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8 ÓRAKOR 

A Fôzôverseny kezdete, helyi és meghívott
szakácsvendégek részvételével, gasztro-
nómiai egyesület közremûködésével

10 ÓRÁTÓL

Gyerekprogramok, játszóház, kézmûves-
sátor, sakkverseny ajándékokért

12 ÓRAKOR

A fôzôverseny elbírálása, 

díjak kiosztása

12.30 ÓRÁTÓL 

„Jó ebédhez szól a nóta” 
Szabó Péterrel

15 ÓRÁTÓL

EGÉSZSÉGÜGYI DÉLUTÁN
• Elsôsegélynyújtási bemutató 

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

mérés és táplálkozási tanácsadás

15.45 ÓRÁTÓL 

Ujhelyi Iskola OKEY DANCE 
tánccsoportjának 
mûsora

16.20 ÓRÁTÓL

ÉLETFA Nagycsaládosok, 
Táncoslábú anyukák mûsora

16.40 ÓRÁTÓL

Majoroki Nyugdíjas Klub mûsora

17 ÓRÁTÓL

ÉLETFA nagycsaládosok, 
Táncoslábú anyukák mûsora

17.20 ÓRÁTÓL

MOFÉM fúvósok mûsora

18.15 ÓRÁTÓL

Levéli harmonikások mûsora

19 ÓRÁTÓL 

Naptár Színház elôadása

20 ÓRÁTÓL

DISCO MITYÓVAL

20.30 órától

KORDA GYÖRGY 
ÉS BALÁZS KLÁRI 
MÛSORA
21.15 ÓRÁTÓL 

DISCO MITYÓVAL

24 ÓRAKOR

Kapuzárás

MAJOROKI HIREK 2013 - BORITO (HATSO / ELSO) // Cyan // Magenta // Yellow // Black
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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 újra mintegy 5 köbméter 
hulladék gyűlt össze. Sorozatos probléma az építési törmelék 
törött ablaküvegek illegális lerakása, mellyel fokozott 
veszélyt okoznak a parkban sétáló játszó gyermekeknek! A 
szemétszedést követően megvendégelték a résztvevőket, 
rajzolhattak az érdeklődők. 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  végleg 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. 

Újabb probléma a helytelenül parkoló személyautók 
helyzete, képes tudósításunkban is látható, hogy utánfutóval 

a védett part területén parkolnak. Megengedhetetlen az 
ilyen viselkedés és felvetődik a kérdés, hogy mi jöhet még? 
Szeretnénk újra felhívni az illetékesek figyelmét 
arra, hogy egy állandó jellegű parkőri jelenlét, sokat 
segítene a vandalizmus, illetéktelen szemét lerakás 
megszűntetésében.

Újra megtisztult Wittmann park!

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

9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 9. 
Tel.: +36 96/206-895

Mobil: +36 70/6215-266 • +36 20/3312 571
E-mail: kocsisbelane@freemail.hu

Kocsis Béla e.v.
festő-mázoló-tapétázó,
homlokzati szigetelés



Majoroki Kör Egyesület · Telefon: 06 30 620 3439 · www.majorok.hu · E-mail: info@majorok.hu 3. oldal 

A Majoroki Fesztivál fellépői: A MOFÉM FÚVÓSZENEKAR

A fémfeldolgozó vállalat fúvószenekarának szervezését 
1949 nyarán kezdték el,melynek első vezetője Paulusz Béla 
karnagy volt,a fúvósokkal Haász István foglalkozott. Az 
első szereplés dátuma 1949 november 7.-e volt. A vezetést 
1951-ben Haász István vette át,működése alatt jó gárdát 
formált,bővült a repertoár,a zenekar a nemzeti ünnepek,vállalati 
ünnepségek,városi térzenék, esküvők, bálok, temetések 
rendszeres résztvevője volt.

A Muszorgszkijjal és Wagnerrel való ismerkedés után az 1970-
es években előtérbe kerültek a népdalfeldolgozások-Kodály, 
Bartók és mai zeneszerzők műveit hangszerelték fúvósokra. A 
zenekar ekkor lett igazán jó kollektíva, gyökeret vert a családi 
összejövetelek, kirándulások hagyománya. A megalakulás 25 
éves évfordulóján a SZOT akkori kulturális vezetője / Nyitrai 
Ferencné / 4 alapító tagnak Szocialista Kúltúráért  jelvényt 
adott át.1975-ben a Fúvószenekarok Országos Minősítő 
hangversenyén az együttes Ezüst Lant fokozatot kapott.

1977 márciusától Farkas Mihály karmester vette át a zenekar 
irányítását,aki azóta is az együttes élén áll.

