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Tisztelt Majoroki Lakosok!

A Majoroki Kör Egyesület negyedik alkalommal szervezi 
meg április 16-án délelőtt a hulladékgyűjtéssel összekötött 
játékos, vidám rendezvényét a Wittmann park tisztaságáért. 

A szervezők biztosítják a takarításhoz szükséges 
eszközöket, sőt mindenkinek a jól elvégzett munkáért 
ajándékot is adunk! A gyerekek a hulladékgyűjtést követően 
Nagy Kornél előadása során barátkozhatnak a madarakkal. 
A parkban és környezetünkben élő madarakról, valamint az 
itt élő növényekről és állatokról többet is megtudhatnak az 
érdeklődők, sőt még madárhangokkal is lehet ismerkedni.

A Rekultív kft. ügyességi játékokkal készült, de a 
szelektív hulladékgyűjtéssel is játékosan ismerkedhettek, 
valamint a rendőrség szervezésében közlekedés biztonsági, 
ügyességi vetélkedőkre nevezhettek a mozogni vágyók. 
A szervezők mindenkit várnak kézműves foglalkozásra és 
játékos vetélkedőre. Fontos célkitűzésnek tartjuk, hogy a 
természetvédelemre, a szelektív hulladék gyűjtésre, az uniós 

elvárásoknak megfelelő lakóhelyi környezet tudatos életvitelre 
tanítsuk a gyermekeket és általuk a családjaikat is. 

A szervezők nem titkolt célja a park kitakarítása mellett 
az, hogy felhívja az önkormányzat, a látogatók figyelmét a 
zöldövezet károsítás fekete pontjaira. 

MEGHÍVÓ
ÖSSZEFOGÁS A WITTMANN PARK TISZTASÁGÁÉRT!

KÖSZÖNJÜK HA EGYESÜLETÜNKRE GONDOL 
ADÓBEVALLÁSAKOR!

 MAJOROKI KÖR EGYESÜLET - Adószám: 18531527-1-08



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

M E G H Í V Ó 
A Majoroki Kör Egyesület szeretettel meghívja Önt és számít megjelenésére  

az alábbi helyen és időpontban kitűzött rendkívüli közgyűlésen.

Felhívás emlékezésre

AJTÓK, KAPUK, IPARI KAPUK

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

Egyedi méretû és formájú bútorok, illetve beltéri ajtók
tervezése, gyártása, beépítése. • Irodabútorok, orvosi
bútorok, üzleti berendezések kivitelezése, beépítése!
Minôségi munka megfizethetô áron!

9200 Mosonmagyaróvár,
Várallyai György u. 68.
Telefon: 96/219-865

Fax: 96/579-888
Mobil: 06-20/214-3713

www.ovarvafa.hu • info@ovarvafa.hu 92110682

Kedves nyugállományban lévő nevelőtársak és iskolánkban 
végzett véndiákok!

Ez év októberben ünnepeljük iskolánk, a Majoroki Ujhelyi 
Imre Általános Iskola fennállásának 100. évfordulóját. Mint 
minden iskola,- így a miénk is, mely egy évszázada KÜLTELEKI 
MAJOROKI NÉPISKOLA néven nyitotta meg kapuit - a szellem 
fáklyafényét és a tisztaerkölcsű ember helytállását hirdette, 
hirdeti is jelenti a sodró időben.

Az eseményre való emlékezés jegyében szeretnénk 
önöket tájékoztatni, hogy rangjához illő módon 
szeretnénk megünnepelni e jeles évfordulót. EMLÉKKÖNYV 
megjelentetését is tervezzük, melyben helyet kapna az iskola 
története, névadójának életpályája, jeles tanítványai európai 
szellemiségének megidézése, egykori és mai nevelők és diákok 
vallomásai és a mai diákok alkotásai.

Az emlékező kötet összeállításakor arra fogunk törekedni, 
hogy az emlékezés fénye is bátorítson mindannyiunkat az 
igényesebb munkára, a példaadó továbbhaladásra, hogy az 
utánunk következő nemzedékek is második otthonuknak, 
dajkáló alma materüknek érezhessék majd a Majoroki Ujhelyi 
Imre Általános Iskolát.

