényünket ez évben is a szokott színvonalon 
és időpontban megrendezzük
- április 20 Majorokiak a Wittmann park tisztaságáért
- július 6 Majoroki Fesztivál
- október 6 Majoroki Bucsu
- december 22 Majoroki karácsonyi ünnep
A rendezvények vázlatos terve ismertetve lett a tagsággal 
bővebben minden rendezvény előtt a Majoroki Hírek 
kiadványunkban olvashatnak.

• A 2013 év egyik legfontosabb célkitűzése az hogy egy 
közösségi teret alakítsunk ki Majorok városrészben zöld 
övezetben fákkal borított helyen ahol a lakoson leülhetnek 
egy padra és a gyerekek körülöttük játszhatnak, egy nyugodt 
szép környezetben.

• A másik célunk, hogy a városrészben az utak állapota javuljon. 
Törekszünk arra, hogy a városmajor utca a megnövekedett 
forgalma jobb útviszonyokon zajlódjék. Sajnos az utca 
kevés lakost számlál ezért a szilárd útburkolat költsége nagy 
terhet róna a lakosokra. Ez évre ígéretet kaptunk arra, hogy a 
kavicsos útburkolatot feljavítják és tömörítik lehetőségekhez 
mérten. 

• Az iskola körüli lakosok több alakalommal kerestek meg 
bennünket, hogy már nem csak a reggeli órákban, kisebb 
túlzásokkal egész nap, parkoló autók lepik el a környéket 
nem törődve a házak előtti portákkal. Kigyúrt fű, letaposott 
árokpartok és még mindezt tetézve a lakosok kapu 
bejárójába is beállnak közölve ez az utca része. Sajnos már 
kezelhetetlen a helyzet. Jeleztük ezen problémánkat Kránitz 
Péter képviselő úrnak is, a  türelmet és megértést kért. Mi 
úgy gondoljuk nem ez a megoldás, ezért további illetékes 
embereket keresünk fel. Tudjuk ez megszűnni nem fog te 
valamilyen szinten mérséklődnie kell!

• Következő napirendi pont a tagdíj mérséklés. A vezetőség 
egyöntetűen úgy döntött a tagdíjat megszűnteti és egyszerű 
regisztrációhoz köti a tagságba való felvételt. Mi úgy 
gondoljuk, ha az egyesület működéséhez még a tagdíjra 
is szükség van akkor már nagy problémák vannak. A mai 
világban minden forintot meg kell gondolni az embereknek 
mire adnak ki. Ha már valaki civil tevékenységet folytat az 
nagyobb érték mindennél.

• A következő napirendi pont új vezetőségi tag ajánlása 
Lapincsné Melinda személyében. Bővebben róla az újság 
hasábjain olvashatnak. Örültünk annak, hogy elfogadta 
felkérésünket és aktív tagja kíván lenni szervezetünknek.

• A tisztújító taggyűlésen a korábbi vezetőket, új tagot és a 
korábbi felügyelő bizottsági tagokat a tagság egyhangúlag 
újból megválasztotta.
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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!

 
 
 

 
 
„Mosonmagyaróvári Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése” (KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007) című projekt aktualitásai 

 
A "Mosonmagyaróvári Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése" című projekt 
az Új Széchenyi Terv keretében 3.643.931.836 forintból valósul meg, melyből az Európai Unió Kohéziós 
Alapja és a hazai központi költségvetés által támogatott összeg 2.837.165.328 forint. Az érintett 71 
tagönkormányzatnak saját forrásként 806.766.508 forint önrészt kell biztosítani a beruházás 
megvalósulásához. 
 
