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A Majoroki Kör Egyesület időszakos kiadványa 2014. május                 16. szám

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

„Te Szedd” Mosonmagyaróváron is!
Az országos „Te szedd” szemétgyűjtési akcióhoz

csatlakozik Mosonmagyaróvár is! 

2014 Május 10., szombat, 9 óra, Wittman Antal park 

• Park és lakókörnyezetünk takarítása
• Wittmann parkban délelőtt 11 órától, játékos programok,  

kis vendéglátás, várja a résztvevőket. 

Koordinátor a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési -és Fenntartási osztálya.

Szervező partnerünk: 
a Majoroki Kör Egyesület ill. a Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány. 



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

Mi az a TeSzedd!?

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció 
ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár 
negyedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció 
keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a 
TeSzedd! önkéntesei.Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat 
minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb 
környezetünket. Azt is szeretnénk, ha minél több ember 
kifejezésre is juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra 
és felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül 
a szemét, akkor nincs mit összeszedni. Emellett az is a 
célunk, hogy minél többen ráérezzenek az önkéntesség 
ízére…A TeSzedd! nemzetközi porondon is bemutatkozik 
idén, hiszen Magyarország csatlakozik vele a „Let’s Clean Up 
Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az 
Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek 
meg. Május 9-11-én a kontinens 28 országának polgárai töltik a 
napjukat szemétszedéssel.

„Te Szedd” Mosonmagyaróváron is!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata csatlakozott 
az idei országos „Te szedd” szemétgyűjtési akcióhoz, mely 
május 9-11.-ig tart. A városi akciót  május 10.-re, szombatra 
hirdettük meg. Szervező partnerünk a Majoroki Kör Egyesület 
ill. a Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány. 
Az akciónak a környezetvédelmen, környezetszennyezés 
megelőzésén túl komoly közösségépítő szerepe is van, de 
legfontosabb a közös társadalmi felelősség, a környezettudatos 
gondolkodás népszerűsítése. A szemétszedés során csak 
háztartási szemetet gyűjtünk zsákba kézzel. A nagyobb 
kupacok, építési törmelék, stb. elszállításáról az önkormányzat 
gondoskodik folyamatosan ún. „Tájsebészet” programjában.

A Majoroki Kör Egyesület főszervezésében, együttműködve  a 
Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvánnyal a 
korábbi években is  szerveztünk szemétgyűjtési akciót, mely főleg 
a majoroki városrészre és a Wittmann parkra koncentrálódott 
és az Újhelyi Imre Általános Iskola volt a fő résztvevő benne. 
Az idei annyival másabb, több,  hogy az egész város területét 
lefedi a szemétszedés, az összes iskola - beleértve az általános 
-és közép iskolákat - jelentkezett a részvételre, szemétgyűjtésre, 
továbbá az alábbi civil szervezetek: Majoroki Kör Egyesület, 
Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány, 
Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület, Egyesület 
a Városközpontért, Ipartelepi Lakosok Egyesülete, Mosoni 
Polgári Kör, Mofém Körzeti Lakosok Egyesülete. Így mintegy 
2000 fő fog szombat délelőtt szemetet szedni a városban. A 
program koordinátora a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 

-és Fenntartási osztálya. A résztvevők előzetesen megkapják 
a szükséges eszközöket, kijelöltük a szemétlerakó helyeket. 
A Wittmann parkban a szemétszedés után 11 órától várjuk 
a résztvevőket egy kis vendéglátással, gyerek programmal, 
játékkal. Amely iskolák nem tudnak a parkba jönni, az oda járó 
gyerekeknek is megköszönjük munkájukat egy kis ajándékkal, 
melyet eljuttatunk az iskolába. Az akció fővédnöke dr. Árvay 
István alpolgármester, MNÖHT elnök.

További információk a www.teszedd.hu honlapon 
olvashatók. 

Mit „teszeddhetek”?

Az első és legfontosabb tudnivaló e kérdés kapcsán, az, 
hogy nem lehet összeszedni bármilyen szemetet, amit találsz: 
azért, mert az veszélyeztetheti a testi épséged, esetleg az 
egészségre ártalmas, veszélyes anyagot tartalmazhat.