Számítunk az önök emlékező vallomására is, amelyben 

kérjük, hogy próbálják megidézni, mit jelentett az önök 
életpályája során a Majoroki iskola,  hogyan bátorította 
továbbhaladásukat, hogyan erősítették az egykori iskolájukban 
született barátságok és nevelőik útmutatásai a személyiségüket, 
későbbi szakmai munkájukat és helytállásukat...

Terveink szerint ez év április elejéig gyűjtjük és várjuk e 
felkérésre is beérkező emlékező írásokat, aztán a szerkesztés 
után küldenénk nyomdába, hogy a 2011. október elejére tervezett 
Véndiák Találkozóra, Emlékkiállításra és Jubileumi Emlékműsorra 
megjelenhessen.

E felkérésünkkel arra szeretnénk önöket kérni, hogy aki 
szeretné személyes emléktárgyaival is gazdagítani a tervezett 
Emlékkiállítást, a kiállítás idejére eljuttathatja iskolánkba a 
rendezvény szervezőihez: Ujhelyi Imre Általános Iskola, 9200- 
Mosonmagyaróvár, Ujhelyi u.69.

Várva emlékeit és emléktárgyaikat egykori kollégáik, 
tanáraik-nevelőik nevében is kívánunk önöknek és kedves 
családjuknak minden jóra erőt, egészséget és kitartást. 

Gálos Jánosné igazgató és Mészely József tanító 
a szervezőbizottság nevében

Helyszín: az Ujhelyi Imre Általános Iskola étkezője. 

Időpont: 2011. április 18. (hétfő) 18.00 óra 

Napirendi pontok: 

• Köszöntő (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és kettő 
rendes tag, mint hitelesítők megválasztása).

• Elnöki beszámoló az egyesület éves tevékenységéről és a 
beszámoló elfogadása.

• Az Egyesület pénzügyi helyzetének ismertetése, pénzügyi 
beszámoló elfogadása. 

• A 2011. évi tervek, programok ismertetése. 
• Az alapszabály tervezett módosításának ismertetése - az 

Egyesület közhasznú egyesületté történő válása okán is -, 
illetve annak elfogadása.

• Dr. Juhász Tibor tag tagsági viszonyának kilépéssel történő 
megszüntetésének elfogadása.

A közgyűlésen szavazati joggal rendelkező minden tagnak 
egy szavazata van. A közgyűlés akkor határozatképes, ha 
azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint a fele 
személyesen jelen van. 

Abban az esetben, ha a közgyűlés határozatképtelen, 
úgy az eredeti napirendi kérdésekben az eredeti napra és 
helyszínre, 18.30 órára megismételt közgyűlést tűzök ki, amely 
már a megjelentek számától függetlenül határozatképes! 

A közgyűlésről, ill. az esetleges megismételt közgyűlésről 
jelenléti ív kerül felvételére, míg. a felszólalások és szavazások 
eredménye jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.  

Mosonmagyaróvár, 2011. április 04.

Varga Tamás 
elnök 
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70 éve hunyt el Majorok jeles szülötte
Götz Irén Júlia

Magyaróvár, 1889. ápr. 3. - Ufa, Szovjetunió, 1941. 

Götz Irén Júlia vegyész, egyetemi tanár, az első magyar női 
kémiaprofesszor Mosonmagyaróváron, az iskolánkhoz közeli 
Götz-majorban született 1889. április 3-án jó módban élő német 
eredetű családban. Édesapja a település utolsó városbírója volt.

Iskolai tanulmányait városunkban kezdte. 
Az 1903-1904. tanévben a budapesti Országos Nőképző 

