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Eredményes volt az idei év
Eredményes volt az idei év 

a mosonmagyaróvári önkor-
mányzat számára. A járvány 
okozta nehézségek ellenére 
biztosított volt a város és az 
intézmények működése. Az év 
közben megítélt állami támo-
gatás eredményeként pedig 
nagymértékű fejlesztések in-
dulhattak. Egyebek mellett 
erről is beszélt lapunknak 
évértékelésében dr. Árvay 
István polgármester.

Rendhagyó módon indult az 
idei év a járványhelyzet miatt. 
Nagyon sok volt a bizonyta-
lanság. Miként tudtak így 
tervezni?

Valóban nem volt könnyű. A 
járvány okán bevezetett veszély-
helyzet miatt a polgármester 
által elfogadott költségvetés-
sel indult az év. Természetesen 
ennek elfogadása előtt egyez-
tettem a képviselő-testület 
tagjaival. Ez a költségvetés 
aztán többször változott az év 
folyamán, szerencsére ezek a 
módosulások pozitívak voltak. 
Kezdetben meglehetősen borús 

volt a helyzet, lényeges bevétel 
kiesésekkel számoltunk, emiatt 
visszavettük a fejlesztéseket és 
a támogatások mértékét is. Az 
adóbevételek alakulásának és 
az év közben az önkormányzat 
számára megítélt közel milli-
árdos állami támogatásnak 

köszönhetően azonban jelentős 
mértékben javult az idei büdzsé. 
Olyannyira, hogy szinte soha 
nem látott mértékű fejlesztése-
ket valósíthattunk meg az idei 
évben és folytathatjuk ezt a kö-
vetkező esztendőkben is.

folytatás a 3. oldalon

Az útfejlesztések tovább 
folytatódnak
– Elkészült a parkoló a hivatal mögött

Hivatalosan a minap adták 
át a polgármesteri hivatal mö-
gött, a Bástya utcában kiépí-
tett parkolókat. A beruházás 
része volt annak a fejlesztési 
programnak, amit a város 
közel egymilliárd forintos 
kormányzati támogatásból 
valósít meg. Ezt a forrást 
belterületi út, járda és kerék-
párút fejlesztés céljára kapta 
a mosonmagyaróvári önkor-
mányzat, amiből már megtör-
tént a Cserháti utca - Malom-
szer utca lámpás csomópont 
kialakítása, többek között ké-
szen van a Fertő sor, az Enge 
János utca és december köze-
pére elkészülnek a Terv utca 
burkolatépítési munkálatai is. 

A Bástya utcai parkoló épí-
tésével a közelmúltban végez-
tek a szakemberek és a terület 
növényesítését is befejezték a 
Városüzemeltető Kft. munka-
társai.

„Ez a parkolóépítés egyik jel-
képe annak a fejlesztési folya-
matnak, ami jelenleg Mosonma-
gyaróváron zajlik.” – emelte ki 
az átadáson dr. Iváncsics János 

alpolgármester, egyben megkö-
szönte a kormányzati segítséget 
a beruházások megvalósításá-
hoz. 

folytatás a 3. oldalon

Óriáscsúszdát és új 
szállodát terveznek

A településszerkezeti terv 
módosításáról tárgyalt a közel-
múltban a mosonmagyaróvári 
önkormányzat képviselő-tes-
tülete. Ennek egyik lényeges 
eleme volt a termálfürdőben 
tervezett fejlesztés.

A Flexum Thermal & Spa für-
dő területén további fejlesztést 
terveznek, mely többmilliár-
dos turisztikai támogatással 
valósulhat meg. A tervezett 
beruházáshoz emelni szüksé-
ges a beépítési paramétereket. 
A különleges termálközpont 
építési övezetbe sorolt telkén a 
beépíthető terület jelenleg 15 
százalék, a megengedett épü-
letmagasság pedig 7,5 méter, a 
minimális zöldfelület 40 száza-
lék. Kérelmükben 40 százalékos 
beépíthetőség szerepel, emellett 
12,5 vagy 16 méteres épületma-
gasság is szükséges a tervezett 
csúszdatorony miatt. Kérték to-
vábbá a minimális zöldfelület 
csökkentését. A város telepü-
lésfejlesztési koncepciójában 
is kiemelt helyen szerepel a 
turizmus fejlesztése, így a cél 
mindenképp támogatható. 

A kialakult állapotot megvizs-
gálva megállapítható, hogy a 
beépítettség már meghaladja 
a 15 százalékot. A változtatás 
tehát mindenképp indokolt. 
Az országos jogszabály a kü-
lönleges építési övezetekben 
40 százalékban maximálja a 
beépíthető területet, a kért 
beépíthetőségnek tehát nincs 
akadálya, a végleges beépítés 
egyébként 25 százalék körüli 
lehet. A zöldfelület csökken-
tése 30 százalékra az állami 
főépítész hozzájárulásával le-
hetséges. Mivel számos kültéri 
medence - azok körül burkolt fe-
lület - található, illetve a parko-
lás is részben ingatlanon belül 
megoldott, a jelenlegi zöldfelü-
let mintegy 32 százalékos a 3,3 
hektár területű ingatlanon. A 
tervezett csúszdatorony a meg-
lévő fedett 33 méteres medence 
helyére kerül, így az átépítéssel 
a zöldterület tovább nem csök-
ken. Az előterjesztés szerint az 
épületmagasság tekintetében a 
9,5 métert tartják elfogadható-
nak, ez a legmagasabb mérték a 
szűkebb környezetben. Egyedül 
a csúszdaépületnél engedhető 
meg a 16 méter.

folytatás a 3. oldalon
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Tisztelt Mosonmagyaróvári Lakosok!
Közeleg a karácsony, a mi 

városunk is, és annak min-
den lakója készül a szeretet 
ünnepére. Fényárba öltöztek 
az utcák és a terek, a házak 
ablakain keresztül csillogó, 
meleg fények szűrődnek ki a 
nézelődő sétálók, a városon 
áthaladók felé. 