A TeSzedd! keretében nem szabad összeszedni építési-
bontási törmeléket, gyógyszereket, autó akkumulátort, 
motorolajat, elektromos és elektronikai berendezéseket, vagy 
például nagyméretű autóalkatrészeket. Szintén nem gyűjtünk 
zöldhulladékot, tehát ha levágott faágakra vagy fűre bukkansz 
valahol, azt azzal a lendülettel hagyd is ott..Össze lehet viszont 
szedni bármit, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető 
és zsákban gyűjthető, abban elszállítható, például nem szakad 
szét a súlyától a műanyag zsák.A TeSzedd! keretében nem 
gyűjtünk szelektíven! Bár találhatsz a parkban, erdőben, út 
mentén PET palackot, alu dobozt vagy karton papírt, ezek 
nem hasznosíthatóak, mert sárosak, olajosak, festékesek, 
tehát szennyezettek. Korábbi tapasztalataink alapján a 
TeSzedd! keretében összegyűjtött anyagoknak mindössze 
3 százaléka hasznosítható újra.. A szedéshez i biztosítunk 
eszközöket: kesztyűt, zsákot és kötözőanyagot. a zsákodat, 
amit megtöltöttél, lehetőleg ne olyan helyen hagyd, ahol 
senki más. Fontos, hogy olyan,jól látható helyre tedd, ahol már 
mások is hagyták a sajátjukat. Az is lényeges, hogy a zsákok ne 
akadályozzák a forgalmat! Ezzel nagyban megkönnyíthetitek 
szemét elszállítóinak dolgát.

Mit vigyek magammal?

Célszerű még magaddal vinni kézfertőtlenítőt, azért, hogy 
amennyire csak tudod, óvd magad a fertőzésektől!

Kényelmes, sportos, laza ruhában gyere, olyanban, 
amilyenben jól érzed magad! Fontos, hogy a ruhád zárt és 
többrétegű legyen, hogy védd a bőröd a sérülésektől, és meg 
ne fázz. Legyen nálad a biztonság kedvéért egy esőkabát is, 
hogy meg ne ázz, ha elered az eső.

TESZEDD! LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

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
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2013-as évi beszámoló a Majoroki Kör tevékenységéről

Tisztelt Majorokiak!
A beszámolót szokatlan módon egyből köszönettel 

szeretném kezdeni!
Egyesületünk működéséhez elengedhetetlen a támogatóink 

nagylelkű támogatása, a Nyugdíjas klub lelkes segítőkészsége 
és számos önkéntes segítsége. Az egyesület vezetősége lelkes 
emberekből áll, és úgy gondolom, önzetlenül végzi munkáját, 
melynek minden esetben eredményes végkifejlete lesz.

Egyesület életében a 2013-as év egy átlagos évnek 
mondható, de a szervezet anyagi helyzete stabil lábakon áll. 
A nehéz anyagi körülmények ellenére is sikerült megtakarítást 
eszközölnünk, mely biztos alapul szolgál a 9. Majoroki fesztivál 
megszervezéséhez.

A tavalyi évet négy részre osztottuk fel és egy fontos 
momentum volt egyesületünk életében. Időrendi sorrendben 
szeretném ismertetni Önökkel.

Tisztújító taggyűlést tartottunk, melyről a korábbi 
számunkban már bővebben írtunk. Vezetőségünk egy 
új taggal, Lapincsné Melindával bővült, és további 5 évre 
korábbi vezetőség bizalmat kapott. Melinda egyesületünk és 
a rendezvényeink életében a gyerek programokért felel és ő 
állítja össze. Ha ötletük, elképzelésük lenne, őt keressék.

A Wittmann Park takarítást április hónapban rendeztük 
meg: közel 3 köbméter szemetet gyűjtöttünk össze az Ujhelyi 
iskola diákjaival és további segítőkkel. A takarítás végeztével 
szokásos gyerekprogramok, étel-ital várta a résztvevőket. 
Idén rendezvényünk tovább növekszik, csatlakoztunk a 

Te szedd! szemétszedési akcióhoz. Az önkormányzattal, 
Környezetvédelmi Közalapítvánnyal közösen szervezzük meg 
idén közel 600 fővel. A program dátuma 2014. 05. 10. szombat 
9-12 óráig a Wittmann Parkban.

