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Kitakarították a Wittmann parkot

Rendezvénysátrak, 
pavilonok, 

színpad technika
bérelhetők!

 Mosonmagyaróvár 06-30/620-3439
www.introrendezveny.hu

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

A Majoroki Kör Egyesület rendezésében közel száz gyerek 
és felnőtt kapcsolódott be a mosonmagyaróvári Wittmann park 
takarításába, melynek során mintegy tíz köbméter hulladék 
gyűlt össze. A szemétszedést követően megvendégelték a 
résztvevőket. A program keretében ügyességi játékok, kutyás 
bemutató, kézműves-foglalkozások várták az érdeklődőket.  
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. „Felhívtuk a majálisozók figyelmét 

is, hogy ugyanolyan tisztán adják vissza a parkot, mint ahogy 
azt kapták„ - tették hozzá az „Összefogás a Wittmann park 
tisztaságáért„  akció kezdeményezői.

 Természetesen a jövő évben is sor kerül a „városunk 
tüdejének”tisztítására és bízunk abban, hogy a majoroki park 
rész is átesik a reabilitáción és az ez évben megkezdett munkák 
befejezésre kerülnek. A Majoroki Kör Egyesület  ez évben is 
részt vesz a közmunka programban és naponta takarítjuk a 
Wittmann Parkot.

Kerti térkövek 
építőanyagok, tetőcserepek
nagy választékban, helyben!

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.
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Citera zenével a hagyományőrzésért!

AJTÓK, KAPUK, IPARI KAPUK

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

2003 augusztusi első önálló 
falunapon vetődött fel, hogy az 
általános iskolában együtt citerázókat 
össze toborozva alakítsuk meg a 
zenekarunkat. 2004 márciusában Szép 
Károly polgármester úr erős erkölcsi és 
anyagi támogatásával, és Lauer László 

tanár úrral kiegészülve meg alakítottuk 
a Károlyházi Citerazenekart. Lauer 
tanár úr zenei vezetésével elkezdtük a 
zeneszámok betanulását. 

A zenei összeállításunkba régiónkbeli 
ismert népszerű népdalok mellet 
igyekszünk bemutatni más tájegységek 

népdalait, nótáit.
Rövid fennállásunk alatt 

felléptünk Szlovákiában, Erdélyben, 
itthon Nyíregyházán, Győrben, 
Balatonfűzfőn, és e megyénkben több 
településen különféle önkormányzati 
rendezvényeken. Jó kapcsolatot tartunk 
fent a településünkön táborhellyel 
rendelkező United Games nevü 
nemzetközi alapítvánnyal, ahol évente 
a világ számos pontjáról érkeznek 
fiatalok, meg ismertetjük őket a magyar 
népzenével, és elviszik hírnevünket a 
világba.

Szívesen látunk a zenekarunkba 
minden a népzenét szeretőt, aki 
jobban meg akar ismerkedni a citera 
játékkal, hiszen már levéli és több 
mosonmagyaróvári tagunk is van.

A károlyházi önkormányzaton 
keresztül le lehet érni minket, igyekszünk 
minden felkérésnek eleget tenni.

A »Gorički lájkoši« kulturális egyesület, 
melyben népzenészek és népi énekesek 
tevékenykednek. Feladatuknak szűkebb 
hazájuk, Goričko népdalkincsének 
őrzését tekintik. Goričko a Muravidéknek 
a magyar határ közelében fekvő része, 
mint azt neve is mutatja, dimbes-
dombos, lankás terület. Az együttesnek 
a legtöbb fellépése e területen volt, 

de sokat szerepelnek Szlovénia-szerte 
illetve külföldön is. Tavaly egyhetes 
vendégszereplésen vettek részt 
Romániában. Minden év decemberében 
megrendezik a népzenészek és népi 
énekesek hagyományos találkozóját 
»Zenéljünk és daloljunk Goričko földjén« 
címmel.

Stanko Crnko és művészeti 
csoportja

A magyar-szlovén határtól 25 km-re 
Cepamci  Községből az ottani szlovén 
egyesületből érkeznek. A művészeti 
csoporton belül  zenészek, táncosok 
és asszonykórus fogja szórakoztatni a 
majoroki városrész lakóit.