A zenekar minősítései a következők:
• 1975 Ezüst Lant, 1978 Ezüst Lant, 1981 Ezüst Lant 

Diploma
• 1984 Ezüst Lant Diploma, 1989 Aranydiploma, 

2007 Vasas Művészeti Díj
• 2012 MSZOSZ-Díj (Magyar Szakszervezetek 

Országos Szövetsége)
A Vasas Fúvószenekarok Országos Találkozóján minden 

alkalommal részt vett az együttes. Minden évben TAVASZI 
HANGVERSENY –nyel köszönti a zenekar a város zenekedvelő 
közönségét. Az együttes repertoárja az évek során sokat 
változott, igazodott az igényekhez. A hagyományos 
fúvószenekari indulók, polkák, keringők mellett operett 
részletekkel, filmslágerekkel, modern zenekari feldolgozásokkal 
is bemutatkozik a zenekar.

Az elmúlt évtizedekben a számos hazai helyszín mellett 
nemzetközi fúvóstalálkozón is részt vett az együttes,ezek a 
következők:

• Ausztria Schwadorf, Höflein, Jois,  Winden
• Olaszország Besana Brianza
• Németország Hattersheim
• Szlovákia Myjava,  Stara Tura
A zenekar történetének legfontosabb eseményeit,fordulatait 

az 50.évforduló alkalmából 1999-ben megjelent kiadvány 
foglalja össze, „ A Mofém fúvószenekarának 50 éve 1949-1999.”

2004-ben az 55 éves évfordulóra saját CD-t adott ki az 
együttes.

2009-ben a 60 éves évfordulóra elkészült a zenekar 
történetét bemutató DVD.

A nehéz,de gazdag élményekkel kialakult barátságokkal 
megjárt út fontos tényezői a zene szeretete, a közösségi 
szellem,a családias összetartozás. A zenekarban a generációk 
együtt munkálkodása az általános iskolai tanulóktól a 
nyugdíjasokig, a családi tradició, a nagyapáktól az unokáig 
mindennél többet mond. A széleskörű hazai, az egyre 
szélesedő nemzetközi kapcsolatok alapján a fesztiválokon való 
részvételek a zenekar nevét egyre ismertebbé tették, és egyre 
magasabb színvonalú szakmai munkát igényelnek.

A működés feltételeit kezdettől fogva a Mofém zrt.
biztosítja,bár néhány zeneértő, jószívű, emberileg 
szerény,adományaikban bőkezű szponzor is szívesen támogatja 
az együttest.

Közmunkaprogram Majorokban

2013 ban is részt vesz a Majoroki Kör Egyesület a 
közmunka programban. Az eddigi feladatok mellett a majoroki 
közterületek tisztán tartására is több gondot fordítunk. Célunk, 
hogy maximálisan kihasználjuk a rendszert majorok szebbé 
tétele érdekében. A munkákat mindig évszaknak megfelelően 
végezzük és legfőbb célunk a Wittmann  park tisztán és 
rendezetten tartása. Ez évben végzett munkák:

• folyamatos park takarítás,
• ágak bozótok irtása a járdák, közlekedő utak mellett a 

parkban,
• együttműködés a VÜF Kft.-vel, majoroki városrészben a 

közterületi füves részek nyírása során,
• közterületi parkosítások rendben tartása,
• nyugdíjasok házkörüli munkáiba való besegítés,
• Szent Ferenc kápolna környékének tisztántartása
• A Wittmann parki játszótér fűnyírása.

Kérjük a lakosoikat, hogy észrevételeikkel segítsék 
munkánkat!

Elérhetőségeink: 063-202143713, info@majorok.hu
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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!

A Majoroki Fesztivál sztárvendégei, Korda György  és Balázs Klári!

Korda György 1939. január 4-én született Budapesten. 
1957. december 31-én, 50 évvel ezelőtt, kezdődött művészi 
pályafutása. 

A Táncdalfesztiválok idején négyszer nyerte el a legjobb 
előadói díjat, és háromszor a közönségdíjat. 

A Made in Hungary-n nyolc alkalommal kapott első díjat, 
háromszor második, és egyszer harmadik helyezést. 

Közben nemzetközi szerepléseivel öregbítette a magyar 
könnyűzene jó hírét Európában, Amerikában, Kanadában és 
Ausztráliában. 

1958-1970-ig mintegy 200 kislemeze jelent meg, 1970-től 
a mai napig 32 albuma jelent és mindegyik aranylemez lett. 
1992-ben a kétmilliomodik, majd 2004-ben a 4 millió eladott 
hanghordozó után kapta meg a gyémánt, ill. a platina lemezt. 