A projekt jelenlegi szakaszában elkezdődtek az új szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítései, amelyek a 
meglévő edények begyűjtésével, a szigetek környezetének rendbetételével, akadálymentes 
megközelítésével és az új edények kihelyezésével fejeződnek be. Az év közepétől mind a 71 településen 
már igénybe veheti a lakosság az újonnan létesítendő 166 szelektív hulladékgyűjtő szigetet. 
A lakosság számára ingyenesen kiosztásra kerülnek 60-240 literes kék színű edények, a háztartásokban 
keletkező szelektív hulladékok (papír, műanyag, fém) gyűjtésére. Az edényt a szolgáltató ingyenesen üríti, 
előre meghatározott időpontokban. A házi szelektív gyűjtőedényben üveg frakció nem helyezhető el, azt 
kérjük a településen található szelektív szigeten elhelyezni. 
A projekt keretében kerül sor 10 hulladékudvar kivitelezésére, amelyek építési munkálatai is megkezdődtek, 
és az év közepétől látogathatók lesznek a térségben élők számára. Ezekből a  Mosonmagyaróváron 
létesítendő udvar készültségi foka jelenleg a legelőrehaladottabb. Természetesen a jövőben, a lakosságot 
érintő fontos információkról, a hulladékudvarok nyitva tartásáról, az ingyenesen leadható hulladékok 
fajtájáról is tájékoztatást fognak kapni a térségben élők. Az évi egyszeri lomtalanítás minden településen 
továbbra is megmarad. 
Elkészült a jánossomorjai hulladékkezelő központban a két új üzemcsarnok vázszerkezete, folynak a 
csarnok szerelési munkái. Ezeket némiképp hátráltatja a rendkívül magas talajvíz. Tető alá került és a belső 
víz, szennyvíz és villanyszerelési munkákkal folyik a szociális épület kialakítása. 
Kísérleti jelleggel elindul Mosonmagyaróváron és Jánossomorján a közterületi és házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtés. Ezeken a településeken a lakosság számára kiosztásra kerülnek házi zöldhulladék-gyűjtő edények a 
keletkező zöldhulladékok (fű, lomb, stb.) gyűjtésére. A városi többemeletes lakókörzetekben kihelyezésre 
kerülnek 1100 literes zöldhulladék-gyűjtő edények. 
A hulladékgazdálkodási projekt több módon is ösztönzi a komposztálást, a zöldhulladék hasznosítását. A 
projekt részeként – a díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek – a szolgáltatótól (Rekultív Kft) díjmentesen 
igényelhetnek és használhatnak a jövőben egy 400 literes házi komposztáló edényt, hogy a jelentkezők 
továbbhasznosítható komposzt előállításával elősegítsék, hogy kevesebb hulladék kerüljön a vegyes gyűjtő 
edényekbe.  
 
A komposztáló edény igénylését leadhatja a következő adatok megadásával: 
Név, Cím, Telefon szám, E-mail  
 
Az adatokat a következő címek valamelyikén tudja leadni: 
Fax: +36 96 579 583 
E-mail: lakszall@rekultiv.hu 
Posta: Rekultív Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 8. 
 
A szolgáltató (Rekultív Kft.) minden komposztáló edényt igénylővel felveszi a kapcsolatot, és 
tájékoztatja, hogy milyen módon és hol tudja átvenni a komposztáló edényt! 
 
Lezárult a lakosság körében kiosztásra kerülő hulladékgyűjtő edények és az udvarok edényeinek, 
konténereinek beszerzési eljárása, ezek szállítása folyamatosan történik. Kiírásra került a gyűjtő és szállító 
járművek, anyagmozgató gépek beszerzésének közbeszerzési eljárása is. Így a tervek szerint 2013. június 
30-ig, a projekt tervezett befejezési határidejéig folyamatos belépéssel, de teljes kapacitással elindulhat az 
új korszerű hulladékgazdálkodási rendszer. 
 
A projekttel kapcsolatos további híreket, információkat a www.hulladek.mosonmagyarovar.hu internetes 
oldalon találhat. 
 
 
 
 
 
 

Fejlesztés és fejlődés

Majorok, az élhető városrész, interjú dr. Nagy István 
Polgármesterrel.

- Mintha Majorokról ritkábban esne szó az írott és az elektro-
nikus sajtóban, pedig nevezhető akár Mosonmagyaróvár kert-
városának is. Fűz valamiféle élmény ehhez a városrészhez?

- Majorok különleges hely számomra. Egyetemista korom-
ban még albérletben is laktam itt. Szeretettem volna itt leélni 
az életemet, de a Luki kocsma közelében lévő öreg házat nem 
sikerült megvennem. Amikor erre járok mindig szeretettel tekin-
tek rá. Majorok a város egyik legjobban élhető része. Csodá-
latos a környezet, szépen rendezett településszerkezettel bír, 
infrastruktúrával, és intézményekkel megfelelően ellátott. A 
város önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az itt lévő intéz-
ményekre.

- Mit jelent ez konkrétan?
- Az Ujhelyi Imre Általános Iskolájának hőtechnikai, energe-

tikai korszerűsítésére kerül sor még az idén. A projekt során le-
cseréljük az épület összes külső nyílászáróját, megvalósul a tel-
jes épület utólagos külső hőszigetelése és fűtési rendszerének 
korszerűsítése, szabályozhatóságának javítása. Hővisszanyerő, 
szellőztetési rendszert telepítünk. Ezzel a beruházással teljesen 
megújul a városrész iskolája. Méltóvá válik ahhoz a magas szin-
tű pedagógiai munkához ami ebben az intézményben folyik.