Egyesület leánygimnáziuma V. osztályában folytatta 
tanulmányait. 1907-től a budapesti Tudományegyetem hallgatója 
és a Wlassics-kollégium tagja, lakója. A kémia, fizika, matematika 
mellett filozófiát is hallgatott. 1908-tól részt vett a radikális Galilei 
Kör tevékenységében. Az egyetemen kémiában Lengyel Béla, 
matematikában Beke Manó tanítványa volt. A doktori szigorlat 
után 1911-ben vegyészdoktorrá avatják. Disszertációját Weszelszky 
Gyula egyetemi tanársegéd ismertette a Természettudományi 
Társulatban. 1911/12-ben ösztöndíjjal Párizsban Madame Curie 
rádiumlaboratóriumában képezte magát tovább. Hazatérte után 
nem folytathatta elkezdett kutatásait; a Tangl Ferenc vezette 
Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomáson alkalmazták 
fizetés nélküli segédvegyészként. 1913-ban lett Dienes László 
szociológusnak, a KMP egyik alapító tagjának a felesége. 
A Tanácsköztársaság alatt kinevezték a tudományegyetem 
elméleti kémia előadójának – ő lett az első nő Magyarországon, 
aki egyetemen taníthatott. A Tanácsköztársaság bukása után 
férjével együtt 1920 márciusában letartóztatták, majd Madzsar 
József segítségével illegálisan elhagyták az országot. Előbb 
Bécsben, 1920 őszétől 1921 végéig Bukarestben, majd 1921-től 
Kolozsváron élt férjével, aki ebben az időben a rangos kolozsvári 
folyóirat, a KORUNK munkatársa volt. 1922-1928-ig a kolozsvári 
egyetem gyógyszertani intézetének adjunktusa és 1925-től az 
orvosi karon is előadott. Romániában élelmiszer kémiát tanított 
és 1927-ben itt szerezte meg a fizikai tudományok doktora 

címet. 1928-ban a román vasgárdisták elől 
családjával együtt menekülni kényszerült 
a Királyi Romániából. 1930-ban Berlinben a 
Szovjetunió kereskedelmi kirendeltségének 
tanácsadója. 1931 telétől áttelepedik a 
Szovjetunióba. 1938-ig a moszkvai Nitrogén 
Kutató Intézet tudományos munkatársa, 
illetve osztályvezetője volt. Hamis vádak 
alapján 1941-ben letartóztatják, majd 
a börtönben kapott tífusztól hamarosan a börtönből való 
szabadulása után meghalt. 

Götz Irén Júlia személyében az első magyar 
kémiaprofesszornőt és a harmadik magyar női vegyészdoktort 
tiszteljük. Foglalkozott a folyadékok keverésekor beálló 
térfogatváltozásokkal, a hidroxil-ionkoncentrációk 
mérésével, s kísérleteket végzett különféle takarmányok 
tápértékének megállapítására. Tanulmányai jelentek meg 
a természettudományok filozófiai kérdéseiről. Götz Irén 
tudományos munkássága csak töredékesen ismert. Doktori 
disszertációjában Rutherford elmélete alapján finomította 
a Curie laboratóriumban alkalmazott mérési eljárásokat. 
Párizsban a rádium béta-sugárzásával foglalkozott. 1912 és 
1919 között Gróh Gyulával publikált állatélelmezési és fizikai-
kémiai tárgyú tanulmányokat. Kolozsváron oldatok molekula- 
és iondiffúziójáról írt értekezéseket. 1921-ben pozitivista 
tudományfilozófiai nézeteiről tett közzé tanulmányt.

A rendszerváltás óta a város, a Majoroki Polgári Kör és 
a kerület iskolájaként, az Ujhelyi Imre Általános Iskola is 
érdemeihez méltón ápolja Majorok jeles szülötte, Götz Irén Júlia 
emlékét. 2002. október 6-kán nagyszabású, de bensőséges 
ünnepség keretében a Majoroki Polgári Kör kezdeményezésére 
iskolánk főbejáratának bal oldali falán emléktáblát avattak 
Majorok jeles szülötte tiszteletére.         2007-ben pedig a város 
képviselőtestületének  határozata értelmében utcát is neveztek 
el róla az Akadémia dűlőn kialakított új lakóparkban, hogy a régi 
korok teljességre, tökéletességre, önfeláldozásra és tartalmas 
életre törekvő nagyasszonyát ne csak példaként tiszteljük, 
hanem örökre az emlékezetbe is fogadjuk.

Mészely József 

2011 a KÉMIA ÉVE
Akire büszkék vagyunk: Götz Irén Júlia

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

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

Ha ma a szívünkben
nem lélek bont szárnyat,
szivárványló álmok
valóra sem válnak.
Bár lehet nélküle
csörtetni előre,
hogyha szeretnénk is
nem jutunk jövőbe.

Ne a zsebünk hordja
legféltettebb kincsünk,
mert az emberség az, 
mi nélkül nem leszünk
méltóak sem szóra,
se építő tettre
s úgy tanultam, soha,
óvott emlékekre.