A Városháza tornyából órán-
ként felcsendülnek a karácsonyi 
dallamok és estefelé újra ösz-
szegyűlnek az emberek, hogy 
lássák a Deák téren azt a cso-
dát, ahogy a fényjáték mesevi-
lágot fest a ház falára. Mézes-
kalácsos meghitt hangulatot 
idéz a megszépült Óvári Vár 
az adventi gyertyagyújtások-
kal; vidámságot és új színeket 
hoz közénk a Régi Vámház tér, 
ahol a mindenki karácsonyfá-
jánál játékos örömmel időznek 
el a családok is. A Szent Gott-
hárd-plébániatemplom előtt ka-
ritatív szervezeteink jótékony 
célokra adományokat gyűjte-

nek, hangversenyt szerveznek, 
óvodák és iskolák fellépést vál-
lalnak. Más civil és nemzetiségi 
szervezeteink pedig a mosoni 
közösségi házban találnak ha-
sonló lehetőséget arra, hogy 
ünnepi alkalmat teremtsenek 
és segítsenek a rászorulókon. 
A vállalkozói szféra is gyűjtést 

kezdeményezett, s jól látható, 
hogy sokan megmozdultak: e 
kis városban az igaz ügy ér-
dekében mindenki teszi a dol-
gát, végzi a maga önként vállalt 
küldetését. Jó érzés ez, lelket 
melengető. A mi városunkat 
adventkor én ilyennek látom. 

Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata ezen a téren 
sem maradt tétlen. A Család- 
és Gyermekjóléti Központtal 
együttműködésben a látóterébe 
került szociálisan rászorulókat 
az ünnepek előtt élelmiszerado-
mánnyal segítette, közel négy-
száz kisgyermeknek pedig az 
elmúlt hetekben ajándékcsoma-

gokat juttatott el az iskolákon 
keresztül. 

Advent van. Az emberek ké-
szülődése azonban most kicsit 
másabb, csendesebb, és úgy 
érzem, lelkiekben mégis sok-
kal gazdagabb, mint két évvel 
ezelőtt volt. Több, mert megé-
rezhető, hogy ez a várakozás 
a szívekben ismét a Megváltó 
eljövetelébe vetett igaz hitet erő-
síti meg. Az életünkbe tolakodó 
járvány, a családokat, a város 
közösségi életét ért vesztesé-
gek megtanítottak bennünket 
arra, hogy jobban tudjuk érté-
kelni, megbecsülni a körülöt-
tünk levő magától értetődőnek 
tűnő dolgokat, s még jobban 
örüljünk annak, hogy szeret-
teinkkel, közeli barátainkkal 
együtt lehetünk, jó egészségnek 
örvendhetünk. Emellett persze 
azt is, hogy felismerjük: java-
inkból adni, másokon segíteni, 

támaszt, szeretetet adni most 
kell csak igazán. 

Kedves Mosonmagyaróváriak!
Bízom benne, hogy a jövő esz-

tendő újat és jobbat hoz felénk. 
Mosonmagyaróvár Önkormány-
zata stabil alapokon áll. Tudom, 
hogy képesek leszünk az esetleg 
elénk kerülő akadályokat, ne-
hézségeket legyőzni, és a tavasz 
megerősít bennünket: virágzó 
városunk tovább gyarapodik, 
beruházásainkat, infrastruk-
túra- és intézményfejlesztése-
inket folytathatjuk, nagyren-
dezvényeink, civil közösségeink 
programjai megvalósulhatnak, 
újraéledésüket ismét segíteni 
tudjuk.

Ennek jegyében kívánok 
Önöknek áldott karácsonyi ün-
nepeket, boldog új esztendőt és 
jó egészséget!

Dr. Árvay István 
polgármester
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Eredményes volt az idei év

Az útfejlesztések tovább folytatódnak
– Elkészült a parkoló a hivatal mögött

Óriáscsúszdát és új szállodát terveznek

folytatás az 1. oldalról
A költségvetés javulása csak 

a fejlesztésekre volt kihatással?
Természetesen nem. A többlet-

bevételek eredményeként az év 
elejéig visszamenőleg öt száza-
lékkal emeltük a béreket, vala-
mint 150 milliós többletforrást 
biztosítottunk a civil szerveze-
tek, egyesületek támogatására. 
Az intézményeink biztonságos 
működése megmaradt, a bölcső-
dékben, óvodákban, múzeumban 
év elején betervezett fejlesztéseket 
maradéktalanul megvalósítottuk. 
Emellett sikerült a tartalékainkat 
is megőrizni.

Összességében miként érté-
keli az idei évet?

Eredményesen zárta a 2021-es 
esztendőt a mosonmagyaróvári 
önkormányzat, ami jó alapot ad 
2022-re. A helyi adókban szinte 
minden adónemben többlet be-
vétel realizálódott az eredetileg 
tervezetthez képest.

Mire számítanak a következő 
évben?

Jövőre is az ideihez hasonló le-
hetőségekkel számolunk, ám bí-
zunk abban, hogy konszolidáltabb 
formában történik mindez. Azaz 
működő testülettel, bizottságok-

kal, a civil szervezetek szokásos 
mértékű támogatásával és a ha-
gyományos nagyrendezvények 
megtartásával. Jelenleg úgy tű-
nik, a források erre elegendőek 
lesznek. 

Mit jelent ez a város számára?
A következő évben folytatódik 

az útfelújítási program, a tervek 
szerint számos út újul meg jö-
vőre is, befejeződik a Terv utcai 
bölcsőde építése és elindul a vízi 
sporttelep építése a Mosoni-Duna 
partján. Jelenleg zajlik a követ-
kező hét éves ciklus stratégiai 
tervének kidolgozása, hogy me-
lyek azok a területek, amelyek 

fejlesztésére pályázati támoga-
tást hívhat le az önkormányzat. 
A TOP plusz pályázat keretében 
2,7 milliárd forint támogatást 
kaphat a város. Ez a következő 
hét évben közel 10 milliárdos ön-
kormányzati saját fejlesztési for-
rással egészül ki. Egyéb pályázati 
lehetőségek is rendelkezésre áll-
nak majd, ezeket kell tartalommal 
megtölteni. Mindemellett egyéb, 
az önkormányzattól független je-
lentős fejlesztések is megvalósul-
tak az elmúlt időszakban, illetve 
folyamatban vannak a városban. 
Ilyen például a vár és környéké-
nek megújítása, a termálfürdő fej-
lesztése, az új tejkísérleti intézet 
építése, új lakó- és iparterületek 
kialakítása, valamint a tehermen-
tesítő út megépítése.

Milyen helyi bevételekkel és 
többlet kiadásokkal számolnak 
2022-ben?

2022 évben – a 2019 évhez ké-
pest csökkentett mértékű - adó-
bevételekkel számolunk, csakúgy, 
mint idén. Bízunk azonban abban, 
hogy a bevételkorlátozó intézke-
dések 2023-ban már nem állnak 
majd fenn az iparűzési adó, gép-
járműadó és idegenforgalmi adó 
tekintetében.

Mindez azt jelentené, hogy túl 
vagyunk a pandémia okozta vál-
ságon és visszatérhetünk a 2019 
előtti tervezéshez és gazdálko-
dáshoz.