- Itt található az MTE 1904 telephelye is.
Szorgos munkának lehetnek tanúi az erre járók. A két füves 

pálya felületének felújítása, felülvetéssel (ami számokban 400 
tonna homok, 400 kg fűmag és több napi gépi munka) nem kis 
feladat volt. De így az elmúlt években lehetőségünk volt vendé-
gül látni több első osztályú hazai és külföldi csapatot egyaránt 
és kivívtuk az MLSZ elismerését. Az idén május 2-án már másod-
szor nálunk rendezik a Magyarország-Ausztria U16 válogatott 
mérkőzést. A salakos pályát sok év feledés után használatra al-
kalmassá tettük és világítással láttuk el, ezzel az őszi és tavaszi 
szezonban a korai sötétedés ellenére minőségi edzésmunkát 
tudnak végezni. A fő épület teraszát kicserélték 300m2-en és a 
klubhelyiség is megújult a vendégek és a sportolók kényelmét 
szolgálandó. Égető volt már a főépület teljes felújítása, fűtés 
korszerűsítése is. Az elkészült épületben az öltözők új bútor-
zatot, zuhanyzókat, radiátorokat, illemhelyet kaptak, és kialakí-
tottunk egy kondi termet is, ahol sérült sportolóink a rehabilitá-
cióikat végezhetik. A Center pálya nagy teljesítményű világítást 
kapott, ami lehetővé teszi az esti mérkőzések lebonyolítását. 
(Ez a mi bajnoki osztályunkban egyedülálló). Sikerült  egy kis-
buszt is venni az egyesületnek, amivel szállítják a sportolókat, 
és más iskolák rendelkezésére is bocsátották már több alkalom-
mal. Multifunkciós kistraktorukkal besegítenek a VÜF Kft-nek a 
Park rendben tartásába (hótolás, seprés ).

A főépület hőszigetelése égető volt már. A nagy számú gye-
rek sportoló miatt fejlesztenünk kellett az edző pályát, ahová 

egy 15.000 m2-es összterületű, 2 nagy méretű foci pályát alakí-
tunk ki, körbe labdafogó hálóval. Lehetővé válik egy női csapat 
elindítása és későbbi felfejlesztése, ugyanis a világban folyama-
tosan nő a száma a női sportolóknak.

Az MTE 1904 az elmúlt 3 évben mintegy 100 millió forintot for-
dított fejlesztésekre, aminek egy részét a TAO pályázaton elnyert 
támogatásból és az önkormányzat által biztosított önrészből fe-
dezte. Az idén elkészülő fejlesztések után a régió egyik legfej-
lettebb sportcentruma lesz a mosonmagyaróvári, amivel szeret-
nénk minél több utánpótlás sportolót az egyesületbe bevonzani. 
Környezetvédelmi szempontból  is jelentős, hogy néhány napja a 
sportlétesítmény rákötött a városi szennyvízhálózatra.

S végül az egyesület legnagyobb volumenű beruházását 
hadd jelentsem be, amely kiváló lehetőségeket rejt az itt élő és 
sportolni vágyó embereknek. Mosonmagyaróvár Város Önkor-
mányzata sikeresen pályázott az MLSZ kiírására a nagyméretű 
műfüves pálya 105x68 (111x72 m) kategóriában. A műfüves fut-
ballpálya kialakításának összköltsége több mint 134 millió Ft. A  
pályának 2013. június 30-ig el kell készülnie. 

- Fejlesztés és fejlődés?
- Igen elmondhatom, hogy ezzel a két szóval is leírható ma 

ez a városrész. Mégis igazán élhetővé az emberek teszik ezt a 
környéket. Az egymásra és a környezetre figyeléssel, a jó szán-
dékukkal és a tenni akarásukkal. S amíg így élik az életüket, 
addig Majorok a legjobb hely lesz Mosonmagyaróváron! Kívá-
nom, hogy sokáig így legyen!

B.L.
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„Mosonmagyaróvári Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése” (KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007) című projekt aktualitásai 

 
A "Mosonmagyaróvári Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése" című projekt 
az Új Széchenyi Terv keretében 3.643.931.836 forintból valósul meg, melyből az Európai Unió Kohéziós 
Alapja és a hazai központi költségvetés által támogatott összeg 2.837.165.328 forint. Az érintett 71 
tagönkormányzatnak saját forrásként 806.766.508 forint önrészt kell biztosítani a beruházás 
megvalósulásához. 
 