Hogyha nem erre int
száz évnek példája,
falak újulhatnak…,
de nem lesz otthona
sem a szellemfénynek,
se földi csillagnak, 
melyek ezután is
szemekből ragyognak.

Mészely József

Ha ma a szívünkben - A Majoroki iskola 100. évfordulójára
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Múlt idéző

Bemutatkozik az Egyesület a Városközpontért civil szervezet!

Az Egyesület a Vároközpontért civil szervezet 1999-ben 
alakult. Feladatuknak tekintik  a Várközpont területén élők 
aktivizálását, együttműködésre késztetését, az épített és 
természetes környezet célszerű fejlesztését, használatát, 
védelmét, a lakókörnyezet otthonossá tételére érdekében. 
Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése, biztosítása.

 A Városközpont lakosságát érintő befolyásoló körülmények 
feltárása, megismertetése a vélemények, javaslatok figyelembe 
vételével a döntésre jogosult szervek kedvező irányba történő 
befolyásolása fontos feladat az egyesület vezetősége számára. 
A Városközpontban élők részére sportolási öntevékeny, 
kulturális, művészeti programokat szerveznek.

2010-ben újult meg az egyesület vezetősége.  A 7 fős 
vezetőség szervezi a 40-45 fős tagság munkáját. 

Havonta tartott taggyűléseken, a tagokkal megtörténik 
az egyeztetés, és megoszthatják egymással információikat 
véleményüket.

A közösen elvégzett munkán kívül az új vezetőség nagy 
hangsúlyt fektet a közösség kovácsoló programokra. 2011. 
februárban tartottak első ízben közösen disznótort, mely 
általános sikernek örvendett és közös döntéssel hagyomány 
lesz belőle. Ezen kívül szerveznek kerékpáros kirándulást, 
illetve családi sportnapot is.

Az egyesület 2011-ben már 11. alkalommal szervezi meg a 
működési területén lévő társasházak, közintézmények (iskolák, 

óvodák) virágosítását. Évente kb. 10.000 db virágpalánta kerül 
kiosztásra, így a lakók aktív közreműködésének köszönhetően 
válik a városrész szebbé, nem csak az ott lakók örömére.  A 
Kertbarátok köre segítségével évente kerül sor a virágosítási 
verseny zsűrizésére.

A Majoroki Kör egyesület meghívására 20 fővel segítenek a 
Wittmann park takarításában.

Május 21-én évente ismétlődő program a városrészben 
történő szemétgyűjtés és parlagfű mentesítés

Az egyesület legnagyobb horderejű rendezvénye 
a Városközpontiak napja.  A 2 napos rendezvény a 
Városközpontban lakókon kívül a város más részein élőket is 
vonzza szervezett programjaival.

A Fekete erdei úti új temetőben található a „Nehézkereszt” 
néven ismert Krisztus szobor.

Az 1794-ben készült műalkotás azt a pillanatot ábrázolja, 
amikor a kínzásoktól elgyötört Jézus a kereszt súlya alatt a 
földre zuhan.   A szobor egyike lehetett azoknak a szobroknak, 
amelyek a Máriakálnokra tartó zarándokút egy-egy állomását, 
„stációját” alkották. Közülük tudomásunk szerint csak ez az egy  
maradt fenn. Rajta a következő német nyelvű felirat olvasható:” 
WER SEIN KREIST NICHT AUF SICH NIMT UND SO FOLGET MIR 
NACH DER IST MEINER NICHT WERT.” ( ford. „Aki nem veszi fel a 
keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám.”)

Hosszabb ideig a Kálnoki úton, a lovasiskola mellett a Lajta 
felőli oldalon állt. Az elmondások szerint csupán egy bádogtető 
védte az időjárás viszontagságaitól, esőtől, hótól.

Még a második világháborút megelőző időkben 
rendszeresen látogatott szent helynek számított. Gondozták 
a környezetét, friss virággal díszítették. Az arra járók gyakran 
meg-megálltak, fejet hajtottak, keresztet vetettek, elmondtak 
egy-egy fohászt.. Schwendtner Ibolya néni és a vele korabeli 
asszonyok még emlékeznek arra a szép szokásra, amikor 
nagypénteken  a hívők kimentek , és együtt imádkoztak a szent 
kereszt előtt.  A rendszerváltozás előtti időszakban mintha 
megfeledkeztek volna róla. Környezete elgazosodott, kevesen 
látogatták.