A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelése, valamint 
a kormány által bejelentett bér-
emelés a szociális, oktatási és 
kulturális ágazatban dolgozók 
számára biztosítja jövedelem-
pozícióik jelentős javulását. Az 
önkormányzat azt vállalja, hogy 
a központi bérfejlesztéssel nem 
érintett munkavállalói körnek 10 
%-os béremelést biztosít. Igen 
jelentős mértékű többlet bér-
kiáramlásról beszélünk, amely 
érinti a köztisztviselőket és az 
önkormányzati cégeknél dolgo-
zókat is. A teljes önkormányza-
ti szférát érintő béremelésnek 
a kigazdálkodása, a hatályban 
lévő bevételkorlátozó intézke-
dések mellett komoly kihívást 
fog jelenteni önkormányzatunk 
számára. Ennek ellenére úgy 
gondolom, hogy prioritásként 
kezelve munkavállalóink meg-
tartását, a szükséges városfenn-
tartási és városfejlesztési célja-
ink megvalósításáról sem kell 
lemondanunk.

folytatás az 1. oldalról
Hozzátette: lényegesen szem-

betűnő a különbség a parkoló 
korábbi és jelenlegi állapota 
között, hiszen míg korábban 
csapadékos időben szinte lehe-
tetlen volt megközelíteni a vá-
rakozóhelyeket, addig most a 
kor követelményeinek megfelelő 
körülmények között parkolhat-
nak itt az autósok.

Dr. Nagy István agrármi-
niszter, a térség országgyűlési 
képviselője elmondta: az elmúlt 
években rohamosan nőtt a gép-
járművek száma, ez magával 
hozta az úthálózat igénybevé-
telének drasztikus emelkedését. 
Ez együtt jár az utak állapo-
tának jelentős mértékű romlá-
sával. A helyzetet felismerve a 

mosonmagyaróvári városveze-
tés tudatosan állította össze az 
úthálózat fejlesztési program-
ját. Az egyeztetéseket követő-
en a város partnerre talált a 
kormányzattal ezen fejleszté-
sek megvalósításában. Ehhez 
mintegy 980 millió forintos 
támogatást nyújt a Kormány a 
városnak, amiből nagyléptékű 
útépítési program valósulhat 

meg. Ennek egyik eleme a Bás-
tya utcai parkoló is, ahol 60 mil-
lió forintból alakították ki az új 
parkolóhelyeket, illetve a hozzá 
kapcsolódó útépítéseket, parko-
sítást. A program során idén 
további fejlesztések valósultak 
meg, illetve zajlanak még, a 
munka pedig jövő tavasszal 
tovább folytatódik.

folytatás az 1. oldalról
Kérték továbbá a termálfürdő 

melletti, megosztással kialaku-
ló közel 9 ezer négyzetméteres 
ingatlan beépítési paraméterek 
módosítását is. A területen egy 

80-100 szobás szálloda építését 
tervezik, mélygarázsában kö-
rülbelül kétszáz parkolóhellyel. 
A fejlesztési cél mindenképp tá-
mogatható, a városban nincs 
nagyobb kapacitású, négy-
csillagos szálloda. Emellett a 
parkolási helyzet is javul. Az 
ingatlan jelenleg egyetemi te-
rület, mely intézményi vegyes 
építési övezetbe tartozik. A be-

építhető terület 25 százalék, 
az épületmagasság kialakult, 
ami nem felel meg a tervezett 
hasznosításnak. A terület meg-
osztása időközben megtörtént. 
Valamennyi meglévő épületet 

elbontanak majd. A kérelemben 
50 százalékos beépíthető terület 
és 12,5 méteres épületmagas-
ság szerepel. A városi főépítész 
szerint az 50 százalékos beépít-
hető terület megcélozható. Az 
épületmagasságot illetőn 9,5 
méter elfogadható, de a szállo-
dára való tekintettel a 10,5 mé-
ter is indokolt lenne, nagyobb 
előkert tartásával.
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A lakástüzek megelőzhetők!

Szigorították a taxirendeletet

A nem megfelelő módon rög-
zített gyertya, vagy a koszorú 
alatt lévő tűzálló alátét hiá-
nya egy élet munkáját teheti 
tönkre néhány perc alatt. A 
legtöbb tüzet a gyertyák és 
mécsesek okozzák. – mondta 
el lapunknak Szilágyi János, 
a Mosonmagyaróvári Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség ve-
zetője. Minderre azért figyel-
meztetett, mert az elmúlt 
időszakban országosan – de 
térségünkben is – megnőtt a 
lakástüzek száma.

Az alezredes elmondta: külö-
nösen figyelni kell arra, hogy 
a kiszáradt adventi koszorú na-
gyon könnyen lángra kap, ezért 
a gyertyát ne a terítőre, hanem 
mindig egy tűzálló alátétre he-
lyezzük, és az égő gyertyákat 
soha nem szabad felügyelet nél-
kül hagyni. 

Fontos, hogy a fényfüzéreket 
megbízható helyről vásároljuk 
meg. A rossz minőségű fényfü-
zér nemcsak az áramütés, ha-
nem a tűz kialakulásának lehe-
tőségét is magában hordozza. 

Ha a korábbi években megvá-
sárolt díszt vesszük elő, hasz-
nálat előtt mindig ellenőrizni 
kell annak sértetlenségét. Ha 
a vezeték vagy a hosszabbí-
tó megtört, eldeformálódott, 
megolvadt, nem szabad többet 
használni! Éjszakára, vagy a 
távollétünk idejére mindig le 
kell választani az elektromos 
hálózatról. A kiszáradt kará-
csonyfára soha ne tegyünk 
gyertyát vagy csillagszórót, 
mert a kiszáradt fenyő könnyen 
meggyulladhat. A karácsonyfát 
érdemes úgy elhelyezni, hogy 
legalább másfél méterre legyen 
a fűtőtesttől, kandallótól. 

Az adventi időszak és az ün-
nepek alatt több időt töltünk 
a konyhában, elég egy kis fi-
gyelmetlenség, egy tűzhelyen 
felejtett olajjal teli serpenyő, 
és máris megtörténhet a baj. 
Fontos, ha a zsír vagy olaj megy-
gyullad, azt soha ne oltsuk víz-
zel! Helyette tegyünk rá például 
fedőt, és kapcsoljuk ki a tűz-
helyet. Főzés közben állítsuk 
be a telefonunkon az időzítőt, 

így biztos, hogy nem felejtjük 
a tűzhelyen vagy a sütőben a 
készülő ételt. 

