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Napelempark épült a Feketeerdei úton

A legzöldebb energia

Földünk vízkészletének közel ötven százalékát villamosenergia termelésre használjuk, miközben a napenergia, a szélerõmûvek termelte energia a legkörnyezetbarátabb energiaforrás. Ezért is igazán
jó hír, hogy közel 208 millió forintból épült
napelempark Mosonmagyaróváron a Feketeerdõi úti temetõ mögötti területen,
ahova 980 darab 270 wattos napelemet
telepített a kivitelezõ és mûködtetõ cég. A
munkálatokat az NRG Services Kft. végezte.
A napelemek egyenáramot állítanak elõ,
azt alakítják át váltakozó árammá. Az így
termelt villamos energia kerül a hálózatba.
A temetõ mögötti erdõsáv viszonylag kevésbé frekventált terület, de a beruházó azt
nem csak körülkerítette, hanem folyamatosan kamerák segítségével figyeli a napelemek mûködését, s a legkisebb gond esetén be tud avatkozni.
A beruházás közel 208 millióba került,
amelyet teljes egészében önerõs forrásból
valósított meg az önkormányzat.
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MAGYAR KATALIN

újkeletû kifejezés, amely valószínûleg hamar honossá válik a nyelvben.
(A Cg.08-09-022282 cégjegyzékszámú NRG SERVICES Korlátolt Felelõsségû Társaságot Gyõr, Zöld utca 3/A. 2. em.
9. sz. címre jegyezték be. A bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25 )
Fotó: B.L.

SÍRJÁT

Simon Zsuzsa kezdeményezésére a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkert részévé nyilvánította Magyar Katalin nyughelyét. Ez
örökös védelmet jelent, amely megakadályozza a sírhely fölszámolását.
„Tizenhat esztendõsen érte a halál, és
mi egyre inkább úgy érezzük, minden
nappal, amit azóta megéltünk, tartozunk neki” – mondta ifj. Koffán Károly,
egykori osztálytárs.
Lapozzon az 5. oldalra!

1940 – 1956

VÉDETTÉ

Az áramszolgáltató szerzõdés szerint huszonöt éven keresztül veszi át az áramot a
napelemparktól, amelyért Mosonmagyaróvár pénzt kap.
Magyarországon még nem igazán elterjedt napelemparkok építése, míg Németországban szinte minden másra nem igazán
jól hasznosítható területen Solarpark (ott
így nevezik) létesült. A magyar elnevezés
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CSALÁDI NAPOT TARTOTTAK AZ
IPAROSOK
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NE VÁGJ KI MINDEN FÁT!
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Tisztelet a hõsöknek

A szokásos Tusványosi találkozó idei programjában szerepelt
a Nyerges-tetõn egy kopjafa avatás is. Dr. Nagy István agrárminiszter tisztelegett a székely hõsök emléke elõtt.

tudják ezt megtenni. A jól védhetõ szorosban többször is sikerült visszaverni a túlerõ támadását, de végül az ellenség bekerítette és felmorzsolta a hõsiesen
védekezõ székelyeket.

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc egyik székelyföldi
csatájának helyszínén történt az
esemény. Ott, ahol mindössze kétszáz székely honvéd nézett szembe a betörõ orosz és kozák katonák tízezreivel. Tudták, hogy csak
rövid ideig tarthatják fel az ellenséget, s azt is, hogy életük árán

A nemrégiben elhunyt Kányádi Sándor verssel is tisztelgett a
székely hõsök elõtt.
Nyerges-tetõ így szimbólummá nemesedett a haza védelmében való küzdelemben, a halált
megvetõ szembeszállás szimbólumává.
Fotó: P.Cs.

KOMP – KORTÁRS MÛVÉSZETI PANORÁMA KIÁLLÍTÁS DUNASZERDAHELYEN
Augusztus 9-én nyílt meg a KOMP 2018 – Kortárs Mûvészeti Panoráma címû csoportos tárlat a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum kiállítótermében.

