
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 2014. május                 16. szám



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

Jeles ünnep a mai, amikor 
arra a nagyszerű pillanatra 
emlékezünk, amikor a két 
egymást mellett élő település 
– Moson és Magyaróvár  
egyesült, kinyilvánította, 
hogy közös jövőt szeretne 
építeni. Fölismerte, együtt 
erősebbekké válhatnak, mint 
ha külön utat járnának.

Pedig nem volt egyszerű 
kikínlódni a döntést. Hiszen 
Moson és Magyaróvár 
rivalizálása kiolvasható 
történetükből, de a két 
településen élők sorsának 
összefonódása, s a gazdasági 

kényszer az egyesülés irányába mutatott.
Természetesnek kell, hogy vegyük, hogy egy ilyen folyamat, 

a lassú összecsiszolódás kompromisszumok kötésével jár. De 
mindenki belátta, hogy az egyesülés előnyei nagyobb súllyal 
jelennek meg, mint hátrányai.

Egy lakosságában szellemiségében, anyagi erőforrásaiban 
megnagyobbodott város jobban tudja érdekeit érvényesíteni, 
mint egy gyenge. S ne feledjük, még csak két évtizede 
ébredezett abból a kómából, amit Trianon okozott. Hisz mindenki 
tragédiának élte meg a vármegye kétharmadának elvesztését. S 
ez Moson és Magyaróvár szerepének leértékelődésével is járt.

Sajnos a világháború megakadályozta, hogy az egyesült város 
éljen lehetőségeivel. Szörnyű – máig fájó sebeket kapott, át kellett, 
hogy élje zsidó sorstársainak tragédiáját, németajkú lakosainak 
kitelepítését. Kifosztása, anyagi és szellemi pusztulása hosszú 
időre megpecsételte sorsát. Zsáktelepülés lett, pusztulásra 
ítéltetett. S mindezt az 1956-os sortűz, az azt követő terror csak 
fokozta. Hogyan tudta volna hát erőit a városrészek fejlődésére 
fordítani. Jövőtlen város lett, amit múltjától is meg akartak 
fosztani.Minden megváltozott 1989-ben, s miután kinyíltak a 
határok, s majd eltörlődtek. Újra lehetett közös jövőt álmodni.
Tudom, hogy a két városrész közös útja egyenlőtlenségeket 
is eredményezett. Mosont sújtotta legjobban a deportálás 
és a kitelepítés, szinte kivérzett értelmisége. Máig ható ez a 
veszteség.  Ez az egyensúlytalanság aztán később csak lassan 
tűnt el, mondhatnám, az elmúlt 10 év próbált igazán sebeket 
gyógyítani. Megjelent egy kulturális tér, rendőrörs települt a 
városrészbe, középiskolája lett, s szépen felújított belvárosa. 
Megszépültek házai Magyaróvár polgárházaival együtt. Piaca, 
amely valóban a régi időket hozza vissza szombatonként, amikor 
három nyelvtől hangos a tér. 

S mit nyert Magyaróvár? Mosont, annak sokszínű kultúráját 

először, múltját, amely az azóta született nemzedékekben egy 
Magyaróváréval. A vármegyei szemléletet.

Az elmúlt időszakban kinyílt az egységes város, fontos 
pont lett Európa térképén. Csomópont, két világváros, Bécs és 
Pozsony árnyékában. Olyan hely, amely vonzza a beruházókat, 
amelynek vizeit szívesen keresik fel turisták, amelynek pezsgő 
kulturális élete van, amely a Mosoni-Duna és a Lajta ölelésében 
egy élhető, szerethető város. Olyan, amelyet polgárai óvnak, 
épített értékeit féltve védik, egyesületei a város irányítóival 
közösen gondolkodva gyarapítják.

Mosonmagyaróvár sikerre van ítélve, nem csak földrajzi 
fekvése, nem csak agráregyeteme, iskolái miatt, hanem dolgos, 
szorgalmas, tehetséges polgárai okán is.  Városunk mindig 
befogadó, integráló volt. Ezzel gazdagodik városunk. Évről 
évre gyarapodunk ide érkező, jó szándékú, dolgozni akaró a 
boldogulásukat ebben a városban kereső emberekkel. 

Tisztelettel adózzunk elődeink előtt, azok előtt, akik felelősen 
gondolkodva a két települést egyesítették. Hajtsunk fejet 
emlékük előtt! Külön emlékezzünk meg Mosonmagyaróvár 
– az egyesített város – első polgármesteréről, Sattler Jánosról. 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata alapítványt kíván 
létrehozni, amelynek feladat emlékét ápolni, s sírhelyét a 
magyaróvári temetőben méltó módon felújítani. 