Idén is többször előfordult, 
hogy nyílt láng - például a ka-
zánból kicsapó láng, vagy kipat-
tanó szikra okozott tüzet a pin-
cékben, kazánházakban. Ezért 
fontos, hogy a fűtőeszközök 
közvetlen környezetébe ne te-
gyünk éghető anyagot, hiszen 
az könnyen lángra kaphat. (tá-
volabb tegyük a begyújtáshoz 
használt papírt, gyújtóst, és ne 
a kandalló hőjével szárítsuk a 
kimosott ruhákat) Éghető pado-
zatú vagy padlóburkolatú helyi-
ségben a szilárd tüzelőanyaggal 
üzemeltetett tüzelőberendezés 
ajtaja elé fémből készült parázs-
felfogót kell elhelyezni. 

A fűtési rendszer hibáira is 
számos tűz vezethető vissza. 
A fűtőeszközöket évente egy-
szer tanácsos szakemberrel 
ellenőriztetni, ha szükséges, 
kitisztíttatani. Ezek az eszkö-
zök lánggal égnek, vagy hőt 
termelnek, meghibásodásukból 
lakástűz lehet. 

A dohányzás miatti tüzek ki-
alakulása is gyakori. Ne dohá-
nyozzunk ágyban. A cigicsikket 
alaposan oltsuk el és nem éghe-
tő tartóban tároljuk, az éghető 
hulladék közé soha ne ürítsük.

A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a lakástüzek többsége va-
lamilyen emberi tevékenységre 
vezethető vissza. A tűz oka sok 
esetben emberi mulasztás vagy 
gondatlanság.

Tűz esetén fontos a gyors 
helyzetfelismerés és reagálás. 
Ha a tüzet nem tudja eloltani, az 
épületet a lehető leggyorsabban 
hagyja el és kérjen segítséget 
a 112-es segélyhívón! 

Talán egy füstérzékelő nem 
a legelegánsabb ajándék, azon-
ban életet menthet. Az egyedül 
élő idős emberek otthonába kü-
lönösen tanácsos füstérzékelőt 
felszerelni, amely már a tűz ke-
letkezésekor figyelmezteti őket 
a veszélyre. Kis figyelemmel és 
szerény anyagi ráfordítással so-
kat tehetünk saját és szerette-
ink biztonságáért.

Még 2011-ben alkotott ren-
deletet a Mosonmagyaróvári 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a taxiállomások léte-
sítéséről, használatának és 
üzemeltetésének rendjéről. 
Mostanra azonban szükséges-
sé vált a szabályozás módosí-
tása, erről novemberi ülésén 
határozott a képviselő-tes-
tület. Az Önkormányzathoz 
ugyanis számos lakossági 
jelzés érkezett ez ügyben.

Alapvető probléma az volt, 
hogy az egyes taxitársaságok 
az Önkormányzat által kijelölt 
taxiállomásokat mintegy kisa-
játították, kizárólagosan hasz-
nálták oly módon, hogy azokat 
más taxisok számára nem tet-
ték hozzáférhetővé. 

A jelzés kapcsán az Önkor-
mányzat a Városüzemeltető és 
Fenntartó Kft. és a rendészet 
munkatársaival közösen fel-
mérte a városban megtalálható 
taxiállomásokon tapasztalható 
helyzetet, melynek eredménye-
képpen első körben a kizáróla-
gosságra utaló táblákat lesze-
relték.

Ezt követően kimutatás ké-
szült arról, hogy az idei évben 
hány taxi drosztengedélyt ad-
tak ki, illetve mennyi engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be a 
VÜF-höz. Ez alapján megálla-
pították, hogy idén a korábbi 
években kiadott engedélyek 
töredékét adták csak ki. Ja-

nuár végéig mindössze négy 
darabot. A felmérést követően 
a rendészet a rendőrséggel kö-
zösen ellenőrzést tartott a taxi-
sok körében, melynek lényege 
az volt, hogy nemcsak a taxi-
állomásokon várakozó gépjár-
műveket, hanem a „mozgásban” 
lévő, közlekedő taxikat is meg-
állították, ellenőrizték. Ennek 
eredményeképpen szeptember 
végére már több, mint negyven 
engedélyt adtak ki. 

Időközben megkezdődött a 
jelenleg hatályos önkormány-
zati rendelet szabályainak felül-
vizsgálata, melynek keretében 

az önkormányzat széles körű 
egyeztetést folytatott annak 
érdekében, hogy a lakossági 
bejelentés kapcsán felvetett vélt 
vagy valós problémák megelőz-
hetőek legyenek, biztosított le-
gyen a város területén az utas-
forgalom biztonságos és magas 
színvonalon történő ellátása, 
valamint megelőzhető legyen 
az engedély nélkül végzett ta-
xiszolgáltatás. 

Mindezeket figyelembe véve 
az új rendeletbe számos új sza-
bályt építettek be. Így például 
a szabályozások a közforgalom 
számára megnyitott, nem ön-

kormányzati tulajdonban ta-
lálható ingatlanokra is kiter-
jednek (például vasútállomás, 
Tesco parkoló, Park Center). 
Lehetőség lesz továbbá ideig-
lenes taxiállomás létesítésére 
rendezvények, vásárok, kiállítá-
sok helyszínéhez kapcsolódóan.

A jövőben a város területén 
történő taxizás érdekében sze-
mélytaxi-szolgáltatási enge-
délyt kell igényelni, mely az 
új szabályok szerint a polgár-
mester átruházott hatáskörébe 
tartozik. Az engedély minden 
taxis számára kötelező, aki a 
város területén szolgáltatást 
nyújt, még akkor is, ha kizá-
rólag hétvégi időszakban végzi 
a tevékenységet. 

A taxiállomások használatát 
illetően a jövő évtől kiegészítő 
táblán tüntetik fel, hogy egy-
-egy állomáson hány taxi vá-
rakozhat utasfelvétel céljából, 
továbbá, hogy tilos a kisajátí-
tás-célú használat, valamint 
mások akadályozása a hasz-
nálatban.

Nóvumként rögzítették a jog-
szabályban, hogy a taxiszolgál-
tatáshoz használt gépjárművek 
egységesen, sárga alapszínnel 
kell, hogy rendelkezzenek. Arra 
való tekintettel, hogy ennek a 
szabálynak a bevezetése ki-
adást generál a taxisok köré-
ben, a gépjárműveknek 2025. 
január 1. napjától kell megfe-
lelnie.
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Mozgalmas évet zárnak a cserkészek

Milliós adomány a Karolina Kórháznak

Véget ér egy naptári év a 
cserkészkedésben, ami már az 
ötödik a Mosonmagyaróvár 1. 
számú “Beretta Molla Szent Jo-
hanna” cserkészcsapat számá-
ra. Ez azonban csak egy évfor-
duló, amely nem szakítja meg az 
Európai Cserkészek tevékeny-
ségét. – mondja Carlo Volpe, a 
cserkészcsapat vezetője.