L. Szabó László, Dunaszerdahely város alpolgármestere köszöntõjében elmondta, a kiállítás mindannyiunk érdeme. A mûvészé, aki megalkotja és a mûkedvelõ közönségé, mely megtekinti. Varga György, a kiállítás egyik kezdeményezõje és kuratóriumi tagja volt szellemes köszöntõjének ihletõje, akinek hatására a
köszöntõ így lett KOMPlett.
A nagy hõség hatására köszönetet mondott a KOMPániának,
mely utat talált a tárlat közönségéhez.
Az összeállítás egy tömény válogatás, minden mûvész eredetiségével ihletve, egyfajta kompenzálás KOMPromisszumok nélkül. A Csallóköz és Szigetköz példaértékû összefogása ez a kiállítás. Ékes bizonyítéka annak, hogy a mûvészet irányt mutat és ad
a rohanó világban – hangzott el a megnyitón.
A kiállítás szeptember elsejéig látogatható.
Forrás: felvidek.ma (Fotó: Uzsák Zoltán)

Impresszum: Hír14 Mosonvármegye • Kiadja a Mosonvármegye Kft. • Szerkesztõ: Böröndi Lajos • Hirdetésfelvétel:
Balassa Tamás (06-30-739-11-44) • Szerkesztõség: 9211 Feketeerdõ Erdõalja u. 11. • Terjesztik Mosonmagyaróváron
és környékén• Elérhetõség: mosonvarmegye@gmail.com • ISSN 2498-7131 • Tel.: 06-30-869-78-97 • Letölthetõ:
www.mosonvarmegye.eoldal.hu • facebook.com/hír14Mosonvármegye • Nyomás: Palatia Kft. Gyõr, Viza u. 4. Üv.
igazgató Radek József. • Terjeszti az Arabona Post
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Szeretem a kihívásokat – Ondré Péter az AMC új igazgatója
Július végétõl a Mosonmagyaróváron született Ondré Pétert
nevezték ki a Agrármarketing Centrum élére. Ondré közel nyolc
éve közvetlen munkatársa dr. Nagy Istvánnak, a jelenlegi
Agrárminiszternek, négy évig az akkori államtitkár Nagy István
titkárságvezetõje volt.
Kinevezése után dr. Nagy István új agrárprogramot hirdetett
meg, amelynek legfontosabb eleme a magyar mezõgazdaság intenzív fejlesztése. Az elmúlt
nyolc évben sok területen elõreléptünk. Ma számos ágazatban, így a mezõgazdaságban is
munkaerõhiány van, a feladatunk tehát az, hogy a meglévõ
erõforrásokat – így a mûvelésre
alkalmas területet és a munkaerõt – nagyobb hatékonysággal
használjuk fel. Stratégiai cél egy
innovatív, tudásalapú, intenzív,
a termékpályákon nagyobb hozzáadott értéket elõállító agrárium elérése. Úgy látom, e célok elérésében a Miniszter Úr
az Agrármarketing Centrumra
erõteljesen számít. Természete-
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sen kinevezésem új kihívás is
számomra.
Nekünk elsõdleges feladatunk a gazdákat abban segíteni,
hogy termékeik a hazai és a külföldi piacon is minél szélesebb
vásárlói körhöz jussanak el.
Ezért szervezünk különféle rendezvényeket, kiállításokat, sajtókampányokat hirdetünk.
Ma nem vonzó igazán a fiatalok számára az agrárium. Mit
lehet tenni ezen a téren.
Ez az igazi feladat! Az, hogy
vonzóvá tegyük a pályát. Ehhez
szükség van arra is, hogy a korábbi elõítéleteket, a szakmával
kapcsolatos beidegzõdéseket
lebontsuk. El kell mondani a fiataloknak, hogy az agráriumban
dolgozni ma nem ugyanaz, mint