1980-tól énekelnek együtt Balázs Klárival és azóta az életük, 
a sikereik és az albumaik is közösek. 2003-tól közvetít pókert, 
mint kommentátor a Sport 1 TV-én - általános sikertől övezve. 
2005-ben és 2006-ban 7 telt házas koncertet adtunk közel 
100.000 néző előtt Balázs Klárival. 

Kitüntetései: 3 Nívódíj (2 Rádiós, 1 TV-s) a Magyar Kultúra 
Lovagja 2002, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 
1998-ban. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje 
2005-ben. 

Balázs Klári énekesi karrierje az 1970-es években kezdődött, 
amikor a Periszkóp, majd a Skála együttes tagja volt, amelyek 
rendszeresen szerepeltek zenés fesztiválokon. 

Az együttes megszűnése után szólópályára lépett, egy-két 
rádiófelvétele is készült, de nagyobb sikert nem ért el.  

Korábbi férje Balázs Gábor, a Tolcsvay-trió, valamint a Magyar 
Rádióban működő Stúdió 11 zenekar basszusgitárosa volt. A 
zenekar gyakran lépett fel Korda Györggyel. 

A „Halló, itt Korda György„ című balatoni ORI turnén szövődött 
az új szerelem, de akkor a férjével már nem élt együtt. 

Korda György és Balázs Klári 13 közös albumot adott 
ki, amelyeken a „Szeress úgy is, ha rossz vagyok”, vagy a 
„Ha nem tudom, nem fáj” című slágerek is szerepelnek. 
Megszámlálhatatlan mennyiségű világsláger feldolgozása 
fűződik a nevükhöz. Az ő érdemük a „Mamma Maria” 
című sláger magyarországi sikere, amely a Sziget Fesztiváli 
szerepléseik egyik kihagyhatatlan slágere. 2000-ben, egy itthon 
még ismeretlen műfajt teremtett meg az „Új évezred szerelme” 
című albumával, amelyen opera slágereket dolgozott fel 
könnyűzenei hangszerelés vegyítésével. 

Az éneklés mellett egy hotelt is vezet férjével, a II. 
kerületben lévő 21 szobás Hotel-Villa Korda tulajdonosa. 

Megszámlálhatatlan mennyiségű külföldi előadás áll a háta 
mögött, amelyekre az énekes pár mind a mai napig felkéréseket 
kap.

Már a hatvanas években nagy népszerűségre tett szert 
Korda György és azóta szinte folyamatosan reneszánsza van. A 
nyolcvanas évek óta feleségével, Balázs Klárival közös a sikerük. 
Külföldön is elismertek, s hazahoznák onnan az örömöt, azaz 
szeretnék, ha itthon is minél több boldogság, boldog ember 
lenne és ezért mindent meg is tesznek dalaikkal.

– Hogyan telik a nyár? Munka, szabadság? 
Balázs Klári: – Többségben a munka van. Nálunk évek 

óta így megy, de ez jó. Gondolok a művészeti munkára, az 
előadásokra, a pókerközvetítésekre és a kis szállodánkra, 
nyáron itt is több feladat adódik. Kikapcsolódást az jelent, ha 
itthon lehetünk, az állataim borzasztóan fontosak. Született 
egy kis keresztgyerekünk, és gyönyörű, hozzá szoktam 
átszaladni. Így van babázás, kutyázás, cicázás. Nekem még 
ehhez jön a házimunka, amit nagyon szívesen végzek és az 
éjjeliszekrényemen vannak olvasásra váró könyvek. 

– Nyáron szabadtéri fesztiválokra kapnak több meghívást? 
Inkább idősebbeknek vagy fiataloknak is szóló programokon 
lépnek fel? 

Balázs Klári: – Télen gólyabálokra szoktunk menni 
egyetemekre. Nyáron fesztiválokon is fellépünk, például az 
EFOTT-on (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai 
Találkozója) és Velencén. Feltűnően sok meghívást kapunk 
a fiataloktól, de természetesen részt veszünk egyéb 
rendezvényeken is, voltunk például mostanában a Pécsi 
Kulturális Napokon. A pici gyerektől az egészen idős nézőig 
mindenki élvezi a koncertjeinket és ez nagyon jó dolog. 
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Mindenkinek készül a műsorunk és mindig igyekszünk a 
maximumot nyújtani. Abból tudjuk, hogy ez sikerült, hogy 
nagyon sok helyre vissza szoktak hívni bennünket. 

– Visszatekintve most már több évtizedes pályájukra, van, 
amit másképp tennének? Van, amit utólag még fontosabb, jobb 
döntésnek tartanak, mint akkor, amikor meghozták? 