A 15 éve alakult  az egyesület és 
azóta járják a különböző rendezvényeket 
és Európa szerte fellépnek a szlovén 
kisebbségek meghívásának eleget téve.

Régi Szlovén nóta feldolgozásokat 
adnak elő, különböző népi hang-
szereken. Magyarországon számtalan 
helyen léptek fel, több alkalommal 
Mosonmagyaróváron is.

Szeretnek városunkban fellépni, s 
ezért is szívesen vállalták a fellépést a 
Majoroki nemzetiségi fesztiválon!

Remélik, hogy előadásukkal 
sok örömet szereznek a majoroki 
szlovéneknek és a városrész lakóinak!
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A nagycsaládosok Életfa Egyesülete

Zene, Tánc korhatár nélkül!

A Mosonmagyaróvár Country Klub 2010. 09.01.  - én alakult. 
A csoportot nyugdíjasok és fiatalok vegyesen alkotják akiket a 
társaság és a tánc a zene szeretete tart össze.

Az első nagyszabású fellépésük Hévízen az Országos 
Nyugdíjas Ki Mit Tud - on volt május 15. - én, ahol a Country 
Klub Nagyi csoportja „Szelíd vadnyugat„ címmel adták elő 
műsorukat, amely kiemelt arany fokozatot kapott. 

A Klub tagjai hetente egy alkalommal próbálnak és 
gyakorolnak.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki a táncot, zenét 
szereti!

Az Egyesület 1989-ben alakult. Mosonmagyaróvár és 
vonzáskörzetének nagycsaládosai alapították, jelenleg 110 
tagcsaládja van. 

Céljuk: a család tiszteletének visszaállítása, a házasságért, 
a gyermekekért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládosok 
egyre kedvezőtlenebb társadalmi megítélésének mérséklése, 
a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete, a 
nagycsaládosok egymást ismerő és segítő szerveződése.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából 2010-ben két 
alkalommal összesen 34 tonna élelmiszeradományt osztottak 
szét a város rászoruló családjai között.

Évről évre sikeres programokat szerveznek, többek 
között farsangi összejöveteleket, kézműves foglalkozásokat, 
sportnapokat, Halásziban lecsópartikat. Megalakulásuk óta 
rendszeres és sikeres program a karácsonyi színházlátogatás. 
Közös kirándulásokat szerveznek. Ez évben május végén régiós 
családi napon vesznek részt Pilisszentivánon. Az idei évben 
Nagykálló lesz a kétnapos kirándulás célja, összekapcsolva a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületének őszi családi napjával. 
A programok megvalósítására sikeres pályázatokat tudhatnak 
maguk mögött.

Hosszú évek óta szoros kapcsolatuk van a FECSKE – Felvidéki 
Családok Közösségének Egyesületével. Ez évben közösen vettek 
részt a Pozsonyi Napok rendezvénysorozatán, rendszeresen 
részt vesznek egymás programjain.

Minden évben megszervezik az egyesület tagjainak 
bemutatkozó műsorát, ahol az egyesületen kívüli érdeklődők 

is megtekinthetik mire képesek az egyesület apróbb – nagyobb 
tagjai. 

Az Egyesület 20 éves jubileumára alakult a Táncoslábú 
Anyukák tánccsoportja. A jubileumi műsor sikere arra ösztönözte 
őket, hogy továbbra is együtt maradjanak. 

Azóta számos fellépésen vannak túl, nagy sikerrel szerepeltek 
többek között a Fehér Ló Közösségi Ház Farsangi vigasságok 
rendezvényén, a Mosoni polgári kör nyárbúcsúztató fesztiválján, 
és több jótékonysági rendezvényen is. Természetesen az 
egyesület műsorainak is rendszeres fellépői, sőt már az ország 
határain kívülre - Felvidékre is kaptak meghívást. 

Tavalyi évben a Majorokiak napján a városrész jelen lévő 
lakói is láthatták műsorukat.

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
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WINKLER

T Ü Z É P

Csempe és járólap Akció!
Érdeklődjön telephelyünkön! 

Winkler Tüzép Kft.
Mosonmagyaróvár, Halászi út 1. 