harminc éve. Megbecsült foglalkozás agrárszakembernek lenni. Persze ehhez el is kell érni
õket. A fiatalok eléréséhez pedig a legújabb marketing és
kommunikációs eszközöket is
igénybe kívánjuk venni.
– Nem hátrány, hogy nincsen agrárvégzettséged?
2010-ben politikatudomány
mesterszakon szereztem diplomámat és jelenleg a PhD-m is a
politikatudomány területén van
folyamatban. Az abszolutóriu-
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mon már túl vagyok, de a
disszertációm megírása még
hátra van.
Úgy látom, hogy a végzettségem az itteni munkámhoz
szinte nélkülözhetetlen, hiszen
a kommunikáció, a társadalmi
kapcsolatok meghatározó részét képezik az AMC tevékenységének. S az elmúlt négy
évben közvetlenül is foglalkozhattam az agrárium kérdéseivel
Államtitkár Úr mellett, így bizonyos tapasztalattal rendelkezek. S van rálátásom a terület
problémáira.
Igazán Pesten élsz, de Mosonmagyaróváron is gyakorta
megfordulsz. Kétlaki vagy?
Igen. Eddig is ingáztam, most
is így lesz. De szülõvárosom
dolgai mindig is érdekeltek, ma
is számtalan dolog köt hozzá.
Hiába a fõváros, én vidékinek
vallom magamat ma is.
(hír14)
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A Magyar Napló kiadásában az
idei könyvhétre jelent meg Reisinger
Attila, Hegyeshalomban élõ író új
könyve, amely két igaz történetet tartalmaz az elsõ világháborúról. A fõszereplõk, Faltusz János és Nyírõ István hegyeshalmi lakosok orosz fogságba kerültek. Mindketten megjárták a fogolytáborok poklát, de a bolsevik forradalmat követõ polgárháború miatt sorsuk eltérõen alakult.
Faltusz János a Távol- Keletre került,
ahol négy fogolytársával együtt besorozták a már szétvert fehér hadsereg
egyik alakulatába. Úgy sikerült megmenekülniük, hogy egy kínai százados segítségével átkeltek a befagyott
Bajkál-tavon, majd Vlagyivosztokon
keresztül egy francia hajón tértek
haza 1921-ben. Nyírõ István és fogolytársa, Herlicska János viszont
Frunze vörös seregének katonája lett.
Az egység átkelt a Volgán, de az ott
élõ kalmükök a vörös különítményt
megsemmisítették. Mivel a csata idején õk ketten nem tartózkodtak a tá-

Könyvajánló

borban, csodával határos módon életben maradtak, és a lemenõ napot követve gyalogoltak egészen a Feketetengerig, majd eljutottak Odesszába,
ahol akkor még magyar csapatok állomásoztak.
A két kisregény az igaz és emberközeli történetek feldolgozásával a
száz éve véget ért Nagy Háború hõseinek állít emléket.

+36-70-3619476 vagy +43-6766721556

Egy mondatban • Egy mondatban• Egy mondatban

A rajkai gyógyszertár augusztus 20-24-e között zárva lesz •
A mosonmagyaróvári Kühne Koncert Fúvószenekar nagy
sikerû koncertet adott a horvátországi Krk szigeten, Omisalj
településen • Augusztus 20-án 10 óra 45 perckor ünnepi
mûsorra és koszorúzásra kerül sor hagyományosan
Mosonban, a Szent István szobornál • Saját erõbõl kezdték
meg a nemrég újra birtokba vett, Szent Imre úti székházuk
felújítását a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület tagjai,
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s téglajegyeket értékesítenek, hogy a teljes ingatlan
megszépülhessen a nyolcvanadik évfordulóra • Horváth
László, a Kühne volt igazgatójának ítélte Mosonmagyaróvár
képviselõ-testülete 2018-ban a Pru Urbe Mosonmagyaróvár
kitüntetést • Megjelent a Magyar Napló, a Magyar Írószövetség lapja, melynek augusztusi száma két verset közöl
Böröndi Lajos tollából •
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Védelem Magyar Katalin sírjának

Katalin önként jelentkezett a sebesültek ápolására, az utcán
heverõ meglõtt civilek, katonák ellátására. Nem volt egyedül, iskolatársai a háttérbõl segítették: ápolták, bújtatták a sebesülteket. A diáklány 1956. október 23-án vért adott a Karolina úton,
aztán felhúzta a vöröskeresztes karszalagot, és ápolónõként dolgozott a Tétényi úti kórházban. November 7-én betegért ment ki
a mentõszolgálat. Katalin is velük tartott, hogy egy sebesült kisfiút vegyenek fel. Hárman voltak a mentõautóban, egy munkáslány,
õ és a sofõr. Amikor a kilencéves sebesült fiú már bent feküdt az
autóban, a sofõr egy kis utcába igyekezett, hogy meghúzódjon,
amíg a harcok elcsitulnak, de vesztére szembe találta magát egy
orosz tankkal. Az, amikor észrevette a mentõautót, géppuskasorozatot adott le rá. A mentõben fekvõ gyereket fejlövés érte, azonnal meghalt, egy másik golyó Katalint találta el, aki maradék erejével kúszva próbált menekülni, de újabb lövést kapott. Õ is meghalt.
Mindez a Dohnányi Ernõ utca és a Liszt Ferenc tér sarkán történt, ahol ma már emléktábla hívja fel a figyelmünket a tragikus
eseményekre. Katalin egykori gimnáziumi osztálytársai, barátai
dombormûves emléktáblát avattak azon a helyen, ahol a fiatal lányt
a végzetes lövések érték.
Ágh István Kossuth-díjas költõ október 25-én megsebesült a
Kossuth téri véres lövöldözésekben, Katalin õt is ápolta a kórházban. A költõ verset írt a bátor, önfeláldozó diáklányról, Magyar
Katalin címmel. „Valahol itt, valamelyik fiókban oszlik / barna
homállyá, valahol fényes földi / lakk pácolja nyakcsigolyáit. / Nem
látom, mintha látnám ballonkabátba / csavartan, homlokán csuklya gyapja, / szelíd arcával lepke-bárány, / Jeanne d’Arc és Zója
negatívja / hanyatt a pesti járdán” (részlet a versbõl).
(A mosonmagyaróvári számazású Magyar Katalin a mai kettes iskola tanulója volt. Az iskola növendékei minden év november 7-én emlékeznek példaképükre, akinek hamvai a gyõri nádorvárosi temetõben pihennek.)
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Jánosssomorja a zsebébe nyúlt