Majoroki Fesztivál Korda Györggyel és Balázs Klárival, 
és a számos családi programmal magáért beszélt. Az ezévi 
rendezvényt kilencedszer szervezzük meg, mely előszele a jövő 
évi 10. fesztiválnak. Rendezvény dátuma 2014. 07. 12., szombat.

A Majoroki Bucsu igyekeztünk újból életre kelteni, de kissé 
döcögősre sikerült. A munkát nem adjuk fel vele kapcsolatban 
és tovább kutatjuk a megoldásokat hogyan, hol és milyen 
programokkal lehet jól működővé tenni. Várjuk ötleteiket 
helyszín, program tekintetében.

Az évet, mint mindig karácsonyi rendezvényünkkel zártuk.
Sok finom süteményt kóstolhattunk a nyugdíjas klub 

jóvoltából, a kiváló forralt bort ezúttal is Németh Béla 
biztosította. Aki kilátogatott, jól érezte magát. 

Mindenkit, aki részt szeretne venni vagy építő jellegű 
kritikával szolgálna egyesületünknek, tegye meg! Továbbá 
Majorokkal kapcsolatban észrevétele lenne, szóljon. Mi 
igyekszünk segíteni úthálózat, közvilágítás, iskola, óvoda, 
közterületi problémák fűnyírás- favágás terén.

Keressenek minket info@majorok.hu vagy tel 06306203439

Üdvözlettel:
                         Varga Tamás
                                    Majoroki Kör Közhasznú Egyesület    

Ács és Faipar 
Tel.: +36 20 217-0979

E-mail: vizifaepito@gmail.com
www.vifaep.hu

ifj. Török Mihály

· Csatornabekötés rövid határidővel
· Térkövezés
· Földmunka

betonvágás, betontörés, alapkiszedés és tereprendezés

+36 30 9570 030

A Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola alsós 
munkaközössége ebben a tanévben immár 13. alkalommal 
hirdette meg „Kedvenc mesém” címmel a város jövendőbeli 
iskolásai számára a rajz- és mesemondó versenyét. Az idei 
megmérettetésre 74 kisgyermek küldte be kedvenc meséjéről 
készült alkotását és 29-en jelentkeztek a mesemondó versenyre.

A rajzverseny győztesei: 1. helyezett Kovács Luca (Lurkóvár 
Óvoda), második helyezett Mészáros Emese (Bóbita Óvoda), 
harmadik Süpek Anna, (Kékcinke Óvoda).

A mesemondó versenyen az 1. csoportban első Harsányi 
Marcell (Majoroki Óvoda), második Németh Laura 
(Majoroki Óvoda), harmadik pedig Bozi Zalán ( Bóbita Óvoda) 
lett. Különdíjat Tóth Gréta Alexandra kapott (Lurkóvár Óvoda).

A 2. csoportban az első helyet Máté Péter (Osztermayer 
Óvoda), a másodikat Magdács Máté (Kékcinke Óvoda), a 
harmadik helyet pedig Landi Sára (Lurkóvár Óvoda) szerezte 
meg. Náluk a különdíjas Juhász Csenge (Vackor Óvoda) lett. 
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Óvodások versengtek a Fekete-iskolában
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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!

Majorokban (is) választottak

Nem könnyű következtetéseket levonni az országgyűlési 
választások eredményeit Majorokra vetítve, hisz az 5-ös körzetet 
leszámítva (Ujhelyi-iskola), a 4-es és a 6-os is zömmel majoroki 
utcákat tartalmazott, de a körzetbeosztások nem követték a 
történelmi településrészek határait.

Ez természetes persze, de valamiféle következtetéseket meg 
lehet próbálni levonni, e három körzet választási eredményeit 
tekintve.