Telefon: 96/213-717,  Fax: 96/218-030

WINKLER T Ü Z É P

A Mosonmagyaróvári Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
nagy tisztelettel és szeretettel köszönti Mosonmagyaróvár 
Majorok Városrész lakosságát.

 A mosonmagyaróvári Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
2002-ben alakult meg azzal a céllal, hogy Mosonmagyaróváron 
ápolja a horvát nyelvet és kultúrát, valamint képviselje a 
városban élő horvát származásának érdekeit.

Az önkormányzaton belül 2004-ben megalakult a 
Mosonmagyaróvári Gradistyei Horvátok Egyesülete, mint 
társadalmi szervezet.

A Majoroki Fesztiválon fellépő énekkar 2006 októberében 
alakult meg Kiss Veronika énektanárnő vezetésével.

Az önkormányzat vezetősége és a tagok megköszönik a 
szervezők munkáját és a lehetőséget, hogy ezen a kulturális 
találkozón részt vehetnek.

Tolnai József
HKÖ elnöke

A Majoroki Városrészben a zöldhulladék elszállítása ezentúl 
minden hónap 1. és 3. szombatján fog megtörténni!

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk Majorok városrész 

lakosságát 2011. július 7-én 16 órára
a megújult a Kőműves Emlékoszlop átadása  

alkalmából! 

Majorok városrész egyik nevezetességének a Kőműves 
oszlopnak a felújítását kezdtük meg az elmúlt évben. A 
Lovászmajor előtti téren elvégzett munkálatok során az 
oszlop alapzata került kialakításra, sóder ágyba rakott 
sötétszürke díszburkolat került lehelyezésre egy 2mx2m-es 
szegélykővel kialakított keretben. A díszburkolat egy részére 
kerül elhelyezésre egy márvány emléktábla, amelyen az 
1999 évi felújítás támogatóit és további támogatók neveit 
helyeztük el.
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Kilenc évtizedes cserkészcsapat

A 70. sz. Széchenyi István 
Cserkészcsapat életében az elmúlt 
esztendő kiemelkedő év volt. 2010-
ben ünnepelték megalakulásunk 90., 
újjáalakulásunk 20. évfordulóját. 

A cserkészet alapelveihez híven, 
igyekeznek az érdeklődő gyerekeket 
felelős, életrevaló felnőttekké nevelni. 
Céljaik között szerepel a természet 
közelségének keresése, haza és 
környezet megismerése, hagyományok 
ápolása. Programjaikkal ezen célokat, 
színesen és változatosan valósítják meg, 
valamint kiveszik részünket környezetünk 
életéből is. 

A cserkészév, szeptember elején 
kezdődik a vezetőségi tanácskozással, 
ahol megbeszélik a csapat 1 éves 
munkatervét, ami alapján dolgozni 
fognak év közben. Kitűzik programjaink 
időpontját, illetve azokért felelős 
szervezőket neveznek ki. 

Első programuk, szeptember végén 
a jelöltek toborzása, ez általában 
iskolákban, osztályfőnöki órákon 
történik.  Október elején elkezdődtek 
a rendszeres őrsi foglalkozások, 
heti rendszerességgel. Részt vettek 
az október 23-án Dunakilitin a 
megemlékezésen, majd 26-án a 
Mosonmagyaróvári Gyásznapon. 
Mindkét ünnepségen cserkészeik 
helyezték el a megemlékezés koszorúit 
az emlékhelyeknél.

Novemberben az őrsi közösség 
kialakításán, erősítésén volt a hangsúly. 
Volt őrs, mely játékos délutánt szervezett, 
volt aki a  Szigetközbe kirándult. A nagyok 
Komáromba jártak az erődnél.

Decemberben minden hétvégére 
jutott program. December elején 
rendezték a dunaszigeti iskola 
tornatermében a hagyományos 
Játék Határok Nélkül elnevezésű 
játéksorozatunkat, amit minden cserkész 
és jelölt nagyon várt már. Karácsony 
előtti hétvégén a cserkészek számára 
összejövetelt tartottak.

Február végén, kilencedik 

alkalommal rendezték meg jótékonysági 
estjüket, aminek bevételét nyári táboruk 
felszerelésének javítására, új tábori 
felszerelés beszerzésére fordíták. 

Márciusban az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepségen vett részt a 
csapat.  