A projekt jelenlegi szakaszában elkezdődtek az új szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítései, amelyek a 
meglévő edények begyűjtésével, a szigetek környezetének rendbetételével, akadálymentes 
megközelítésével és az új edények kihelyezésével fejeződnek be. Az év közepétől mind a 71 településen 
már igénybe veheti a lakosság az újonnan létesítendő 166 szelektív hulladékgyűjtő szigetet. 
A lakosság számára ingyenesen kiosztásra kerülnek 60-240 literes kék színű edények, a háztartásokban 
keletkező szelektív hulladékok (papír, műanyag, fém) gyűjtésére. Az edényt a szolgáltató ingyenesen üríti, 
előre meghatározott időpontokban. A házi szelektív gyűjtőedényben üveg frakció nem helyezhető el, azt 
kérjük a településen található szelektív szigeten elhelyezni. 
A projekt keretében kerül sor 10 hulladékudvar kivitelezésére, amelyek építési munkálatai is megkezdődtek, 
és az év közepétől látogathatók lesznek a térségben élők számára. Ezekből a  Mosonmagyaróváron 
létesítendő udvar készültségi foka jelenleg a legelőrehaladottabb. Természetesen a jövőben, a lakosságot 
érintő fontos információkról, a hulladékudvarok nyitva tartásáról, az ingyenesen leadható hulladékok 
fajtájáról is tájékoztatást fognak kapni a térségben élők. Az évi egyszeri lomtalanítás minden településen 
továbbra is megmarad. 
Elkészült a jánossomorjai hulladékkezelő központban a két új üzemcsarnok vázszerkezete, folynak a 
csarnok szerelési munkái. Ezeket némiképp hátráltatja a rendkívül magas talajvíz. Tető alá került és a belső 
víz, szennyvíz és villanyszerelési munkákkal folyik a szociális épület kialakítása. 
Kísérleti jelleggel elindul Mosonmagyaróváron és Jánossomorján a közterületi és házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtés. Ezeken a településeken a lakosság számára kiosztásra kerülnek házi zöldhulladék-gyűjtő edények a 
keletkező zöldhulladékok (fű, lomb, stb.) gyűjtésére. A városi többemeletes lakókörzetekben kihelyezésre 
kerülnek 1100 literes zöldhulladék-gyűjtő edények. 
A hulladékgazdálkodási projekt több módon is ösztönzi a komposztálást, a zöldhulladék hasznosítását. A 
projekt részeként – a díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek – a szolgáltatótól (Rekultív Kft) díjmentesen 
igényelhetnek és használhatnak a jövőben egy 400 literes házi komposztáló edényt, hogy a jelentkezők 
továbbhasznosítható komposzt előállításával elősegítsék, hogy kevesebb hulladék kerüljön a vegyes gyűjtő 
edényekbe.  
 
A komposztáló edény igénylését leadhatja a következő adatok megadásával: 
Név, Cím, Telefon szám, E-mail  
 
Az adatokat a következő címek valamelyikén tudja leadni: 
Fax: +36 96 579 583 
E-mail: lakszall@rekultiv.hu 
Posta: Rekultív Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 8. 
 
A szolgáltató (Rekultív Kft.) minden komposztáló edényt igénylővel felveszi a kapcsolatot, és 
tájékoztatja, hogy milyen módon és hol tudja átvenni a komposztáló edényt! 
 
Lezárult a lakosság körében kiosztásra kerülő hulladékgyűjtő edények és az udvarok edényeinek, 
konténereinek beszerzési eljárása, ezek szállítása folyamatosan történik. Kiírásra került a gyűjtő és szállító 
járművek, anyagmozgató gépek beszerzésének közbeszerzési eljárása is. Így a tervek szerint 2013. június 
30-ig, a projekt tervezett befejezési határidejéig folyamatos belépéssel, de teljes kapacitással elindulhat az 
új korszerű hulladékgazdálkodási rendszer. 
 
A projekttel kapcsolatos további híreket, információkat a www.hulladek.mosonmagyarovar.hu internetes 
oldalon találhat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
„Mosonmagyaróvári Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése” (KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007) című projekt aktualitásai 

 
A "Mosonmagyaróvári Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése" című projekt 
az Új Széchenyi Terv keretében 3.643.931.836 forintból valósul meg, melyből az Európai Unió Kohéziós 
Alapja és a hazai központi költségvetés által támogatott összeg 2.837.165.328 forint. Az érintett 71 
tagönkormányzatnak saját forrásként 806.766.508 forint önrészt kell biztosítani a beruházás 
megvalósulásához. 
 