Korda György: – Az ember utólag sok mindent tenne 
másként, de ezek már csak utópiák, hogy mi lett volna, ha... A 
hatvanas években többször megkerestek az Állami Operaháztól, 
hogy legyek operaénekes, vállalják a taníttatásomat egy olasz 
akadémián. Sokat gondolkodtam ezen, hogy mi lett volna, 
ha... Ha abbahagytam volna a táncdaléneklést. De ez csak egy 
lehetőség volt, amivel nem éltem. Talán ez az egyetlen, ami 
jelentős változást hozott volna. De így utólag azt gondolom, hogy 
így volt rendjén, így volt helyes, ahogy volt. Mert ötvennegyedik 
éve éneklek és mindig úgy éneklek, hogy mindenkinek tudok 
mondani valamit, s ezt a másik pályán nem tudtam volna 
megtenni. Az az érzésem, hogy helyesen választottam. Az is 
egy jó választás volt, hogy nem mint szólóénekes folytattam 
a karrieremet, hanem a Korda György–Balázs Klári duettel. 

Ez is egy olyan változás a zenei pályafutásom során, amivel 
meg kellett barátkozni, hogy már közös a siker. És az, hogy 
ötvennégy év után még mindig vannak álmaim és terveim ezen 
a pályán, azt mutatja, hogy helyesen cselekedtem. Manapság 
azonban vannak apró dolgok, amik zavarnak. Például rengeteg 
a feltörekvő fiatal. Szükség van váltásra és szükség van újakra 
– de ennyire? Nem hiszem. Ez nem hiúsági kérdés. Ennyi évnyi 
siker után nem gondolhatják, hogy még valakire is féltékenyek 
vagyunk. Nem az irigység beszél belőlem. De persze 
mindannak ellenére, amik zavarnak, tudom, a feleségemnek 
olyan képzelőereje van, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a 
közeljövőben nem jövünk elő valami újjal. 

Balázs Klári: – Amíg az embernek a torkában ott van a 
biztonságos hangszál, amivel tud bánni, addig kell hogy 
legyenek tervei. De azt az előbbiekhez hozzá kell tegyem: sok 
fiatalnak bemagyarázzák, hogy a világ legnagyobb színpadain 
a helye. Pedig meg kellene hagyni nekik a lehetőséget, hogy 
először bebizonyítsák, úgy van-e. Néha aggodalommal nézem, 
hogy olyan pályáról csalják el őket, ahol lehet, hogy sokkal 
sikeresebbek lennének, mint a zenei pályán. 

A naptár színház közel 10 esztendővel ezelőtt kezdte meg 
működését ez idő alatt közel 10 produkciót állítottak színpadra. 
Számos hazai és nemzetközi siker előadást tudhatnak maguk 
mögött. Az társulat tagjai mind elhívatott, színészek zenészek 
akik fontosnak tartják a zenés színház életben tartását( operett, 

revü,musical, rock -opera, stb) repertoárjukban is főképpen 
ezekből válogatnak de nem zárkóznak el egyes darabok új szerű 
újra gondolásának feldolgozásitól sem! Számos társulattal, 
színésszel és zeneszerzővel dolgoztak már együtt. A theatrum 
vezetője és rendezője Lóránt G. István a magyar kultúra lovagja. 

Naptár Színház
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„Látjátok feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott 
minket magunkra. Ismertük Őt. Nem volt nagy és kiváló. 
Szív volt, a mi szívünkhöz közelálló.”

DRÁGA GIZI NÉNI, BARÁTNŐNK ÉS KLUBVEZETŐNK!

Megrendülve, szomorú szívvel álltunk koporsód mellett, 
nehéz elhinni, hogy elmentél…

Tudtunk hosszú betegségedről, mégis mindannyiunkat 
váratlanul ért, hogy itt hagytál minket. Nagyon fogsz hiányozni.

Sok éven át együtt voltunk a MOFÉM, majd a Majoroki 
Nyugdíjas Klubban. Sokszor mentem, mentünk Hozzád 
panaszkodni, vigaszt, tanácsot várva Tőled, és Te mindig 
meghallgattál, és ha tudtál, segítettél. Ünnepnek számított, ha 
Nálad lehettünk vendégségben.

Én magam büszke voltam és vagyok, hogy a barátodnak 
mondhattam magam.

Hosszú és gazdag életedben mindenki tisztelt és szeretett. 
Sok jó dologban volt részünk együtt. Sok szép kirándulás, baráti 
összejövetel, amire örömmel fogunk emlékezni. 

Életed nagy részét áldoztad a közért, szeretted amit csináltál, 
ez volt az életelemed. 