A városi teljes összesített végeredményt a www.valasztas.
hu honlapról lehet letölteni, a teljesen pontos végeredmény 
a szavazást követő jogerőre emelkedést követően már nem 
sokakat érdekelt. Érdemes közzétenni, hogy a választásra 
jogosultak 60,16 százaléka járult urnákhoz az 5-ös számú 
választókerületben. S a választók 50,38 százaléka dr. Nagy 
Istvánt, a Fidesz-KDNP jelöltjét kívánta parlamenti képviselőnek. 
A három szavazókörben egyébként a résztvevők száma 
némiképp meghaladta a választókerület átlagát, 61, 3 % volt.

Majorok is dr. Nagy Istvánra voksolt, 794 voksot kapott. 
Másodikként Lehóczki Attila „futott” be 430 szavazattal. 
Harmadik helyen a Jobbik végzett 407 szavazattal. Negyedik 
az LMP lett 108 szavazattal. A többi „induló” a három 
szavazókörben együtt sehol sem lépte át a 15 főt. Ez jelzi azt 
is, hogy a majorokiak is tudták, hogy a választási bizniszben 
reménykedők nem képviselnek alternatívát.

Ha százalékra fordítjuk le a fentieket, az alábbi eredmény 
jön ki. 1793 érvényes szavazatból dr. Nagy István (Fidesz-

KDNP) 44,28 százalékot ért el Majorokban. Ez hét százalékkal 
kevesebb a választókerület egészének eredményénél! Lehóczki 
Attila a leadott szavazatok 23,9 százalékát szerezte meg. Ez 
majdnem két százalékkal jobb eredmény, mint amennyit a 
kerület egészében elért (22,03 %). A Jobbik jelöltjére a körzet 
voksolóinak 22,6 százaléka voskolt. Ez jóval jobb eredmény a 
kerület egészénél (18,83 %). Az LMP jelöltje, Goda Bálint Zsolt 
6 százaléka is jobb a kerület átlagánál, hisz az ott elért 4,88 
százalékkal pártja nem jutott volna be a Parlamentbe.

Ha az egyéni jelöltekre leadott szavazatok alapján összegzést 
mondhatnánk, akkor megállapíthatjuk, hogy a Fidesz- KDNP az 
átlagnál kissé gyengébb eredményt ért el, de így is fölényesen 
győzött. A magát baloldalnak nevező választási szövetség alig 
kapaszkodott föl a második helyre, a Jobbik Majorokban (is) 
megszorongatta, mindösszesen alig egy százalékkal maradt 
el. Az LMP eredménye egyértelműen siker itt, bár sokak szerint 
ez inkább jelzi azt, hogy a választok egy része sem a Fidesz-
KDNP szövetséget, sem a baloldalt, sem a Jobbikot nem kívánta 
megjelölni.

Bár van némi árnyalatnyi eltérés Majorokban a választási 
eredményeket szemlélgetve az országos, választókerületi, 
városi átlagtól, ez nem túl jelentős. Ha megkockáztathatjuk, 
jelentkezik némi kiábrándultság az elmúlt huszonöt évben 
kormányon levőkkel szemben. Ezt jelzi a Jobbik erősödése.

    Böröndi Lajos

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Kisalföldi 
Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 2014 tavaszán 
lomtalanítás lesz a városban a koncentrált gyűjtőpontokon 
és ellenőrzötten az alábbiak szerint:

- Az óvári városrészben két gyűjtőponton 
egyidejűleg, a Kapucinus u. sóház mögötti parkolóban 
és a Flesch Károly Kulturális Központ parkolójában (a 
Károly u. felől) lesznek kihelyezve a gyűjtőkonténerek 
2014. május 9-én, pénteken 12-17 óráig, május 10-én, 
szombaton 8-16 óráig. 

- A mosoni városrészben két gyűjtőponton egyidejűleg, 
az Iskola utcai beépítetlen önkormányzati területen és a Mosoni 
temető illetve szabad strand mögötti önkormányzati területen 
(Csikusz, szabad strand felőli megközelítéssel) lesz elhelyezhető 
a lom a konténerekbe 2014. május 16-án, pénteken 12-17 
óráig, május 17-én, szombaton 8-16 óráig.  