Mit kívánok Mosonmagyaróvárnak? Tanuljon múltjából. 
Valaha az ország kis megyeközpontja volt, megtépázták csehek, 
törökök, megsebezte, megcsonkította Trianon. De felállt és élni 
akart. Kívánom, hogy ez az élni akarás kísérje tovább a város 
életét, legyenek sikeresek a benne lakói.

Kívánom, hogy éljen mindazon lehetőségekkel, amelyek 
előtte vannak, s tegyen meg mindent polgárai gyarapodásáért.

A háromnegyed évszázados évforduló késztessen bennünket 
számvetésre. Nézzünk büszkén hátra, hisz kaptunk őseinktől 
muníciót, anyagiakat és szellemieket egyaránt. Ezek gyarapítása 
a mi feladatunk. Ebben segítsen bennünket a jóisten

Dr. Nagy István 
államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester

Tisztelt Mosonmagyaróvári lakosok, kedves Majorokiak!

9200 Mosonmagyaróvár
Újhelyi Imre u. 13.
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A mosoni polgári kör megalakulása óta a városrész 
megújulása, rehabilitációja érdekében fejti ki tevékenységét. 
Szebbé, élhetőbbé tenni Mosont. Mindezek mellett  
igyekszünk támogatást nyújtani mosoni oktatási és szociális 
intézményeknek. Támogatunk sportrendezvényeket. Kulturális 
rendezvényeket szervezünk. Szoros kapcsolatot tartunk a 
városvezetéssel. Javaslatokat teszünk a lakosságot leginkább 
érintő közállapotok javítása érdekében. A térségünkben 
működő cégekkel folyamatos kapcsolatot tartunk. Nagy 
segítséget kapunk tőlük rendezvényeink lebonyolításához. 
Eredményeink között tudhatjuk a gabona rakparti jubileumi 
park létrehozását. A Rudolf liget rendbehozatalát és 
folyamatos fenntartását. A mosoni Duna utcai szabadstrand 
melletti rendezvénytér kialakítását a szabadtéri színpaddal 
együtt. Anyagi támogatást nyújtottunk a Szent István szobor 

felállításához. Kezdeményeztük és támogattuk az Erzsébet 
téren felállított Ezeréves Moson emlékkő állítását. Említeném 
a Futura létrehozását. Szorgalmazói és tagtársunk által 
ötletgazdái voltunk megvalósításának. A Futura funkciója 
mellett olyan látogatókat hoz városunkba akik egyébként 
nem biztos ide látogatnának. Ezáltal öregbítik városrészünk 
és városunk hírnevét. Ez év elején egyesületünk megtartotta 
tisztújító közgyűlését,ahol eddigi elnökünk húsz év eredményes 
munkálkodás után lemondott tisztségéről. Az új vezetés 
irányvonala ,folytatni az eddigi tevékenységet, még szorosabb 
kapcsolatot tartani a városvezetéssel, civil szervezetekkel  
és gazdálkodó szervekkel. Ezúton szeretnék egyesületünk 
nevében szép és tartalmas nyarat kívánni Majorok lakosainak. 

Roll László -alelnök

Mosoni Polgári Kör

Várhatóan önkormányzati keretből hamarosan megkezdődik  a Kishíd és Wittmann utca átépítése és szilárd burkolattal történő 
ellátása!
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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!

MOFÉM Egyesület

Üdvözlöm Önöket!

Vitéz Péter László 
vagyok, a Mofém Körzeti 
Lakosok Egyesületének 
újonnan megválasztott 
elnöke.

Mosonmagyaróváron 
születtem, s életem 
mindennapjait is a 
városunkban élem. 2007-
ben költöztem a Szekeres 
Richárd utcába, ahol a 
mai napig együtt élek 
feleségemmel, illetve 
együtt élem meg a lakókkal 
közösségünk kisebb-
nagyobb eseményeit. 

Életem egyik legfonto-
sabb része a zene, melyet 
bizonyít, hogy 1991 óta a 

Mofém Fúvószenekart erősítem zenei képességeimmel, ezért fia-
talon a fúvós zenei próbák és fellépések végett sok időt töltöttem 
a Mofém telepen, illetve a város lakóinak apraja-nagyjával. Így kö-
zösségszervező képességem már ideje korán megmutatkozott.