1998-ban, amikor az új temető épült, felújították a szobrot, 
s a temető közepére, egy földhalom tetejére helyezték. Ám 
sem talapzatot, sem tetőzetet nem építettek hozzá. Így, a 
lajta-mészkőből épült, több mint 200 éves műemlék szinte 
a végnapjait élte. A kereszt egyik szára letörött, Krisztus arca 
felismerhetetlenné vált, 1-2 cm-es kőrétegek váltak le róla. 

Ekkor a Majorokban működő civil szervezet, a Majoroki 
Polgári Kör elhatározta, hogy megmenti. Az elképzelés 

szerint illő talapzatot és tetőzetet kell a felújítandó szoborhoz 
készíteni. Pályázati úton próbáltunk pénzhez jutni, de 2001-
ben forráshiány miatt elutasították a beadványunkat. Nem 
tétlenkedtünk. Felvettük a kapcsolatot egy restaurátorral és egy  
szobrászművésszel: árajánlatokat kértünk a felújításra.

Megbíztuk Lebó Ferenc szobrászművészt - aki az óvári 
templom melletti Szent László bronzszobrot is készítette - , hogy 
restaurálja a Nehézkeresztet.

A MPK saját forrásából, gyűjtésből, a helybéliek adományaiból 
és az önkormányzattól nyert pályázati pénzből sikerült kifizetni 
a mintegy 700.000 Ft-nyi felújítási összeget. Míg a szobrot 
Győrben restaurálták, Lőrincz Nándor épület üzemmérnök 
/1995-1998 között ő volt az MPK elnöke/ elkészítette a tetőzet 
terveit.

Kránitz Péter

Kerti térkövek 
építőanyagok, tetőcserepek
nagy választékban, helyben!
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Németh László: szép sikerek a sakkoktatásban!

Majorok értékei

Németh László, az Ujhelyi iskola nyugalmazott testnevelés 
tanára többszáz gyerekkel ismertette meg a sportolás 
szépségeit. Két évtizede indult sakkoktatói múltja, melyet Dávid 
fiának köszönhet, de Lilla lánya is szép sikereket ért el benne.

 Németh László, az Ujhelyi iskola nyugalmazott testnevelés 
tanára 1950-ben született Budapesten. Ott járt első osztályba, 
amikor kitört az 1956-os forradalom. 

- Ma is a fülemben hallom az orosz tankok iszonyatos 
dübörgését, érzem a légópincék hidegét, ahova elbújtunk a 
lövedékek elől. Mivel ennünk sem volt, szüleim úgy döntöttek, 
hogy hazaköltöznek Mosonszentjánosra. Itt fejeztem be az 
általános iskolát, majd Mosonmagyaróváron a Gimnáziumban 
érettségiztem. Érettségi után az esztergomi Tanítóképző 
Főiskolán diplomáztam. A katonaság után testnevelő tanári 
diplomát szereztem és Mosonszentmiklóson tanítottam - 
kezdi a beszélgetést Németh László, aki 1982-ben került a 
majoroki iskolába, mint testnevelő tanár. Minél több sportággal 
igyekezettmegismertetni a tanulókat.

- A foci volt a legnépszerűbb, a fiúkkal még Lengyelországban 
is voltunk jutalmul, miután megnyertük a Mayer-kupát. Nagyon 
kedvelt volt az asztalitenisz, sok igazolt versenyzőm volt, 
velük sok országos versenyen szerepeltünk. Atlétikában még 
a Népstadionban is versenyeztünk, mint megyei bajnokok. 
Népszerű volt még a tollaslabda, a tenisz, a röplabda, a 
floorball, azaz a szárazföldi hoki. 20 éven keresztül minden 
télen sítáborokat szerveztem. Először Szlovákiában, majd 
Ausztriában, és az utóbbi években Olaszországban is jártunk - 
térünk át már a sportra.

A fizikai sportágakon kívül a szellemi sportok is érdekelték, 
ezért kíváncsiságból sakkban is meghirdette a házibajnokságot. 
Meglepetésére sokan jelentkeztek.