A háztartási lomot a kihelyezett gyűjtőedényekbe kell 
rakni szétválogatva, szelektíven! Veszélyes hulladékot 
(akkumulátor, vegyszer és gyógyszermaradványok, festékes 
doboz, olajos flakon, galvánelemek stb.), zöld hulladékot és 
építési törmeléket a konténerekben elhelyezni tilos! 

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a még értékes 
összetevőket, felhasználható alapanyagot jelentő hulladék, 
mint pl. a papír, műanyag, fém, üveg elhelyezésére, 
ártalmatlanítására egész évben lehetőség van a szelektív 
gyűjtőszigeteken. Továbbá  megnyílt a Gabonarakparton a 
hulladékudvar is. Nyitvatartási ideje: szerda és péntek 9-17 
óra, szombat 9-13 óra.  

A www.kisalfoldikhk.hu honlapon folyamatosan 
tájékozódhatnak a hulladékgyűjtéssel-ártalmatlanítással 
kapcsolatos aktualitásokról, a hulladékudvar működéséről, 
a hulladék elhelyezésének feltételeiről, a díjfizetés módjáról.

TaVaSZi LoMTaLaNíTáS MoSoNMagyarÓVároN
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Lajta–duzzasztó: indul a felújítás

AJTÓK, KAPUK, IPARI KAPUK

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

Majorokiak kérdezték:

Miért alacsony már hónapok óta a Lajta folyó 
vízszintje?

Tisztelt Majoroki Lakosok!

A „Mosoni-Duna és a Lajta folyó vízgazdálkodási 
rehabilitációja” projekt kivitelezője a beavatkozások hatékony 
végrehajtása érdekében kérte, hogy az üzemrendben 
szereplő értékeknél kisebb Mosoni-Duna vízhozam érték 
felső betáplálását biztosítsunk. A kérést a Szigetközi Vízpótló 
Rendszer Üzemelési Bizottság jóváhagyta.

Ez okozza azt, hogy a megszokottnál alacsonyabb a Lajta 
folyó vízállása.

A vízhozam előre láthatólag május 1-tól jelentősebben 
nőni fog.

               Németh József
                                                          igazgató
                                   Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A töltés menti kőszórásokat már „leterítették”, heteken 
belül indul a Lajta duzzasztó teljes felújítása. Ezalatt a 
főmederből át kell terelni a vizet a Lajta bal parti ágába: 
hallépcső is épül a folyón.

A 6,3 milliárdos Mosoni-Duna és Lajta rehabilitáció 
harmadik részében a Lajta mosonmagyaróvári szakaszára 
fókuszálunk (hisz csak ez a rész érintett a beruházásban). Az 
eddig elvégzett munkák elsősorban az árvízi biztonságot 
növelik. A duzzasztó alatt mindkét partot másfél kilométer 
hosszan lábazati terméskővel biztosították, hogy a folyóhoz 
túl közeli töltés rézsűje ne csússzon be a mederbe (sok 
helyen már így is besúvadt). Ezzel a munkával már végeztek a 
kivitelezők.

Emellett még kilenc helyen, 90-200 méteres szakaszon 
kellett – például a a Kálnoki út magasságában – hasonló 
munkákat elvégezniük. 

Egy nagy feladat azonban még hátra van: a várostól átvett Lajta 
duzzasztó teljes felújítása hamarosan elkezdődik. A főelemek 
maradnak, de a vasszerkezettől a zsilip felhúzójáig szinte 
mindent átépítenek, kicserélnek. Ezalatt a főmederből át kell 
terelni a vizet a Lajta bal parti ágába: ez a munka már jövő héten 
elkezdődhet. Ezen idő alatt – az önkormányzattal való 
egyeztetés eredményeként – másodpercenként 200 liter vizet 
vezetnek a Malom-ágba, s biztosítják a Vár-tó vízellátását.