A projekt jelenlegi szakaszában elkezdődtek az új szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítései, amelyek a 
meglévő edények begyűjtésével, a szigetek környezetének rendbetételével, akadálymentes 
megközelítésével és az új edények kihelyezésével fejeződnek be. Az év közepétől mind a 71 településen 
már igénybe veheti a lakosság az újonnan létesítendő 166 szelektív hulladékgyűjtő szigetet. 
A lakosság számára ingyenesen kiosztásra kerülnek 60-240 literes kék színű edények, a háztartásokban 
keletkező szelektív hulladékok (papír, műanyag, fém) gyűjtésére. Az edényt a szolgáltató ingyenesen üríti, 
előre meghatározott időpontokban. A házi szelektív gyűjtőedényben üveg frakció nem helyezhető el, azt 
kérjük a településen található szelektív szigeten elhelyezni. 
A projekt keretében kerül sor 10 hulladékudvar kivitelezésére, amelyek építési munkálatai is megkezdődtek, 
és az év közepétől látogathatók lesznek a térségben élők számára. Ezekből a  Mosonmagyaróváron 
létesítendő udvar készültségi foka jelenleg a legelőrehaladottabb. Természetesen a jövőben, a lakosságot 
érintő fontos információkról, a hulladékudvarok nyitva tartásáról, az ingyenesen leadható hulladékok 
fajtájáról is tájékoztatást fognak kapni a térségben élők. Az évi egyszeri lomtalanítás minden településen 
továbbra is megmarad. 
Elkészült a jánossomorjai hulladékkezelő központban a két új üzemcsarnok vázszerkezete, folynak a 
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„Mosonmagyaróvári Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” (KEOP-
1.1.1/2F/09-2010-0007) című projekt aktualitásai

A „Mosonmagyaróvári Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekt az Új Széchenyi Terv 
keretében 3.643.931.836 forintból valósul meg, melyből az Európai Unió Kohéziós Alapja és a hazai központi költségvetés által 
támogatott összeg 2.837.165.328 forint. Az érintett 71 tagönkormányzatnak saját forrásként 806.766.508 forint önrészt kell biztosítani 
a beruházás megvalósulásához.

A projekt jelenlegi szakaszában elkezdődtek az új szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítései, amelyek a meglévő edények 
begyűjtésével, a szigetek környezetének rendbetételével, akadálymentes megközelítésével és az új edények kihelyezésével 
fejeződnek be. Az év közepétől mind a 71 településen már igénybe veheti a lakosság az újonnan létesítendő 166 szelektív 
hulladékgyűjtő szigetet.
A lakosság számára ingyenesen kiosztásra kerülnek 60-240 literes kék színű edények, a háztartásokban keletkező szelektív 
hulladékok (papír, műanyag, fém) gyűjtésére. Az edényt a szolgáltató ingyenesen üríti, előre meghatározott időpontokban. A házi 
szelektív gyűjtőedényben üveg frakció nem helyezhető el, azt kérjük a településen található szelektív szigeten elhelyezni.
A projekt keretében kerül sor 10 hulladékudvar kivitelezésére, amelyek építési munkálatai is megkezdődtek, és az év közepétől 
látogathatók lesznek a térségben élők számára. Ezekből a  Mosonmagyaróváron létesítendő udvar készültségi foka jelenleg a 
legelőrehaladottabb. Természetesen a jövőben, a lakosságot érintő fontos információkról, a hulladékudvarok nyitva tartásáról, az 
ingyenesen leadható hulladékok fajtájáról is tájékoztatást fognak kapni a térségben élők. Az évi egyszeri lomtalanítás minden 
településen továbbra is megmarad.
Elkészült a jánossomorjai hulladékkezelő központban a két új üzemcsarnok vázszerkezete, folynak a csarnok szerelési munkái. 
Ezeket némiképp hátráltatja a rendkívül magas talajvíz. Tető alá került és a belső víz, szennyvíz és villanyszerelési munkákkal folyik 
a szociális épület kialakítása.
Kísérleti jelleggel elindul Mosonmagyaróváron és Jánossomorján a közterületi és házhoz menő zöldhulladék gyűjtés. Ezeken a 
településeken a lakosság számára kiosztásra kerülnek házi zöldhulladék-gyűjtő edények a keletkező zöldhulladékok (fű, lomb, stb.) 
gyűjtésére. A városi többemeletes lakókörzetekben kihelyezésre kerülnek 1100 literes zöldhulladék-gyűjtő edények.
A hulladékgazdálkodási projekt több módon is ösztönzi a komposztálást, a zöldhulladék hasznosítását. A projekt részeként – a 
díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek – a szolgáltatótól (Rekultív Kft) díjmentesen igényelhetnek és használhatnak a jövőben egy 
400 literes házi komposztáló edényt, hogy a jelentkezők továbbhasznosítható komposzt előállításával elősegítsék, hogy kevesebb 
hulladék kerüljön a vegyes gyűjtő edényekbe. 