- Amikor Dávid fiam nagycsoportos lett, őt is megtanítottam 
sakkozni, hogy ha iskolás lesz, jobban bírja a szellemi 
megterhelést. Ez olyan jól sikerült, hogy megnyerte az alsósok, 
majd a felsősök versenyét is. Ez a siker inspirált arra, hogy 
érdemes már az óvodásokkal elkezdeni a sakkoktatást.1996-
ban Debrecenben elvégeztem a sakkpedagógusok két éves 

tanfolyamát, hogy magasabb szintre emeljem az oktatás 
színvonalát - magyarázza a sakkoktató, aki az elmúlt 20 év alatt 
nagyon sok kisgyerekkel próbálta megszerettetni ezt a játékot. 
Az első komolyabb eredményeket a Lilla lánya érte el, mert ő 
volt az, aki az Országos döntőbe került és nemzetközi szinten 
is jó eredményeket ért  el.

Az országos bajnokságokon első helyezést ért el Kovács 
István, később Harsányi Kinga, aki magyar válogatottként 
csapatban Európa bajnok is lett. Sok nemzetközi versenyről 
éremmel tértek haza, így Olaszországból, Németországból, 
Ausztriából, Szlovéniából. Az Országos Sakk Diákolimpiákon 
háromszor voltak bronzérmesek.  Az idei évben 147 csapat  és 
547 játékos vett részt. Közöttük az Ujhelyi iskola  négy fős alsós 
lány csapata II. helyezést ért el.

- A sakk fontossága azonban szerintem nem csak a 
versenyeredményekben, hanem elsősorban a logikus 
gondolkodás, a memória, a koncentráció, az elemző képesség, 
a türelem és a  játék intelligencia fejlesztésében mutatkozik 
meg. Hosszú távon a sakk kiváló szellemi befektetés, amelyet 
jól bizonyít, hogy akik több éven át sakkoztak, azoknak jó része 
felsőfokú végzettséget szereztek.

Németh László fia építészmérnök lett, a lánya idegenforgalmi 
és szállodai közgazdász diplomát szerzett. Nyugdíjas éveit a 
sakkoktatás mellett télen síeléssel, tavasztól kertészkedéssel, 
nyáron sakktáborok szervezésével és kirándulásokkal igyekszik 
hasznosan és tartalmasan tölteni.

Egy település,településrész értékeit a területén lévő épített 
és természeti környezet és az ott élő emberek életvitele, 
egymáshoz és a lakókörnyezetükhöz való viszonyulása, 
lokálpatriótizmusa együttesen adja.

Az utóbbi egy-két évtizedben az „ősi” Majorok területi 
határai növekedtek, új utcák, lakóparkok épültek. A beköltözők 
is szívesen járatják gyermekeiket a városrész óvodájába, 
iskolájába, ami egyértelmű elismerése az itt folyó munkának. Az 
iskola biztosít helyet a Majoroki Körnek és a nyugdíjasklubnak 
is, amiez kölcsönösen előnyös mindegyik fél számára.

A ’90-es évek közepétől a lakóházak mellett szemlátomást 
megszépültek a közterületek is. Az önkormányzati 
képviseletnek, a Majoroki Körnek és az itt lakók szorgalmának, 
összefogásának köszönhetően megújult a Szent Ferenc  és 
a Háromszög kápolna, a Nehézkereszt méltó helyre talált az 
új köztemetőben. Közadakozásból szépült meg a „kőmíves 

emlékoszlop”, mely az Ujhelyi utcát ékesíti. A Wittmann-park 
megújítása, rehabilitációja 2007-ben megkezdődött és évenkénti 
ütemezésben folytatódik. Itt épült az elmúlt években- városi 
cégek ill. banki támogatással- egy új gyermek és felnőtt játszótér. 
Városi és lakossági támogatással számos utca kapott szilárd 
burkolatot. A Majoroki Kör aktív  közreműködésével számos új 
rendezvény biztosított találkozási és szórakozási lehetőséget 
az itt élőknek/ pl. Majorokiak napja, búcsu,karácsony stb./ .

A nyugdíjas klub újraindulása felpezsdítette az idősek életét, 
programjaik, kirándulásaik tartalmas időtöltést biztosítanak 
ennek a korosztálynak. Fellépéseik nemcsak a városrészi 
programokat, hanem a városi színtársulat előadásait is színesítik.