A kivitelezés több hónapot vesz igénybe. Ami még 
érdekesség: egy hallépcső is épül majd a folyón.
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Majoroki Nyugdíjas klub élete 2014 első 4 hónapjában

Sajnos nemcsak a húsvét 
miatt csendesültünk el az utóbbi 
napokban. A klub tagjai által 
tisztelt és szeretett klubtársunk Cser 
Lenke néni elhunyt. Vezetőségi tag 
volt. Ő intézte az önkormányzati 
pályázatok megírását, lelkesen 
és körültekintően szervezte a 
kirándulásokat és jó gazda módjára 
minden évben beszámolt a 
pénzügyeinkről. Úgy gondoljuk, jól 
érezte magát közöttünk. Betegsége 
alatt is rendszeresen látogatták 
klubtagjaink. Drága Lenke néni! Emlékedet megőrizzük, 
nyugodjál békében!

E szomorú kitérő után elmesélnénk, milyen események 
történtek nálunk. Az év elején több új tag is társult hozzánk, 
akiket örömmel fogadtunk. Velük együtt állítottuk össze az évi 
programunkat. 

Mindjárt az év elején belevágtunk a farsangi bálunk 
szervezésébe, amely 140 fő részvételével ismételten jól 
sikerült. Tombolajegyek eladásában is rekordot döntöttünk, 
köszönhetően klubtagjaink és vendégeink hozzájárulásának a 
tombolatárgyakat illetően.

Megtartottuk a nőnapot, ahol a Majoroki Kör egyesület vezetői 
szegfűvel köszöntöttek minket, köszönjük ezt a szép gesztust.

Az idei évben ismét volt nyugdíjas KI MIT TUD 
Mosonmagyaróváron. Természetesen mi is résztvevői voltunk, 
sőt díjazottak is lettünk. A jelenet kategóriában a harmadik 
helyezettek, tánc kategóriában különdíjasok lettünk. Köszönet 
minden szereplőnek, akik ismételten bebizonyították, hogy egy 
közösségen belül mi mindenre képesek vagyunk. 

Természetesen a programunkat idén is úgy állítottuk össze, 
hogy a meghívott előadók, témában és előadásmódban is 

sokrétűek legyenek. Mindjárt az elsők között köszönthettük 
Hámor Vilmos újságíró urat, aki  közvetlen stílusával, humorával, 
történeteivel néha meghatottságot, de leginkább mosolyt 
varázsolt arcunkra. Őt követte Nády Mária költőnő, aki szinte 
a barátnőnként beszélgetett velünk a verseiről, érzelmeiről. 
Azokról az érzelmekről, melyeket szinte mindannyian átéltünk 
már, csak nem tudjuk olyan szépen versekbe foglalni mint ő. Dr. 
Makai Sándor a kutatásairól beszélt nekünk és bebizonyította 
a régi mondást miszerint „Fűben, fában orvosság”. Dr. Beawe  
Mária  bőrgyógyász doktornő, aki már kirándulni is eljött velünk, 
elmondta,  fontos az anyajegyek ellenőrzése és a mérsékletes 
napozás. Vendégeink között köszönthettük Kiss Miklós 
evangélikus lelkészt, aki Luther Márton életéről, és a vallási 
szokások különbözőségéről beszélt. Meglátogatott bennünket 
Dr. Nagy István polgármester úr is. Vele nagyon közvetlen 
stílusban beszélgettünk és érdeklődtünk a város fejlődéséről 
és a közeljövő terveiről. Ismét itt volt Dr. Nagy Frigyes úr, aki 
kérésünkre most az Afrikában töltött idejének élményeiről, 
érdekességeiről mesélt.

A költészet napján az Ujhelyi iskola egyik tanára Mészely 
József ismertetett meg bennünket verseivel. Tőle sok érdekes 
történetet hallhattunk a környező települések  (Halászi, Lébény) 
régi  mende-mondáiról versben foglalva.

Úgy gondoljuk, hogy mindannyian hasznosan töltöttük el 
hétfő délutánonként azt a pár órát a klubban.

Mindenkit szeretettel várunk, aki úgy érzi jó lett volna 
ezeken a programokon ott lennie.