A komposztáló edény igénylését leadhatja a következő adatok megadásával:
Név, Cím, Telefon szám, E-mail 

Az adatokat a következő címek valamelyikén tudja leadni:
Fax: +36 96 579 583
E-mail: lakszall@rekultiv.hu
Posta: Rekultív Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 8.

A szolgáltató (Rekultív Kft.) minden komposztáló edényt igénylővel felveszi a kapcsolatot, és tájékoztatja, hogy 
milyen módon és hol tudja átvenni a komposztáló edényt!

Lezárult a lakosság körében kiosztásra kerülő hulladékgyűjtő edények és az udvarok edényeinek, konténereinek beszerzési 
eljárása, ezek szállítása folyamatosan történik. Kiírásra került a gyűjtő és szállító járművek, anyagmozgató gépek beszerzésének 
közbeszerzési eljárása is. Így a tervek szerint 2013. június 30-ig, a projekt tervezett befejezési határidejéig folyamatos belépéssel, de 
teljes kapacitással elindulhat az új korszerű hulladékgazdálkodási rendszer.

A projekttel kapcsolatos további híreket, információkat a www.hulladek.mosonmagyarovar.hu internetes oldalon találhat.
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Mosoni-Duna és a Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció tájékoztató

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a kivitelező DD 
Konzorcium ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a „Mosoni-
Duna és a Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció” című 
KEOP projektben Mosonmagyaróváron a Lajta duzzasztómű és 
a torkolat közötti területen a kivitelező a közeljövőben megkezdi 
a folyó partrendezési munkáit. A folyó medrében és a partokon 
helyenként lábazati kőszórás és partbiztosítás épül. A munkákat 
a partok védelme, és az árvizek hatékonyabb levezetése 
érdekében szükséges megvalósítani. A munkavégzés idején kb. 
5 hónapig nagyobb forgalomra kell számítani a munkagépek és 
szállítójárművek miatt.

Mosonmagyaróváron a projekt kivitelezési szakaszában 
cserjeirtási és fakitermelési munkákat végeznek a Lajta 
folyó torkolata feletti szakaszon a jobb parton, valamint a 
mosonmagyaróvári Lajta-zsilip felett a főmeder és a Balparti 
csatorna között a tervezett hallépcső területén. Továbbá a 
Mosoni-Duna bal partján, a Mosonmagyaróvári duzzasztómű 
feletti szakaszon, a szivárgócsatornán és a főmeder bal parti 
sávjában kialakítandó vizes élőhelyek területén.

A Mosoni-Dunára a mederképző vízhozamokhoz képest 
túlzott mederméretek miatt a meder egy részének elnádasodása, 
hínárosodása, helyenként eliszaposodása jellemző, ez a 
belterületi szakaszokon és a lefűződőben lévő mellékágak, 
vizes élőhelyek, valamint holtmedrek esetén okoz problémát. 
A torkolati szakaszon a Duna kis- és középvízszintjeinek 
süllyedése jelent problémát, melynek következtében a Mosoni-
Duna alsó szakaszán a kis- és középvízszintek is csökkentek.

A káros hatások visszafordítása csak a folyó és a csatlakozó 
medrek komplex rehabilitációjával, az ökológiai feltételek 
javításával, vízpótlásával valósítható meg.

A Mosoni-Duna és a Lajta folyó térségi vízgazdálkodási 
rehabilitációjára az Európai Unió által biztosított forrást nyert 
el az Igazgatóságunk: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében 6.306.025.943 Ft vissza nem térítendő támogatást 
kaptunk a projekt megvalósítására. A támogatási szerződés a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és 
Igazgatóságunk között 2011.november 22.-én jött létre.

A projekt Rajka, Dunakiliti, Feketeerdő, Mosonmagyaróvár, 
Máriakálnok, Halászi, Hédervár, Kimle, Mecsér, Dunaszentpál, 
Dunaszeg, Kunsziget, Győrladamér, Győrzámoly, Győr és Vének 
község területét érinti.

A belterületi szakaszokon az árvízi, hordalék- és jéglevezetési 
feltételek javítása történik meg. A települések igényeinek 
figyelembe vételével partrendezést, burkolat átalakítást és 
építést végzünk.