Hozzátette: 2021-ben a szemé-
lyes találkozókat a vírushelyzet 
miatti szigorítás hónapjai alatt 
megszakították és az interne-
ten keresztül heti rendszeres-
séggel tartott találkozókra 
korlátozódtak. A szabadtéri 
tevékenységek a korlátozások 
adta lehetőségek szerint foly-
tatódtak. Ez kissé megnehezí-
tette a fiatalokkal való kapcso-
lattartást, de elég volt ahhoz, 

hogy a csapatot a szülők tá-
mogatásával is egyben tart-
sák. A tavasz folyamán meg-
próbálták visszaszerezni a téli 
hónapok alatt elvesztett kéz- 
ügyességüket és felkészültek 
a nyári táborokra.

A farkaskölykök, a 8 és 11 év 
közötti fiúk, Dunaszigeten tar-

tottak falkatanyázást. A Far-
kas Olimpia során különböző 
számokban szereztek számos 
érmet. A 12 és 16 év közötti 
lányok, és a cserkészvezetők 10 
napot töltöttek Olaszországban 
táborozással a „Róma 20.sz.” 
csapatból érkező társaikkal, 
ahol a cserkész tevékenysé-
gek mellett egy korosztályuk 
számára kihívást jelentő nem-
zetközi tapasztalatszerzéssel 
tették próbára magukat.

A nyár folyamán a cserkész-
csapat az Önkormányzattól 
megkapta a korábbi rendőr-
őrs helyiségeit Mosonban, a 
Nepomuki Szent János plébá-
niatemplom előtt, amelyeket 
szeptember óta használnak és 
a felújítási munkálatok befe-
jezése után tavasszal hivata-
losan is felavatnak. Az elmúlt 
hetekben a csoport nyolc új ta-

got szerzett, így a 8-11 éves lá-
nyok, a Katicabogarak számára 
is megkezdte tevékenységét. 
Szintén szeptembertől a lelki 
tanácsadó Bodó Zoltán atya, 
magyaróvári plébános, segíti 
a csoportok lelki fejlődését. Ja-
nuárban kezdődnek a foglalko-
zások az idősebb fiúk és lányok 
(16-22 évesek) számára, akik 
igazi barátok társaságát és a 
csoportokban és a szabadban 
megtapasztalható kalandokat 
keresik, valamint a lehetősé-
get, hogy fejlődjenek jellemük-
ben és mások szolgálatában.

Carlo Volpe kiemelte: kü-
lön köszönet illeti a szülőket, 
akik aktív részesei a csoport-
nak, egyesek alkalmanként, 
mások folyamatosan együtt-
működnek, hogy biztosítsák 
a tevékenységek sikerét és a 
vidám és testvéri légkört. Aki 
szeretné beíratni gyermekét az 
Európa Cserkészcsapatba, az 
a www.facebook.com/fseovar 
facebook oldalon keresztül, 
vagy az fseovar@gmail.com 
e-mail címen veheti fel velük a 
kapcsolatot.

A járványhelyzetből adódó 
nehézségek ellenére a csoport 
célja, hogy tovább növekedjen, 
és 2022. szeptemberében újra-
indítsa a tevékenységeket a 12-
16 éves korosztály számára is.

A koronavírus mindannyi-
unk életére hatást gyakorol, 
ám a járvány elleni küzdelem-
ben kiemelkedő szerepet tölte-
nek be a frontvonalon harcoló 
orvosok és ápolók, akik em-
berfeletti teljesítményt nyúj-
tanak minden nap. Életmen-
tő munkájuk támogatására a 
Marcus-cégcsoport egy EKG 
készüléket műszerkocsival va-
lamint az osztályon ápoltak 
táplálására szolgáló speciális 
tápszondát adományozott a 
mosonmagyaróvári Karolina 
Kórház intenzív osztályának. 
A több mint egymillió forint 
értékű adomány ünnepélyes 
átadására a minap került sor 
a kórházban.

Az eseményen Pongrácz Ba-
lázs, a Marcus-cégcsoport tulaj-

donosa arról beszélt, hogy a több 
mint tíz éve alakult cégcsoport 
számára mindig is fontos volt a 
társadalmi szerepvállalás. Vál-
lalkozási filozófiájuknak alapja, 
hogy támogassák a közösséget, 
ahol élnek és működnek. Nem 
először döntöttek úgy, hogy 
partnereik év végi megajándé-
kozása helyett inkább jótékony 
célra fordítják az erre szánt ke-
retet. Tavaly a „Száz mosoly” el-
nevezésű programjukkal száz 
hátrányos helyzetű gyermeknek 
vásároltak karácsonyi ajándé-
kot. Idén mindenképpen az 

egészségügyet szerették volna 
támogatni, így is kifejezve há-
lájukat az ágazatban dolgozók 
helytállásáért. Ezúttal a Karo-
lina Kórház intenzív osztályát 
támogatták több mint egymillió 
forint értékű EKG készülékkel 
és a hozzá tartozó felszerelé-
sekkel, valamint az osztályon 
ápoltak táplálására szolgáló spe-
ciális tápszondával.

Az átadáson dr. Takler Ágnes, 
a Karolina Kórház főigazgató-
ja megköszönve a fejajánlást 
kifejtette: ebben a nehéz idő-
szakban egyre többen fordítják 

a fejüket az egészségügy felé, 
hogy lehetőségeikhez mérten 
segítséget nyújtsanak. Nagyon 
sok támogatást kaptak az elmúlt 
időszakban. A mostani adomány 
is nagyon fontos a biztonságos 
működésükhöz, hiszen az inten-
zív terápiában gyakorta hasz-
nált eszközről van szó.

Dr. Nagy István agrármi-
niszter, a térség országgyűlési 
képviselője hangsúlyozta: nem 
könnyű ma az egészségügyben 
dolgozók helyzete, hiszen napon-
ta szembesülnek az immár két 
éve tartó pandémiás nyomással. 
Az ilyen adomány átadás is jó 
alkalom arra, hogy megköszön-
jük rendkívüli helytállásukat. 
Hozzátette: bízik benne, hogy 
a Marcus- cégcsoport kezdemé-
nyezését minél több vállalkozás 
követi és támogatják ebben a 
nehéz időszakban a kórházat. 
„Fontos az anyagi támogatás, 
de az ilyen felajánlásnak a szel-
lemi hozadéka legalább ennyi-
re fontos. Bizonyítja, hogy van 
remény, az előttünk lévő egész-
ségügyi nehézségeket együtt le 
tudjuk küzdeni. Rávilágít továb-
bá az összefogás fontosságára 
is.” tette hozzá dr. Nagy István.
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Emlékszoba a város híres szülötte, 
Flesch Károly tiszteletére

Fotók a jelenben a jövőért 
Mosonmagyaróváron

Halálnak hetvenhetedik 
évfordulója alkalmából hoz-
tak létre emlékszobát a város 
híres szülötte, Flesch Károly 
tiszteletére a róla elnevezett 
kulturális központban. Az em-
lékszoba átadására a minap 
került sor a Flesch Központ-
ban.