Az itt élők, kedves, figyelmes és rendkívül szorgalmas 
emberek, akik védik, óvják és gyarapítják értékeiket! Kívánom, 
hogy így legyen sokáig!

Szabó Miklós

A Majoroki Városrészben a zöldhulladék elszállítása ezentúl 
minden hónap 1. és 3. szombatján fog megtörténni!
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A Wittmann Park Mosonmagyaróvár természetvédelmi területe!

A város legrégibb és legnagyobb ligete a Wittmann park, 
melynek névadója Wittmann Antal. A tudós munkásságát 1813-
ban kezdte és ennek köszönhető a Lajta folyó szabályozása, 
a mocsarak szikkasztása és a nádasok lecsapolása révén 
kialakított liget (park).

A park faállományának nagy része természetes 
növénytakarónak megfelelően ligeterdei fajokból áll. Jellemző 
a mezei juhar, magas kőris, szürke nyár, kocsányos tölgy, 
bükk, kis és nagylevelű hárs, közönséges nyír, mezei szil, 
akác. Megtalálható még az erdei és a lucfenyő, vadgesztenye, 
juharlevelű platán, közönséges mogyoró, fekete bodza és a 
csíkos kecskerágó. Tavasszal nagy mennyiségben jelenik meg 
az illatos ibolya, medvehagyma, bogláros szellőrózsa és a 
védett tavaszi csillagvirág (melynek természetvédelmi értéke 
2000 Ft). Egész évben látható a park aljzatát szinte teljesen 
borító borostyán. Gazdagítja még a park növényvilágát piros 
árvacsalán, erdei turbolya, közönséges medvetalp, olcsán 
csillaghúr, sárga tyuktaréj, szagos müge, foltos konytvirág, 
nehézszagú gólyaorr. A park közepén található réten kerek 
repkény, százszorszép, pongyola pitypang tálható, (de 
ezek a fajok visszaszorultak az állandó nyírás miatt). A park 
növényvilágát is veszélyeztetik az agresszívan terjedő nem 
őshonos növényfajok a zöld juhar, bálványfa, japánkeserűfű, 
magas aranyvessző és a bíbor nebáncsvirág. 

A parkban lévő emlősfajok kis számban fordulnak elő 
legjellemzőbb fajai a közönséges vakond, közönséges 
sündisznó és a közönséges mókus, melyet veszélyeztethet 
az Észak-Amerikai szürke mókus. Rovarvilágát teljesen 
felmérni szinte lehetetlen, találkozhatunk az óriás szitakötővel, 
szöcskékkel, molnárkával, (amely a holtág vízfelszínén „sétál”), 
poszméhével, májusi cserebogárral, nappali pávaszemmel, 
mely egy gyönyörű lepkefaj. Leggazdagabb és leglátványosabb 
a madárvilága, közülük néhányat sorolnék csak fel kuvik, 
tengelic, zöldike, meggyvágó, örvös galamb, csóka, szajkó, kék 
cinege, fekete harkály, csilp-csalp füzike, csuszka. (Igyekeztem 
a leggyakoribb és legérdekesebb fajokat kiemelni.)

1. Scilla bifolia-Tavaszi csillagvirág

Győr-Moson-Sopron megye védett természeti értékeinek 
listáján szerepel a Wittmann park 14,0 ha-os területe, valamint 
a Mosonmagyaróvári három tölgy is. Ez is ékes bizonyítéka 
annak, hogy a park milyen fontos értéket képvisel. Megőrzése 
és fenntartása mindannyiunk közös érdeke.

FLEX-FÉNY
HEGESZTÉSTECHNIKAI és SZERSZÁM

KERESKEDÕHÁZ Kft.

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.
Tel./fax: 96/576-236, 96/576-237, Mobil: 06-30-2046-911

E-mail: gabor.suhajda@flexfeny.hu

www.flexfeny.hu

CALL
B

Bt.CAB-All
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Babos Balázs Nagy Attila

Villanyszerelés, kábeltévé hálózatok

Tel.: 30/226-18-77 Tel.: 30/348-35-80

Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 83. E.mail: cab-all@kabelnet.hu

GUMISZERELÉS
eladás, javítás
CENTÍROZÁS

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

Új és használt alu- és lemeztárcsa forgalmazása

VINCZE GÁBOR
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Tóth Mihály
Faiskolai lerakat

 9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi Imre u 74.