Mosonmagyaróváron egységes vonalvezetésű part kerül 
kialakításra, mederkotrás, természetközeli (pl. rőzsefonat 
alkalmazásával) terelőművek építése, valamint a Mosoni-Duna 
duzzasztó ökológiai átjárhatóságának biztosítása történik. A 
projekt tartalmazza a Lajta folyó alsó belterületi szakaszának 
partrendezési feladatait, a Lajta, Mosonmagyaróvári duzzasztó 
felújítását és a duzzasztó ökológiai átjárhatóságának 
biztosítását.

A külterületi szakaszokon az elsődleges cél az ökológiai 
feltételek javítása. A vizes élőhelyek, szigetek, holtágak és 
mellékágak rehabilitációjával létrejön a folyóval az élő kapcsolat. 
A vizes élőhelyek rehabilitációja a térség turisztikai fejlettségére 
is pozitív hatással lesz. 

Jelenleg projekt második fordulója zajlik. A kiviteli munkák 
2012. októberében megkezdődtek, a projekt teljes befejezése 
2014. év végére várható. A tervezett beavatkozásokat követően 
az alapcélként megfogalmazott az EU Víz Keretirányelv szerinti 
jó ökológiai potenciál 2015 évig történő elérése teljesíthető lesz.

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

Új és használt alu- és lemeztárcsa forgalmazása

VINCZE GÁBOR

KÖSZÖNJÜK HA EGYESÜLETÜNKRE GONDOL 
ADÓBEVALLÁSAKOR!

 MAJOROKI KÖR EGYESÜLET - Adószám: 18531527-1-08
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Tisztelt majoroki lakosok!

Majoroki hírek - időszaki kiadvány
Majoroki Kör Egyesület

9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi Imre út 69.
ISSN 2061-8123

A Majoroki Kör Egyesület  életében a 2012-es év, a változások 
és nagy eredmények éve volt.

Nagy összefogásra és jó csapatmunkára volt szükség, 
hogy mindez végbe mehessen és az érdeklődők, résztvevők, 
ide látogatók visszajelzései alapján, csak dicséret illette a 
szervezőket, lebonyolítókat!  

Nézzük időrendi sorrendbe az eseményeket.
Évről-évre megrendezésre kerül a nyugdíjas klubbal közösen 

a nőnap megrendezése.
Ez így volt 2012 –ben is, nagy létszámban látogatnak el 

hozzánk a majoroki asszonyok akiket  virággal és jó hangulattal 
köszöntöttünk. 

Cserébe szerény vacsorával és annál is finomabb házi 
süteményekkel vendégelnek meg minket és egymást.

Majorokiak a Wittman park tisztaságáért elnevezésű 
rendezvényünk folyamatosan fejlődik és úgy látjuk elérte és 
eléri célját, hogy minél többen jöjjenek ki a város tüdejébe 
kikapcsolódni, játszani, megállni egy kis időre.

Ez a rendezvényünk a környezettudatosságra való nevelés 
céljából valósul meg, és fontos a jövő nemzedék tudat 
formálásában is.

Minden évben az Ujhelyi iskola diákjaival és a város más 
részéről érkező szülőkkel, gyerekekkel közösen kitakarítjuk a 
parkot.

Sajnos lehangoló eredménnyel zárul a park a takarítási 
akció, mert időről időre egyre több szemetet szedünk össze 
nagyságrendileg 3-4 m3-t. annak ellenére, hogy egyesületünk 
alkalmazásában folyamatosan egy fő közmunkás takarította a 
parkot.

Ennek a rendezvénynek a lebonyolításában nagy segítséget 
nyújt a REKULTÍV KFT, VÜF, UJHELYI ISKOLA, Mosonmagyaróvár 
Környezetvédelméért Közalapítvány.

Majorokiak napja 2012-ben az új helyszínen a a régi jól 
megszokott minőségbe és hangulatban telt

Sztárvendégünk az eddigi legjobb választás volt, rekord 
számú kilátogatóval büszkélkedhettünk.

Majoroki Bucsu szerény keretek közt zajlott le, de bízunk 
benne, hogy  2013-ban végre szabadtéren rendezhetjük meg 
mint ahogyan azt minden évben tervezzük, de az időjárás nem 
kedvez nekünk.

Majoroki karácsony a megújult kápolna téren, a térkövezett 
helyen került megrendezésre.

Eddigi rossz sáros körülményeket egy konfortosabb az 
ünnepnek megfelelő környezetben tudtuk lebonyolítani.

Szép és hangulatos műsorokat hallgathattunk meg és ízletes 
házi süteményeket fogyaszthattunk a forralt bor és tea mellé.