Erős asszony voltál, míg egészséged engedte, tevékenyen 
részt vettél a klub munkájában.

Nehéz lesz pótolni Téged. Amióta beteg lettél, még senki 
nem foglalta el vezetőként a helyedet a klubban.

Fájó szívvel vettünk végső búcsút Tőled, a Jóisten áldjon 
meg haló poraidban is. Nyugodjál békében

Mindig tisztelettel és szeretettel fogunk emlékezni Rád:

 Gábor Jánosné 

GIZI NÉNI cSENDBEN TÁVOZOTT

Egy szombati nap délutánján érkezett a hír, hogy 
kórházba került. Érezve, hogy nagy a baj, vasárnap délután 
meglátogattam. Sajnos beszélgetni már nem lehetett vele, s 
hétfő hajnalban eltávozott közülünk.

Húsz évvel ezelőtt találkoztam vele először. Lenyűgözött 
amilyen szeretettel beszélt imádott városáról, városrészéről 
Majorokról. Mesélt ifjúkori életéről, a majorokiak összefogásáról, 
szorgalmáról, az iskola építéséről, a közösségi életről. Érezni 
lehetett, hogy szeretné újra feléleszteni azt a közösségi létet, 
szellemet, ami régebben működött. Ebben próbáltam neki 
segíteni, s partnerekre találtunk a Majoroki Körben és az Ujhelyi 
Iskola vezetésében is.

Szabó Józsefné / Gizi néni/ fáradhatatlanul szervezte 
a nőnapokat, az egyre gyakoribb kirándulásokat, bálokat, 
a karácsonyi nyugdíjas vacsorákat, segítő kezet nyújtott a 
rászorulóknak. Ő volt a motorja a Nyugdíjas Ki Mit Tud? – ra 
való felkészüléseknek szervezőként és szereplőként egyaránt. 
Nyolcvanon túl is vállalta a fellépéseket, vezette és képviselte 
a Nyugdíjas Klubot, szelíd szóval volt vezére a társaságnak. 
Sokszor aggódott! Vajon sikerül, jól szerepelünk,eljönnek és jól 
érzik magukat? Soha nem magára, mindig másokra gondolt és 
eszerint cselekedett. Az utóbbi két évben tolószékhez kötötten 
is sokat segített. A kilencvenedik születésnapján megbeszéltük, 
hogy a cél a 100-ik! Sajnos ezt már nem érhette meg! Élt 91 
küzdelmes, ám rendkívül tartalmas esztendőt. Csendben 
dolgozott és csendben távozott!

Köszönöm , hogy bizalmába fogadott, köszönöm amit 
személy szerint nekem és a majorokiaknak adott példájával, 
munkájával! Nyugodjon békében és vigyázzon ránk onnan 
fentről!

 Szabó Miklós
 képviselő

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
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8 ÓRAKOR 

A Fôzôverseny kezdete, helyi és meghívott
szakácsvendégek részvételével, gasztro-
nómiai egyesület közremûködésével

10 ÓRÁTÓL

Gyerekprogramok, játszóház, kézmûves-
sátor, sakkverseny ajándékokért

12 ÓRAKOR

A fôzôverseny elbírálása, 

díjak kiosztása

12.30 ÓRÁTÓL 

„Jó ebédhez szól a nóta” 
Szabó Péterrel

15 ÓRÁTÓL

EGÉSZSÉGÜGYI DÉLUTÁN
• Elsôsegélynyújtási bemutató 

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

mérés és táplálkozási tanácsadás

15.45 ÓRÁTÓL 

Ujhelyi Iskola OKEY DANCE 
tánccsoportjának 
mûsora

16.20 ÓRÁTÓL

ÉLETFA Nagycsaládosok, 
Táncoslábú anyukák mûsora

16.40 ÓRÁTÓL

Majoroki Nyugdíjas Klub mûsora

17 ÓRÁTÓL

ÉLETFA nagycsaládosok, 
Táncoslábú anyukák mûsora

17.20 ÓRÁTÓL

MOFÉM fúvósok mûsora

18.15 ÓRÁTÓL

Levéli harmonikások mûsora

19 ÓRÁTÓL 

Naptár Színház elôadása

20 ÓRÁTÓL

DISCO MITYÓVAL

20.30 órától

KORDA GYÖRGY 
ÉS BALÁZS KLÁRI 
MÛSORA
21.15 ÓRÁTÓL 

DISCO MITYÓVAL

24 ÓRAKOR

Kapuzárás

MAJOROKI HIREK 2013 - BORITO (HATSO / ELSO) // Cyan // Magenta // Yellow // Black