Április 24-én  ismét szerveztek  
városismereti sétát Mosonmagyaróváron, 
ahol a résztvevők a belvárostól 
a városközponton keresztül a 
kiserdőig ismerhették meg a város 
elfeledett nevezetességeit, feladatos 
kisfüzetünkön keresztül  A kirándulás 
végén megemlékeztek a cserkészet 
védőszentjéről, Szt. Györgyről és 
névadójukról, Széchenyi Istvánról.

A július kalandosan kezdődött. A 
meghirdetett és megszervezett pilisi 
táboruk helyét elmosta a víz, s a Pilisi 
Parkerdő életveszélyessé vált. Végül 
Pákozdot szemelték ki az új tábor 
helyszínéül. Néhány a változatos 
programból: tábori építmények 
elkészítése, kirándulás az ingókövekhez, 
őrsi főzés, Pákozdon a katonai emlékhely 

megtekintése, székesfehérvári 
kirándulás,  tájékozódási verseny, fürdés 
a Velencei tóban, számháború, esti 
tábortüzek. 

Cserkésztábor fő célja a gyerekek 
életre nevelése, természetben, a 
természettel való élés megszerettetése, 
egymással kötött barátságok erősítése, 
és nem utolsó sorban az éves cserkész 
foglalkozásokon tanultak összefoglalása 
és alkalmazása.

 A cserkészcsapat 2010 augusztus 
14-én ünnepelte fennállásának 90., 
újjáalakulásának 20. évfordulóját.

Az ünnepség a várudvarban 
kezdődött a nemzeti zászló, a 
cserkészcsapat zászlaja és a vitézi 
rend képviselőinek és zászlójuknak 
bevonulásával. 

A rendezvényre a csapat emlékpólót, 
emléklapot és saját készítésű érmet 
készített, melynek nagy sikere volt a 
jelenlevők között.

Erre az alkalomra elkészült a csapat 
új honlapja (www.szechenyicscs.hu), 
ami azóta is friss hírekkel , képekkel, 
eseményekkel van feltöltve. 

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
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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

Sztárfellépőnk: Kovács Kati

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

„Kovács Kati életében a normákat 
tisztelő és betartó, miközben 
éneklésében mindig a végső határokat 
feszegető művész. Tehetsége 
vitathatatlan, hangja egyedülálló. A 
szeretet szolgálója, miközben abszolút 
öntörvényű és mindig a maga útját járja. 
Igazi szabad lélek.”

Kovács Kati élete első húsz évét 
Egerben töltötte. Pályafutása során sok 
szép dalban emlékezik vissza erre az 
időszakra. Középiskolás korában kezdett 
ismerkedni a zenével. 1965-ben egész 
Magyarország előtt ismertté vált. Ugyanis 
abban az évben ő volt az év hangja, 
hiszen ő nyerte meg az egész országot 
televízió elé ültető, nagyszabású, „Ki 
mit tud? „ vetélkedőt. Ez a győzelem 
egész életét meghatározta, hiszen 
bármerre járt az országban mindenütt 
felismerték, szeretettel fogadták, 
hallatlan népszerűségre tett szert, amely 
a mai napig is tart.

A sikerszéria pedig tovább folytatódott. 
1966-ban egy újabb megmérettetés 
következett. Előadóművészi tehetségét 
mi sem igazolta jobban, mint az, hogy a 
magyar táncdalfesztiválok történetének 
első győztese lett, „Nem leszek a 
játékszered” c. óriási sikert arató dalával. 
Ezt követően még kétszer lett első 
helyezett, tehát összesen háromszor, ami 
a nők közül egyedül neki sikerült! 1972-

ben az „ Add már, Uram, az esőt!” c. dallal 
végzett az élen, amely ismét nagy feltűnést 
keltett, majd 1981-ben az „Újra otthon” c. 
számmal vitte el a pálmát. Pályája szinte 
mindvégig töretlen. Rengeteg sláger 
kötődik nevéhez, amelyek mind a vele 
egykorú „tinédzserek”, mind a mai fiatalok 
körében ismertek. Repertoárját, amely 
több, mint 500 dalból áll, sokan keresik, 
éneklik, újítják fel, ami számára fontos 
szakmai elismerést jelent.