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

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

Majoroki hírek - időszaki kiadvány
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9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi Imre út 69.
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8 órakor 
• Zenés megnyitó a MOFÉM fúvósokkal
• főzőverseny kezdete, helyi és meghívott szakácsvendégek 

részvételével, gasztronómiai egyesület közreműködésével
10 órától

• Family Kisvonattal Majorok városrész látogatás
• gyerek programok, játszóház, kézműves sátor, sakk 

verseny ajándékokért, Madárbarát sarok / MME helyi 
csoport /

12 órakor
• főzőverseny elbírálása, díjak kiosztása

12.30 órától 
• Károlyházi citerások

15 órától
• gyerekprogramok folytatása
• játszóház, kézműves sátor
• gyöngyfonás, arcfestés

15 órától
• EGÉSZSÉGÜGYI DÉLUTÁN   
• elsősegély nyújtási bemutató és tájékoztató
• újraélesztési gyorstanfolyam  
• egészségügyi sátor
• vércukor, vérnyomás, koleszterin mérés és táplálkozási 

tanácsadás
15 órától 

• Szlovén műsorok, Stanko és zenekara, népi táncos 
csoportja.

16.15 órától
• Német nemzetiségi műsor, Heideröslein német 

nemzetiségi énekkar.
16.30 órától

• ÉLETFA Nagycsaládosok, Táncoslábú anyukák
16.45 órakor

• Majoroki Nyugdíjas Klub
17 órakor

• ÉLETFA nagycsaládosok, Táncoslábú anyukák
17.15 órától

• Levéli Harmonikások műsora
19 órától

• Koktél zenekar
21 órától 

• Kovács Kati táncdalénekes élő műsora
22 órakor

• Koktél zenekar
24 órakor

• kapuzárás

Január:
• kisértékű eszközpályázat beadása
• éves munkaterv egyeztetése és jóváhagyása

Február:
• Wittmann park takarítás forgatókönyvének összeállítása 

költségvetéssel
• önkormányzati pályázatok figyelése, megjelenéskor 

beadása
• 2010 NCA pályázat elszámolásának beadása
• fesztivál pályázatok figyelése beadása

Március:
• megyei pályázat beadása
• Márc. 15 koszorúzás

Április:
• 2011 évi NCA pályázat beadása
• Közmunka programban való részvétel 1 fő közmunkás 

foglalkoztatása  
• Wittmann park takarítás rendezvény lebonyolítása, 
• Április 18. Majoroki Kör Közgyűlés megtartása

Május-Június
• Majoroki Fesztivál programtervének összeállítása, 

költségvetés elkészítése
• fesztivál támogatók felkeresése 
• Majoroki Fesztivál helybérlőkkel személyes egyeztetés,  
• fesztiváli feladatok egyeztetése végrehajtása

Július:
• Majoroki Fesztivál 2011. 07. 09, 
• A felújított Kőműves oszlop átadása

Augusztus:
• augusztus  20. koszorúzás, 

Szeptember:
• 1% önkormányzati pályázat beadása

Október:
• Majoroki búcsú október 9.

November:
• téli fesztiválon való részvétel megvitatása, feladatok 

leosztása
• családi karácsony programtervezete, feladatok leosztása

December:
• téli fesztiválon részvétel
• családi karácsony, megszervezése lebonyolítása
• év végi zárás

Majoroki Nemzetiségi Fesztivál 
2011 július 09. /szombat/

2011-es munkaterv



Összefogás a Wittmann Park
tisztaságáért

2010.04.24. (szombat) 9.00

• Parktakarítás
• Közlekedésbiztonsági programok
• Kézm ves foglalkozások
• Virágos rét játék
• Amit tudni illik a madarakról

• Játszótér
• Célbadobós játék
• Öko-kvíz játék
• Sportversenyek
• Rajzverseny
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2011. 04. 16 (szombat) 9 óra
Wittman Antal park

• Parktakarítás
• Kutyás bemutató
• Kézműves foglalkozások
• Virágos rét játék
• Amit tudni illik a madarakról

• Játszótér
• Célbadobós játék
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• Rajzverseny
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