Folyamatos teendőink közt említhetjük meg a park 
rendbentartását és a majori ki közvilágítás folyamatos 
karbantartatását is, mindez annak a jó kapcsolatnak köszönhető, 
melyet a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.-vel tartunk.

A 2013 évben szeretnénk minél több rendezett közösségi 
teret létrehozni padokat, asztalt kihelyezni és segítséget 
nyújtani abban, hogy majorok városrészben minél több út 
lehessen portalanított, jól karbantartott.

Ezek megvalósításához szükségünk van a lakosság 
együttműködésére is.

Bármely témában észrevételük gondolatuk van, kérem 
írjanak nekünk bátran, az info@majorok.hu email címre.

A leveleket folyamatosan olvassuk, és lehetőség szerint 
mielőbb reagálunk mindenki levelére.

Egyesületünk megtalálható a FACEBOOK is ahol 
leggyorsabban értesülhetnek újdonságokról, programokról.

Megújul weboldalunk is amelyet továbbra is a www.majorok.
hu  címen lehet elérni.

Varga Tamás elnök



Január:
• Előző évi rendezvények elszámolása, pénzügyi zárás
• Éves munkaterv egyeztetése és jóváhagyása
Február:
• Wittmann park takarítás forgatókönyvének összeállítása 

költségvetéssel
Március:
• Márc. 15 koszorúzás
• Tisztújító közgyűlés megtartása, éves beszámolók 

elkészítése
Április: 
• Majoroki Hírek kiadvány előkészítése, szerkesztése 
• Wittmann park takarítás rendezvény lebonyolítása, Rekultív, 

AQUA,SZITE, VÜF, Táltos Családi Kör, segítségével 
Május: 
• Moson Kupa  teke versenyen való részvétel 
• Majoroki fesztivál  programterv elkészítése
Június:
• Majoroki Fesztivál szervezése, költségvetés elkészítése
• Fesztivál támogatók felkeresése, Majoroki Fesztivál 

helybérlőkkel személyes egyeztetés,  
• Fesztiváli feladatok egyeztetése végrehajtása
• Majoroki Hírek kiadvány anyaggyűjtése, szerkesztése 
Július:
• Majoroki Fesztivál 2013. 07. 06, lebonyolítása elszámolások 

elkészítése, pakolás takarítás 
Augusztus:
• Augusztus  20. koszorúzás, 
• Nyárbúcsúztató Főzőversenyen való részvétel, 
Szeptember:
• Majoroki ünnepi szentmise programtervezetének 

elkészítése, egyeztetés 
Október:
• Majoroki Hírek kiadvány megírása, anyaggyűjtés, 

szerkesztés.
• Majoroki bucsu, kápolna ünnep 2013 október 06.
• Októberi 25. Gyásznap koszorúzás
November:
• Majoroki könyv 2. kiadás lektorálás nyomdába adás 
December:
• Majoroki Hírek karácsonyi számának előkészítése 

szerkesztése
• Családi karácsony, megszervezése lebonyolítása 2013.

december 22.

Majoroki Kör Egyesület 
2013-as programjai, eseményei!

Mosonmagyaróvár Hársfa utca 15. 
Tel.: +36 30 585 85 85

w w w . m i k r o f l e x u m . h u

Személy- és haszongépjárművek klímarendszerének 
töltése, fertőtlenítése, teljes körű javítása.

Tradíció a lovas hagyományok 
útján

A Tradíció Lovas alapítvány, a lovas hagyományok megőrzése  
és megtartása, lovas sport szervezése, a hobbilovasok 
felkarolása, lovas események szervezése, lovas oktatás 
célzatával jött létre, kiemelten az fiatal korosztályra, akiknek 
tartalmas programot és időtöltést biztosítanak 

Az alapítvány a www.tardicioalapitvany.hu címen elérhető  
melyen fotókat és információkat, érdekes tartalmakat nézhetnek 
meg az oda látogatók.

 Az alapítvány  3013. május 1 alkalmából szervezi meg a 
fogatos felvonulását, melyen díszített hintók, mesterségek 
bemutatója is  látható lesz.

A felvonulás reggel  9 órakor indul a mosoni  városrészből,  
a Kránitz pékség melletti térről, végigvonul a város főutcáján /
Szent István út/ és beérkezik a Wittmann parkba.

Ezzel a programmal hagyományt szeretnénk teremteni, 
népszerűsíteni a lovas sportot és egy új színfoltot vinni a város 
életébe mely turisztikai szempontból is elengedhetetlen.

Várunk mindenkit!