Flesch Károly emléke máig 
elevenen él Mosonmagyaróvá-
ron, köszönhetően az emlékét 
ápoló Fejes Józsefné Zenei Ala-
pítványnak. Az alapítvány 2,5 
millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást kapott a Flesch 
Zenei hét című programjára 
az Európai Unió és az Európai 
Szociális Alap társfinanszíro-
zásában. A projekt zárásaként 
tartották a közelmúltban a 
Flesch Károly Emlékszoba át-
adó ünnepségét a Flesch Köz-
pontban. A program során már 
megvalósult egy Flesch Zenei 

Hét sorozat is, ahol a különböző 
városrészekben, más-más zenei 
stílust képviselő koncerteket 
tartottak.

A Fejes Józsefné Zenei Alapít-
vány projektjének elsődleges 
célja volt a helyi identitást erő-
sítő közösségépítő tevékenység 
megvalósítása a zene eszközé-
vel. Emellett a tehetséggondozás 
megerősítését is elősegítették, 
mely a kulturális értékeken 
alapuló helyi gazdasági közös-
ségek fejlődését is előmozdítot-
ta. – emelte ki köszöntőjében 
Popielek Éva kuratóriumi elnök. 

Hozzátette: a Flesch Zenei Hét 
programsorozat változatos zenei 
kínálattal Mosonmagyaróvár 
különböző városrészein valósult 
meg, ezzel erősítve az egyes vá-
rosrészek közösségépítő erejét.

„Bukarest, Amszterdam, 
Berlin, Baden Baden, London, 
Luzern városában is tarthat-
nánk ezt a megnyitó ünnepsé-
get, mivel egy világjáró, nem-
zetközi hírű hegedűművésznek 
állítunk ma emléket.” – hangsú-
lyozta az emlékszoba megnyi-
tóján Csiszár Péter, a Flesch 
Központ igazgatója. Hozzátette: 

ám itt és most a róla elnevezett 
kulturális központban, Flesch 
Károly halálának 77. évfordu-
lója alkalmából, a szülőhelyén 
emlékezünk meg róla és avatjuk 
fel emlékszobáját.

„Ez az egyetlen település, 
mely – egy 1978-ban készült 
tanulmány megjelenése óta – a 
mai napig ápolja, őrzi és óvja 
Flesch Károly hírnevét.” – emel-
te ki. Az igazgató elmondta: 
1978-ban kezdődött minden, 
amikor is egy lelkes zenebarát, 
egy zeneszerető és a művésze-
tek iránt igen fogékony, a váro-
sért dolgozó és kutató újságíró 
nyilvánosság elé tárta a Flesch 
Károly munkásságát bemutató 
tanulmányát. Ezt követően, a 
Flesch iránti tiszteletből, egy kis 
csapat elkezdett azon munkál-
kodni, hogy e művészeti érték, 
e világraszóló munkásság ne 
merüljön feledésbe. A kezdemé-
nyezést tettek követték, aminek 
eredményeként mára egyebek 
mellett emléktábla, közterület 
és kulturális központ viseli a 
város híres szülöttének nevét. 
Csiszár Péter hozzátette: „az a 
bizonyos lelkes zenebarát és a 
városért dolgozó újságíró, aki 
a 70-es évek végén elindította 
Flesch Károly életművének meg-
őrzését, az édesapám volt.”

A Mosonmagyaróvári Fotó 
Egyesület kétmillió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
kapott a „Fotók a jelenben a 
jövőért Mosonmagyaróváron” 
című programjára az Európai 
Unió és az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásában. 
A projekt záró kiállításának 
megnyitóját a közelmúltban 
tartották a Flesch Központ-
ban. 

Mosonmagyaróvár épített 
történelmi környezete nagyon 
gazdag, ahogy kulturális nagy 
rendezvényekben is. Lakossága 
változó, gyarapodó, ahogy az 
idegenforgalom is. Fontos, hogy 
a múltat minél többen megis-
merjék, és a lehetőségeket is 
a kulturális kínálatra. A Fotó 
Egyesület ezt a három tényezőt 
szerette volna összekapcsolni és 
tudását, tapasztalatát felhasz-
nálni a közösségépítés céljára. 
Külső helyszíneken helyeztek el 
óriásplakátokra nyomtatott kép-
zőművészeti alkotásokat, me-

lyek egyben a Szent István Na-
pok kulturális nagyrendezvény 
hirdetői is, részei FrontArt kiál-
lításként. A város történelméhez 
tartozó helyszíneken megjelenő 
alkotások célja a közösségi kez-
deményezések népszerűsítése, 
minél több emberhez eljutni, 
és megismertetni velük ezeket. 

2020-ban Halmi-Horváth István 
festőművész Permutációk című 
kiállítását prezentálták a Front- 
Art keretében, ötvözve több 
művészeti ágat. A Fotó Egye-
sület évente két tárlatot rendez 
Mosonmagyaróváron, és ezzel 
az akcióval az elért közönség 
számát megsokszorozta. 

A projektből beszereztek egy 
olyan számítógépes progra-
mot, valamint eszközöket, 
melyek segítik az Egyesület 
tagjait az alkotások ponto-
zásában, így versenyeket, 
tárlatokat tudnak szervezni, 
lebonyolítani. Ennek hasz-
nálatával történt már a záró 
kiállítás alkotásainak kivá-
lasztása is. 

A „Fotók a jelenben a jövőért 
Mosonmagyaróváron” című 
program 2020-ban kezdődött, 
megvalósítását nagyban be-
folyásolta a koronavírus, így 
most ér véget, a vállalt felada-
tok teljesítésével. A projekt a 
Széchenyi 2020 program kere-
tében valósult meg a 2 millió 
forint európai uniós támoga-
tás segítségével. A fejlesztés 
eredményeként eszközöket vá-
sárolt (pontozó szoftver, OLED 
TV, számítógép), és programo-
kat (FrontArt és záró kiállítás) 
valósított meg a Mosonmagya-
róvári Fotó Egyesület.
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Megemlékezés
Dr. Sattler Jánosra, az egyesített Mo-

son és Magyaróvár első polgármesterére 
emlékezett a Dr. Sattler János Alapítvány 
december 5-én, halálának 77. évfordulója 
alkalmából a Magyaróvári Temetőben. A 
Sattler-életutat Stipkovits Pál kuratóriumi 
tag foglalta össze. Mosonmagyaróvár ösz-

szefogás napján Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata, a VÜF Kft., a városrészi 
civil szervezetek - a Mosoni Polgári Kör 
Egyesület, az Ipartelepi Lakosok Egyesü-
lete -, a Mosonmagyaróvári Városvédők 
Egyesülete, a Széchényi Polgári Kör kép-
viselői, valamint a Piarista Gimnázium 
igazgatója is koszorúztak.