Kati életében nem csak a zene játszott 
meghatározó szerepet. Különleges 
színfoltot hozott életébe az a korszak, 
amikor - hosszas rábeszélés után - 
filmszerepet vállalt az Ünnepnapok 
c. filmben, 1967 -ben. Ezt követően 
tehetségét,  még számtalanszor volt 
alkalma bizonyítani a filmvásznon. 
Az Eltávozott nap és a Fejlövés című 
filmekben nyújtott alakításaiért1968-
ban megkapta az év legjobb női 
főszereplőjének járó díjat! Ugyanebben 
az évben főszerepet játszott még  A 
hamis Izabella, a Fényes szelek és a 
Holdudvar című filmekben is. 

A filmes kitérő után már Kati „eredeti 
mesterségéhez” kapcsolódnak azok 
a filmdalok, amelyeket a gyerekek 
nagy örömére énekelt: Elza kölykei, 
Dot és a kenguru, Hugo a víziló, 
Robin Hood, Tekeregér, A két tukán, 
Álmodik az állatkert. Kivételes előadói 
képességét, színes egyéniségét 
olyan színházi produkciókban is 
kamatoztatta, mint az Attila, Isten kardja, 
„Mechanikus narancs”, vagy az István a 
király(Spanyolországban).

Kovács Kati szereti a természetességet, 
a színpadot, kollégáit és szurkol a sok új 
tehetségnek, melyből szerinte sok van 
kis országunkban. Évtizedek óta egyik 
legsokoldalúbb énekesünk, állócsillag 
a popzene egén. Ezt bizonyítja sok-sok 
lemeze, számtalan slágere, filmbéli-, 
színpadi munkái és barátai. Szívesen 
koncertezik itthon és külföldön, örömet 
szerezve rajongóinak, tisztelőinek. Az 
éneklés mellett időnként dalszövegeket 
is ír. Eddig több, mint ötven zenére írt 

vers bizonyítja kísérletező kedvét. Egyik 
legismertebb dalszövege egy híres 
filmdal, melynek az előadója is egyben, 
óriási sláger lett itthon és a határon 
túli magyarok körében, a Vangelis1492 
(Paradicsom meghódítása), Vangelis 
zenéjével. A dalhoz és a szöveghez 
a zeneszerző levélben gratulált az 
énekesnőnek. Pályafutása során 
szólóénekes maradt, pedig szeret 
közösségekhez tartozni. A Hofi-Koós-
Expressz formációval és az Universal 
együttessel tíz-tíz évig dolgozott együtt, 
valamint Demjén Ferenc csapatával 
a V’ Moto-Rock zenekarral is hosszú 
munkakapcsolatban állt. Két nagylemez 
kötődik ehhez az időszakhoz. Együtt 
koncertezett még a legendás Illés, 
Metro, Omega zenekarokkal is. 
Szerencsésnek tartja magát, mert a 
korábban említetteken kívül olyan kiváló 
zenészekkel, szövegírókkal dolgozhatott 
együtt, mint Presser Gábor, Szörényi 
Levente, Koncz Tibor, Lerch István, 
Adamis Anna, Szenes Iván, Sztevanovity 
Dusán.

Kovács Kati bejárta az egész világot, 
kivételes hangjával számos nemzetközi 
versenyen kápráztatta el a közönséget, 
hírnevet szerezve kis országunknak. 
Magas színvonalú zenei munkásságát 
több alkalommal itthon is elismerték. 
Hatszor kapta meg a Magyar Rádió és 
Televízió nívódíját, öt alkalommal tartották 
a legjobb előadónak. Táncdalfesztivál I. 
helyezettje volt  1966-ban (Nem leszek a 
játékszered), 1972-ben (Add már, Uram, 
az esőt!) és 1981-ben (Újra otthon). 
Kétszer nyert az országos könnyűzenei 
versenyen („Tessék választani”). 
1980-banSZOT díjat, majd 1986-ban Liszt 
Ferenc-díjat kapott. 1994-ben művészi 
pályája elismeréseként A Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje 
kitüntetést vehette át a Parlamentben. 
A magyar zeneművek bemutatása és 
megismertetése érdekében végzett 
kimagasló tevékenységét2006-ban az 
Artisjus Zenei Alapítvány életműdíjjal 
jutalmazta.