Nagy összeggel, több mint 24,5 millió forinttal száll be az önkormányzat a Klafszky-tagiskola több mint 100 milliós, tankerület által
irányított, de uniós forráson nyugvó felújításába. Bella Zsolt alpolgármester elmondta, a projektben az önkormányzat is közremûködik, azon felül is, hogy az iskola melegítõ konyhájának két és fél
milliós technikai felújítását már az önkormányzat finanszírozza jelenleg is. A teljes felújítási tervben ugyanis szerepeltek opcionális
lehetõségek, amelyek a nem elegendõ forrás miatt kimaradtak volna, ám a tankerülettel együttmûködve azt az önkormányzat most
finanszírozza. A konyha és étkezõ az önkormányzat kezelésében is
maradt, ennek felújítására most 14 milliót szavazott meg a testület.
Három teremhez nem nyúltak volna hozzá, ezt most mégis megteszik, az önkormányzat 8 millió forinttal támogatja a felújításukat.
Ez összesen 22 milliós épület, és 2,5 milliós technikai beruházás az
iskolában a város részérõl.
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Családi napot tartottak az iparosok
Bizakodással és nagy reményekkel készültek a Mosonmagyaróvár
és Vidéke Ipartestület iparosai a július 14-re szervezett, és immár
hagyományosnak mondható „Iparos Családi Napra”.
A jól bevált helyszín, (a mosonmagyaróvári Duna parti Itató
Szabad strand Büfé területe) a jól ismert vendéglõvel és annak
fafûtéses kemencéivel adta a lehetõségét a kellemes szórakoztató
programokon túl, a szabadtéri sütés-fõzés versenyszerû megszervezéséhez is.

Reggel hét órától az egymással versengõ lelkes sütõ-fõzõ csapatok
egymás után gyújtották meg bográcsaik alatt a tüzet, és felváltva
kínálták egymást jófajta „hazaival”. Remélve, hogy az általuk készített
étel nyeri majd el, a Heveder Zoltán által vezetett zsûri és nem utolsó
sorban az iparosok és vendégeik tetszését.
A versenyzõk változatos ételféleségekkel készültek, s az ételek
bevételét adományként ajánlották fel a Mosonmagyaróvár és Vidéke
Ipartestület által alapított, Segédlevél Közhasznú Alapítvány javára.

A rendezvény színpadján 10 órától, közismert mosonmagyaróvári
énekesek kápráztatták el a hallgatóságot, az egyre sokasodó
vendégsereg örömére. A rendezõk gondoltak a „legkisebb iparosokra”
is, a számukra szervezett különbözõ gyermekrajz és egyéb gyermek
ügyességi vetélkedõn versenghettek a különbözõ díjakért.