   Majoroki Nyugdíjas Klub 

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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FELHíVáS!
Majoroki Kör Közhasznú egyesület Éves rendes közgyűlése
Időpont: 2014.05.12. 
Helyszín: Ujhelyi Imre Általános Iskola, Menza épülete

Minden tagunkat és egyesület élete és tevékenységére 
kíváncsi lakost várunk és számítunk rá.
Meghívott vendég:  Kránitz Péter körzetünk képviselője
 Dr. Nagy István Városunk Polgármestere,
 Országgyűlési képviselő
Napirendi pontok
• köszöntő, elnöki beszámoló
• egyesületünk gazdasági helyzetének éves beszámolója
• éves értékelés, 2014 tervek
• nyugdíjas klub 2013 év történéseinek bemutatása, 2014 

év terveinek ismertetése
• Kránitz Péter Képviselő Úr 2013 év bemutatása 2014 év 

terveinek ismertetése
• Dr Nagy István Polgármester Úr elmúlt 4 év bemutatása, 

jövőbeni terveinek ismertetése
• Tagság és érdeklődők kérdést tehetnek fel 

meghívottainknak egyesületünk és a klub vezetőségének, 
tagságának Majorok helyzetéről és egyéb aktuális 
témákról …….

Hulladéknaptár alapján történik 
májustól a házhoz menő szelektív- és 

zöldhulladékgyűjtés Mosonmagyaróváron

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft értesíti 
Tisztelt mosonmagyaróvári ügyfeleit, hogy május 5-től 
hulladéknaptár alapján végzi a városban házhoz menő szelektív 
– és zöldhulladékgyűjtést. 

A naptáron sötét háttér jelöli a házhoz menő szelektív gyűjtés 
napjait, a világosabb pedig a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 
napjait. A közszolgáltató ezúton is értesíti a lakosságot, hogy a 
június 9-én (Pünkösd hétfő) esedékes szelektív gyűjtést június 
10-énvégzi el. Azok a díjtartozás mentes ügyfelek, akik még 
nem igényeltek zöldhulladékgyűjtő és szelektívgyűjtőedényt a 
Barátság utca 8. szám alatti telephelyen tehetik ezt meg hétfőtől 
csütörtökig 07-15 óra között. Az edények díjmentes használatba 
kerülnek ügyfeleinkhez. 

Kérjük, hogy a gyűjtés feltételeiről a www.kisalfoldikhk.hu 
oldalon a Közérdekű menüpont Hirek, felhivások rovatából 
tájékozódjon. 



8 órakor 
• főzőverseny kezdete, helyi és meghívott szakácsvendégek 

részvételével, gasztronómiai egyesület közreműködésével
10 órától
• gyerek programok, játszóház, kézműves sátor,  sakk verseny 

ajándékokért, 
12 órakor
• főzőverseny elbírálása, díjak kiosztása
12.30-tól 
•  „jó ebédhez szól a nóta”  Szabó Péterrel
15 órától
• EGÉSZSÉGÜGYI DÉLUTÁN
• elsősegélynyújtási bemutató és tájékoztató
• újraélesztési gyorstanfolyam  
• egészségügyi sátor
• vércukor, vérnyomás, koleszterin mérés és táplálkozási 

tanácsadás
15.30-tól 
• Ujhelyi Iskola OKEY DANCE tánccsoportjának műsora
16.00-tól
• ÉLETFA Nagycsaládosok, Táncoslábú anyukák

16.15-től
• Majoroki Nyugdíjas Klub
16.45-tól
• ÉLETFA nagycsaládosok, Táncoslábú anyukák
17 órától:
• MOFÉM fúvósok 
17.45-től 
• Gazdász Táncegyüttes műsora
18.15-től
• Levéli harmónikások
19 órától 
• Naptár színház
20 órától
• Disco Mityóval
20.30-tól
• Irigy Hónaljmirigy élő produkciója
21.15-től 
• Disco Mityóval
24 órakor
• Kapuzárás

Műsorváltoztatás jogát fenntartjuk

9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai György u. 68.
Tel.: 00 36 96/219-865, Fax: 00 36 96/579-888

Mobil: 00 36-20-2143-713
Mobil: 00 36-20-9264-894

info@ovarvafa.hu

www.ovarvafa.hu

Majoroki Fesztivál 2014 július 12. /szombat/

2014 Majoroki fesztivál sztárvendége az Irigy Hónaljmirigy 
Július 12. szombat, 20.30 órakor