Mikulásünnepség
A Dr. Sattler János Alapítvány az idei év-

ben is útnak indította a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat segítségével 80 kisgyerek 
részére összeállított mikuláscsomagjait. 

A csomagokat dr. Árvay István alapító és 
Stipkovits Pál kuratóriumi tag december 
3-án, a Városházán adta át ifj. Bertók Béla 
elnök részére, aki Mikulásünnepség kere-
tében juttatta el a gyerekekhez az édesség-
csomagokat.

Új közterületek az 
óvodai körzeteket is 
megváltoztatták

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
szerint a települési önkormányzat teszi 
közzé az óvodák felvételi körzetét, ami 
ezt követően az óvodai felvétel irányadó 
dokumentuma.

A Mosonmagyaróvári Önkormányzat 
képviselő-testülete a korábbi határozatában 
megállapított óvodai felvételi körzeteket 
az időközben elnevezett közterületekkel 
egészítette ki. Még az októberi képvise-
lő-testületi ülésen hoztak döntést több új 
közterület elnevezéséről, így a Kapitány 
dűlő, Szilfa utca, Laktanya utca, Lilaakác 

köz mellett a Holló, Gólya, Cinege, Korona 
és Villanytelep utcákról, valamint a Bor-
bolya közről.

Ennek nyomán döntött a testület leg-
utóbb az óvodai körzetek módosításáról 
is. Az óvodai igény eltérő területi arányta-
lanságának figyelembevételével a Laktanya 
utcai gyerekek az Ostermayer Óvodába 
járhatnak. A Kapitány dűlő, Szilfa utca, 
Lilaakác köz, Borbolya köz, valamint a Vil-
lanytelep utca gyermekei a Lurkóvár Óvoda 
működési körzetébe tartoznak. A Holló, a 
Gólya, Cinege és a Korona utcai aprósá-
goknak pedig a Majoroki Óvoda körzetét 
határozták meg.

Tisztelt Városlakók!
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

és a Flesch Károly Nonprofit Kft. idén is 
megrendezi hagyományos Városi Szabad-
téri Szilveszteri Ünnepségét a Deák téren. 
Ide várunk minden kedves érdeklődőt, szó-
rakozni vágyót 2021. december 31-én 23 
órától. A jó hangulatról a Hen House Band 
Zenekar gondoskodik. Elbúcsúztatjuk az 
óévet és Tűzijátékkal köszöntjük az új esz-
tendőt. A muzsika hajnali 2 óráig töri meg 
a csendet.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, 
hogy a rendezvény előkészülete és lebo-
nyolítása miatt lezárjuk a Deák teret 2021. 
december 31-én 14 órától 2022. január 
1-én 10 óráig. Zárópontok Cserháti S. utca 
(Malomszer felől), Fő út - Szentháromság 
szobor mindkét oldalán. Forgalomkorláto-
zás várható a Fő úton 23.00-01.00 óráig a 
kisposta és a Polgármesteri hivatal közötti 
szakaszon. Kérjük, hogy a fent említett te-
rületen és időpontban már ne parkoljanak!

Köszönjük a megértésüket és közremű-
ködésüket. 

Belépés – ingyenes, azonban szükséges 
lesz érvényes védettségi kártya és személyi 
igazolvány felmutatása.

Sok szeretettel várunk mindenkit az év 
utolsó óráiban egy fergeteges Szilveszteri 
partyra.

Felhívás szavazatszámláló 
bizottságba történő 
jelentkezésre

Mosonmagyaróvár Város Helyi Válasz-
tási Irodája szavazatszámláló bizottsági 
feladatokat vállaló, mosonmagyaróvári 
lakóhelyű választópolgárok jelentkezését 
várja választott tagként Mosonmagyaróvár 
város területén működő szavazatszámláló 
bizottságokba.

Választott szavazatszámláló bizottsá-
gi tagnak jelentkezni kizárólag az erre 
a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” 
nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A 
jelentkezési lap beszerezhető a Moson-
magyaróvári Polgármesteri Hivatal 9200 
Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatti 
portaszolgálatánál vagy letölthető a www.
mosonmagyarovar.hu internetes oldalról.

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 
2022. január 31. napjáig kell eljuttatni az 
alábbi módok egyikén: levélben Mosonma-
gyaróvár Város Helyi Választási Irodájának 

címezve a 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 
11. szám alatti címre, vagy személyesen 
munkaidőben a Mosonmagyaróvári Pol-
gármesteri Hivatal Fő utca 11. szám alatti 
épületének földszinti portaszolgálatánál 
elhelyezett gyűjtőládába, vagy elektroni-
kusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon ke-
resztül, ügyfélkapus azonosítást követő-
en. A felületen „Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata” címzettet és az „Egyéb” 
témacsoportot és ügytípust kérjük kivá-
lasztani. A levél tárgyaként kérjük megad-
ni: Jelentkezés szavazatszámláló bizottsági 
tagnak.

Nyugdíjas Egyetemi hírek
Mosonmagyaróvár Város Önkormány-

zata, a Széchenyi István Egyetem Mező-
gazdaság- és Élelmiszertudományi Kara, 
valamint a Kisalföld Szerkesztősége által 
szervezett Nyugdíjas Egyetem harmadik 
előadásához kapcsolódó online játék sor-
solásában azok vehettek részt, akik meg-
tekintették Nagy Róbert bortörténész, a 
Pannonhalmi Szent Márton Borrend tag-
jának előadását és az általa feltett kérdé-
sekre helyes választ adtak. A játékban 59 
fő játszott, közülük 46-an adtak helyes 
választ, így ők vehettek részt a december 
7-i sorsoláson. A szerencsés nyerteseket: 
Csuthyné Vörös Ágnes – Nyereménye: A 

nagyvilág konyhái című könyv (Kisalföld 
Szerkesztőség ajándéka), Winkler Lajosné 
– Nyereménye: Kedvenc ízeink háziasan (a 
Kisalföld Szerkesztőség ajándéka), Mezei 
Gáborné – Nyereménye: páros bögre a Vá-
rosháza üvegképeivel (Mosonmagyaróvár 
Önkormányzata ajándéka) – dr. Iváncsics 
János alpolgármester sorsolta ki.