Az idõközben elkészült ételek zsûrizésére felkészülve, az
ipartestület elnöke Winkler Károly köszöntötte a jelenlévõ iparosokat
és vendégeiket, megköszönte a szervezõk, a fellépõk és valamennyi
szereplõ munkáját.
Elsõ díjat végül a Mosoni Polgári Kör tárkonyos szarvasraguja
nyerte, míg második díjas az ipartestület füstölt csülkös babos
káposztája lett.
Banyár

„ … nem lehetett megmenteni…”

Gulyás Lajos kivégzett református lelkipásztor kegyelmi ügye (1956-1957)

Ezzel a címmel jelent meg egy
Hõnel Bélára emlékeztek rendhagyó
könyv Gulyás Lajos
A tavalyi emléktábla avatás után, 2018. június 29-én emlékeztek
Magyaróvár neves építészére, amelyen huszonheten vettek
részt. Az elkövetkezõ években az évenkénti megemlékezések nem
mindig ugyanakkor, hanem változó idõpontokban lesznek,
épületek, szervezetek létesítéséhez igazodva. 2019-ben, október
4-éhez közeli idõpontban emlékeznek Hõnel Bélára, arra is
figyelve, hogy a Magyaróvári Posta 110 éve kezdte meg
mûködését a Hõnel által épített lakóházában, a Magyaróvári
Postapalotában.
Beregszászi Balázs emlékezõ beszédén túl még elmondta,
hogy idén további két alkalommal lehet majd Hõnelhez kapcsolódó
rendezvényen részt venni.
Az Európai Kulturális Örökség Napjai szeptember harmadik
hétvégéjén lesznek. Szeptember 15-én szombaton, akik vele
tartanak, a Városkapu tér történetét ismerhetik meg.
Másnap, szeptember 16-án vasárnap, folytatódik a korábbi vidéki
kerékpáros megemlékezések sora, a harmadik Hõnel Béla
kerékpáros emléktúrával. Ekkor Rajkára veszik az irányt, és három
épületet is megismerhetnek a résztvevõk.

’56-os mártír születésének 100.
évfordulóján, Erdõs Kristóf, a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Hivatalának fõállású kutatója
szerkesztésében, aki egyben a kötet bevezetõ tanulmányát is írta.
A kiadvány a NEB szakmai támogatásával készült és a Dunántúli
Református Egyházkerület adta
ki. A könyvhöz Steinbach József
püspök írt elõszót. Erdõs Kristóf
szerkesztõ elõször vázlatos áttekintést nyújt a református egyház
helyzetérõl az 1944/45-1956/57 közötti idõszakban, majd a több éve
folyó kutatómunkájának köszönhetõen alapos, részletes, lábjegyzetekkel bõven ellátott leírását
adja Gulyás Lajos kegyelmi ügyének elõzményeirõl, lefolyásáról és
sikertelen eredményérõl. A kötet
harmincnégy, keletkezésük pontos idõrendjében (1957-1959) közölt dokumentumot (levelet, fel-

jegyzést, jegyzõkönyvet, kegyelmi
kérvényt, elõterjesztést,jelentést)
is tartalmaz, melyek eddig publikálatlanok voltak. A felhasznált
irodalom bõséges felsorolásapedig
további információkkal szolgál. A
könyvhözírt rezümé három idegen
nyelven isismerteti a tudományos
írásmû összefoglalóját. A kötet
külön érdekessége a képmellékletben található családi fotók,
melyeket Gulyás Lajos lányai bocsátottak rendelkezésre. A mû a
dtpuspoki@refdunantul.hu címen
rendelhetõ meg.
Simon Zsuzsanna,
Gulyás Lajos Kollégium

Cikkeinket elolvashatja a facebookon is, ott kommentálhatja
azokat! www.facebook.com/hír14 Mosonvármegye
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Ne vágj ki minden fát!
Szól a Retro rádióban az ismert Illés szám, mintegy zenei
aláfestéséül annak a hírnek, hogy
a Vár udvarán jó néhány fát kivágtak azután, hogy egy vihar egy
kis rongálást végzett.
Végigsöpört a közösségi médián a tiltakozás, kommentálok
hada véli tudni, hogy a magyarázat csak ürügy – betegek voltak
–, igazából parkolók építésére
kell a hely.
Természetesen néhány polgár
tiltakozása pusztába kiálltott szó,
ahogy lenni szokott.
Elgondolkodik az ember. Elsõként azon, hogy hova lett a kilencvenes évek erõs hangja, a
környezetért való aggódás cselekvõ erõvé válása. Elhalt, mint
maga a környezetvédõ egyesület
is. Citromdíjával együtt, amit elsõként az akkor regnáló polgármesternek küldtek el, jelezve,
hogy nem elégedettek a környezetért végzett munkájával.
És azok után mégis kaptak a
pályázati alapból, hogy önkormányzati segítséggel végezzék
munkájukat.
Vagy emlékezzünk 1994-re,