Nagy örömmel és lelkesedéssel vállaltam el az Egyesület 
vezetését a tavalyi évben, amit  elődömtől Máté Imréné Olgától 
vettem át. Az elődeim sikeres munkáját folytatva, motiváltan és 
nagy reményekkel vágtam neki a szervezet működtetésének. 
Annak érdekében, hogy a fiatalos lendület segítségével 
egyesületünk hozzátehet, javíthat a lakóközösség életén és 
környezetén, s a már szervezett és leendő rendezvények 

színesebbé tegyék a városunk eme részének hétköznapjait. 
Vezetőségünk öt főből áll. Tagjaink a fiatalokból és a 

szépkorúakból egyaránt szerveződtek.
A közelmúltban több rendezvényt is létre hoztunk. 

Munkánkhoz kiemelkedő segítséget és támogatást kapunk 
Dr. Pető Pétertől, körzetünk önkormányzati képviselőjétől, 
egyesületünk vezetőségi tagjától, városunk önkormányzatától 
és a helyi civil szervezetektől, kikkel jó kapcsolatot ápolunk.

2013 decemberében egy Adventváró ünnepséget 
szerveztünk kicsiknek és nagyoknak. 2014. május 10.-én 
pedig a TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjtő akció keretén 
belül a Fekete Általános Iskola és a Kossuth Lajos Gimnázium 
diákjaival és tanáraival tisztítottuk meg utcáinkat a szeméttől. 
Az akció befejezéséül egy jazz balett bemutatóval és egy 
rendhagyó fúvószenekari koncerttel kedveskedtünk a lelkes 
önkénteseknek és a lakóknak egyaránt az iskola udvarán.

Célom és az Egyesület legfőbb célja a Mofém telep és a 
Lajta Lakópark körzetében élők aktivizálása, együttműködésre 
késztetése az épített és természetes környezet célszerű 
fejlesztésére, használatára, védelmére, a lakókörnyezet 
otthonosabbá és biztonságosabbá tétele, a rendezvények 
közösségformáló erejének erősítése, mely a jövőbeni munkánk, 
tevékenységünk legfőbb mozgató rugója. 

Tagfelvételünk folyamatos az alábbi elérhetőségen: 
mofemkle@gmail.com e-mail címen, illetve a Facebookon az 
egyesületünk neve alatt. 

Minden lelkes, tenni vágyó lakó jelentkezését, ötletét 
szeretettel várjuk! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Vitéz Péter László

Elnök
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Az Irigy Hónaljmirigy

AJTÓK, KAPUK, IPARI KAPUK

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

Az Irigy Hónaljmirigy 1990-ben, egy mátyásföldi szilveszteri 
bulin alakult meg, akkor még „Fintorock” néven.[ A csapat 
tagjai ekkor Molnár Imre, Kabai László, Sipos Péter, Ambrus 
Zoltán, továbbá Katona „Katec” Gábor és Várszegi Attila volt. 
Katec és Várszegi Attila hamarosan kilépett az együttesből. 
A gitáros hiány kompenzálására került be a csapatba Papp 
Ferenc, Uszkó László pedig néhány hét múlva már az együttes 
billentyűseként lépett színpadra. Később csatlakozott még 
Sipos Péter öccse, Tamás, valamint Varga György (becenevén 
Győző), akik elsősorban látványban utánozták a sztárokat, bár a 
későbbiekben már Sipos Tamás is énekelt.

1993-ban született meg az együttes demófelvétele, 
majd 1994 novemberében jelent meg az első 
lemezük Fetrengés címmel. 1994.december 9-én a csapat 
már telt házas koncertet adott. A buli után indultak meg a 
hétvégi fellépések, de ebben az időben több tag még polgári 
foglalkozását is űzte. 1996 februárjában aztán megjelent a 
második lemezük, A csillagok háborognak, mely hamarosan 
arany-, majd platinalemez lett. A lemezen profi énekesnők 
énekeltek, s köztük volt Keresztes Ildikó is. Ő a ma is ismert 
nagy slágert énekelte a lemezen, a Bat-mant.  1997-re az Irigy 
Hónaljmirigy az ország egyik legnépszerűbb együttesévé vált. 
Ekkor jelent meg ez első kislemezük, a Buliwood.