amikor a mûvelõdési központ
parkolójában egy csenevész fácskát kivágtak a sörsátor építésekor. A megyei lap fél oldalas
cikkben cikkezett a fa haláláról,
s ítélte el annak gyilkosait.
Persze az elfáradt környezetvédelmet nem pótolja a “hivatalos” védelem, hisz az olyan, mint

amikor farkasokra bízzák a birkanyáj õrzését. Jó példa erre a
Fõrherceg liget sorsa, s az, hogy
a nehezen kiharcolt helyi védelem egy pillanat alatt köddé válik, ha a nyers érdek úgy kívánja.
Hogy a lassan eltûnõ Kiserdõrõl ne is szóljunk.
Csak néhány korhadt fáról van

szó, mondhatnánk a Várudvar
fáinak kivágása kapcsán.
Igen, mindig így kezdõdik.
Csak egy fa, egy kis ligetecske,
egy erdõ, egy ország, egy földrész. Ma már egy-két morgolódó bejegyzés nem éri el a ingerküszöböt.
Ha van egyáltalán olyan. (P.)

Orvosi ügyelet Mosonmagyaróváron
Fogorvosi ügyelet

Telefon: 20/982-4645, 70/276-8984. Nyitva tartás, ügyeleti idõ:
szombat, vasárnap és ünnepnap 8 -tól 12 óráig.

Orvosi ügyelet

Oxytrans Egészségügy Szolgáltató Kft. Ellátandó terület:
Mosonmagyaróvár. Felnõtt sürgõsségi orvosi ügyelet: Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 37. Telefon: 96/215-013
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Megújul a termálfürdõ

Szeretnénk visszacsábítani mosonmagyaróvári vendégeinket is
Rongits Attila 2018 júniusa óta látja el a nagy múltú mosonmagyaróvári termál ügyvezetõi feladatait. Az új vezetés új szemléletet hoz magával – gondolhatnánk. A fõ kérdés persze az,
hogy milyet? Errõl kérdeztük Rongits Attilát
– Rengeteg feladat várt illetve vár megoldásra, persze a legfontosabb, hogy azokat a részeket újjítsuk fel, amelyek mellett mi is
csak lehajtott fejjel mentünk el.
Sok minden megújul a közeljövõben a termál területén.
Új zuhanyzókat és pihenõtereket építünk,valamint egy modern
szaunavilágot is kialakíttunk. A gyógyászati részleg palettáját is
szeretnénk szélesíteni. A jobb vízminõség elérése miatt, komoly
gépészeti fejlesztéseket is végrehajtunk.
Remélem az elsõ változásokat már érzékelik a vendégek.
A kertészeti munkák egy része már befejezõdött, szeptembertõl pedig a régi folyosók és a gyerekmedence szépül meg, de a
tervek között szerepel a régi fõbejárat visszaállítása is.
Annyi a teendõ, hogy nehéz a szakemberekkel a munkafázisokat összehozni. Biztos lesznek lezárások a területen, ezekért ezúton is türelmet és megértést kérünk!
– Jó ideje arányaiban sokkal több külföldi vendég látogat a
termálba, mint magyar. Tervez változtatni ezen a trenden, szeretné növelni a belföldi látogatók arányát?
– Remélem hogy sikerül megnövelni az idelátogató túristák
számát,ami mindenképp jót tesz majd a városnak is.
Sikerül a szállodai kapacitásunkat is növelnünk,hiszen õsszel
nyit a vadonatúj AquaSol Hotel,amely 4 csillagos besorolással
várja majd a vendégeket.
– Milyen kedvezményes lehetõségeket nyújt a termál a mosonmagyaróvári lakosoknak?
– Az lenne a célunk, hogy egy kultúráltszínvonalas,minõségi
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termált hozzunk létre,amire nem csak mi,de a város is büszke
lehet.
Szeretnénk visszacsábítani az óvári vendégeinket is.
A kedvezményes belépési idõt meghosszabbítottuk a helyi lakosok számára,így már egy egész délutánnyi idõt eltölthetnek nálunk, jutányos áron.
Egyébbként nekem személyes kötõdésem is van a termálhoz,
hiszen 15 évig tagja voltam a Flexum SE úszószakosztályának.
Így talán még nagyobb lelkesedéssel folytatom ezt a munkát.
B.L.

Lapunk letölthetõ: www.mosonvarmegye.eoldal.hu
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