Hamarosan megjelent a Snassz Vegas! című albumuk 
is, mely platinalemez lett. A csapat egyre több meghívást 
kapott, így például Lagzi Lajcsi Dáridó című műsorába 
is. 1999 tavaszán jelent meg a Sovány Vegasz című maxi lemezük. 
Októberben készült el a Selejtező című albumuk. November 

12-én addigi legnagyobb szabású koncertjét adta az Irigy 
Hónaljmirigy.

2000-ben jelent meg a Ráncdalfesztivál című kislemezük, 
melyből az első tévéműsorukat készítették. Ezt 2000. december 
31-énmutatták be a TV2-n, melyen azóta rendszeresen 
jelentkezik a zeneparódiákra épülő, olykor koncertfelvételeket 
bemutató, szórakoztató műsoruk. 2001-ben készült el a Flúgos 
futam című nagylemez, melyet a következő évben Mirigy 
Nagydíj címen aKisstadionban adott koncert anyagából 
készítettek. Ezt követően tematikus jellegű nagylemezeket 
készítenek. Az együttes 2003-as albuma, a ValóságShokk a 
divatos valóságshow-kra és holdudvarukra reflektált, míg 
a 2004-es Bazi nagy lagzi (eredetileg Bazi nagy roma lagzi) 
a mulatós zene és rokon stílusainak gyöngyszemeit tűzte 
tollhegyre. Ugyanebben az évben jelent meg Daléria címmel 
az IHM válogatáslemeze.

A fiúk 2005-ös Retro Klub című albumukon a magyar 
könnyűzene nagy öregjeit (Illés, Omega, Metro, LGT, Koncz 
Zsuzsa, Szűcs Judith, Hobo Blues Band, Cseh Tamás stb.) 
parodizálták, míg a 2007-es K.O.Média áldozatai a média által 
felkapott „sztárok” Gáspár Győzikétől Kelemen Annán át az Il 
Divóig.

2011-ben Ambrus Zoltán egy időre nem tartott a csapattal 
koncertekre. A csapat úgy döntött, hogy Ambrus Zoltán 
helyére Csarnoki „Atom” Antal lép be, majd kis idővel a 
csapat állandó tagjává vált.  Az együttes ettől az évtől kezdve 
inkább videóklipeket forgatott, amiket 2010-ben létrehozott 
csatornájára töltöttek fel
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Rövid beszámoló: „Te szedd” akció

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata csatlakozott az 
idei országos „Te szedd” szemétgyűjtési akcióhoz, melyet  május 
10.-én, szombaton tartottunk. Szervező partnerünk a Majoroki 
Kör Egyesület ill. a Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért 
Közalapítvány volt. Az akciónak a környezetvédelmen, 
környezetszennyezés megelőzésén túl komoly közösségépítő 
szerepe is volt, de legfontosabb üzenete a közös társadalmi 
felelősség, a környezettudatos gondolkodás népszerűsítése. 
A szemétszedés során csak háztartási szemetet gyűjtöttünk 
zsákba kézzel. A nagyobb kupacok, építési törmelék, stb. 
elszállításáról az önkormányzat gondoskodik folyamatosan ún. 
„Tájsebészet” programjában. Összesen mintegy 170 zsáknyi 
szemetet gyűjtöttek össze a résztvevők.

Az egész város területét lefedte a szemétszedés, 4 
hulladékgyűjtő körzetre, városrészre osztottuk fel a várost. Az 
összes iskola - beleértve az általános - és közép iskolákat – 

részt vett az akcióban, szemétgyűjtésben, továbbá az alábbi 
civil szervezetek: Majoroki Kör Egyesület, Mosonmagyaróvár 
Környezetvédelméért Közalapítvány, Egyesület a 
Városközpontért, Ipartelepi Lakosok Egyesülete, Mosoni Polgári 
Kör. Így mintegy 1500 fő szedett szombat délelőtt szemetet 
a városban. A program koordinátora a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési - és Fenntartási osztálya volt. A résztvevők 
előzetesen megkapták a szükséges eszközöket, kijelöltük a 
szemétlerakó helyeket. A Wittmann parkban a szemétszedés 
után 11 órától vártuk a résztvevőket egy kis vendéglátással, 
gyerek programmal, játékkal. A program nagyon jól sikerült, 
hasznos és tanulságos volt, reméljük a jövőben egyre kevesebb 
hulladékot szórnak el az emberek s tisztább lesz városunk, 
környezetünk.  

Németh Andrea
Program koordinátor

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



Majoroki Kör Egyesület · Telefon: 06 30 620 3439 · www.majorok.hu · E-mail: info@majorok.hu 7. oldal 