A Nyugdíjas Egyetem januári 20-i előadá-
sának előadója Albert Zsolt, a „Monarchia” 
Bélyegestégla Gyűjtők Egyesületének El-
nökségi tagja lesz, aki 15.30 órakor kezdő-
dő prezentációját Feliratos bélyeges téglák 

500 éves története a Kárpát-medencében - A 
Mosonvármegyei téglagyártás története 
címmel tartja meg. Az előadás helyszíne 
ismét az Egyetem Phare épülete lesz.
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Kiemelt cél az út- 
és járdaépítés

Jánossomorján két utcát, az elkészült 
Széchenyi és Hársfa utcákat is átadhatta 
november végén a városvezetés, hang-
súlyozva az út- és járdaépítési program 
kiemelt szerepét. A Hársfa utca több cég 
telephelyét is összeköti a belterületi főút-
tal, leromlott állapota miatt pedig fontos 
volt a felújítása. Most erősebb és tartó-

sabb is lett, több mint 600 méteren. A Szé-
chenyi utcában is süllyesztett szegéllyel 
épült új úttest a lakók nagy örömére. Az 
útépítés és útfelújítás a városvezetés ki-
emelt célja, hangsúlyozta a polgármester: 
„Az előző ciklusban 24 utcában közel 6 
km-t újítottunk meg 240 millió forintból. 
A mostani, 2020-22-es időszakban 19 
utca a terv, amiből 11 kavicsos, murvás 
úttest helyett teljesen új útpálya építése, 
összesen több mint 4 km-en. De ezzel az 
idei útépítések még nem fejeződtek be. 
December elejére elkészül a hanságligeti 
Alkotás utca új aszfaltburkolata, és re-
ményeink szerint idén még a Vásártér 
utca két szakaszán is elindulhatnak a 
munkagépek. Jövőre pedig folytatódik 
az útfelújítási és -építési programunk.”  
Az ősszel megemelte a város járda- illetve 
útépítésekre és felújításokra fordított ke-
retét az önkormányzat. Az útépítések idei 
városi forrása eddig is már kiemelkedő 
mértéken, 144 millió forinton állt és kilenc 
utcát érintett. Ám újabb 28 milliós átcso-
portosítással még idén biztossá vált két 
szakasz, a Vásártér utca ipari és lakóöve-
zeti része egyaránt. Ráadásul, bár évek óta 
jórészt saját, önkormányzati forrásokból 
épülnek az utak a kisvárosban, jövőre két, 
akár százmilliós nagyságrendű, állami és 
Uniós pályázat is sikerrel kecsegtet.

A járdaépítési programban ősszel a 
mosonszentpéteri Liget köz közel 100 
négyzetméteres szakaszát építették újra 
a szakemberek. Ezt követte a szomszédos 
Liget utca teljes bal oldali járdája, ahol 
november végével kezdték a munkát. Idén 
még megújul a Felsőlókert utca Féltoronyi 
és Béke utcák közötti része, és az Árpád 
utca egyes részei. Hanságligeten két utca 
járdáján végeznek felújításokat. Az Újerdő 
utcában eddig nem volt gyalogút, sokszor 
alakult ki veszélyes helyzet. Ennek is elejét 
vette ősszel a város. Az Újerdő utca most 
megépült járdájával a 86-os úttól a vasúti 
átjáróig lehet majd sétálni. A vasúti átjá-
rón jövőre tervezi átvinni a gyalogjárdát a 
város, a vasúttársasággal együttműködve, 
ez azonban komolyabb tervezést és forrást 
is igényel.

Év végén már másodszor emelte meg a 
képviselőtestület a város járdaépítési prog-
ramjának idei keretét, most 19 millió fo-
rinttal, így összesen közel 60 millió forint 
szolgálja ezt a célt. 

Megszépült és kibővült 
a Kék Bagoly Bölcsőde

Lezárult a jánossomorjai Kék Bagoly 
Bölcsőde felújítása és bővítése. Ezzel már 
csak a szükséges felszerelés beszerzése és a 
munkatársak megtalálása kell az új csoport 
megnyitásához, amit a jövő év tavaszára 
remél a város. A felújítás során több belső 
és külső nyílászáró megújult, felújították 

a villamos- és fűtésrendszert, szigetelték a 
külső homlokzatot és a tetőfödémet is. Új 
formát kapott a parkoló, és az épület külseje 
is modernebb lett. Akadálymentessé vált 
az épület, a gyerekek pedig kül- és beltéri 
játékokat is kaptak. Az elkészült munkát 
a városvezetés már az új intézményveze-
tővel együtt nézhette meg: Németh Tímea 
az önkormányzat által kiírt pályázaton 
bizonyult a legjobbnak. A mosonmagyar- 
óvári szociális szakember több évtizedes 
tapasztalattal bír, bölcsődevezetőként is 
több évig dolgozott. Jánossomorjára nagy 
munkakedvvel érkezett, és az intézmény 
családbarát jellegét fokozná. Ezt szolgál-
ta az első családi rendezvény is november 
közepén, a közös, vidám levélgyűjtés is. 

A bölcsődei beruházás összesen közel 115 
millió forintba került, amiből 70 millió fo-
rint pályázati forrás volt, 45 millió pedig 
Jánossomorja Város Önkormányzatának 
hozzájárulása. A város várakozása szerint 
az új, 14 fős csoport ezek után, várhatóan 
tavasz elején nyílhat meg a családok előtt.

Őszi fásítás Jánossomorján 
Több mint 170 fát ültetett el az ősz végi 

időszakban a város utcáin Jánossomorja 
Város Önkormányzata a faültetési prog-
ram év végi szakaszában. A Dózsa György 

utcában elültetett fákkal befejeződik a 
belterületi főút szépítésének egy fontos 
szakasza: az elmúlt két évben a Szent Ist-
ván utca és a Dózsa György utca mentén 
ültettek fákat. Novemberben az Óvoda, a 
Bajcsy-Zsilinszky, a Rákóczi és a Legelő 
utca is fasort kapott. De ültetett egy fasort 
a város a szentjánosi bányatótól a Pusztaso-
morja felé tartó mezőgazdasági földúthoz, 
mintegy 600 csemetével. Az őszi ültetés 
során újra együttműködik a város lelkes 
civiljeivel az önkormányzat. Idén tavasz-
szal és ősszel közel 300, már erősebb fát 
ültethetett el Jánossomorja, de az elmúlt 
hat évben eddig mintegy 1200 fa került 
ki a közterületekre. E munka elismerése 
is volt, hogy szeptemberben itt rajtolt az 
Országos Településfásítási Program, Dr. 
Nagy István agrárminiszter, országgyűlési 
képviselő vezetésével. 

Utakat és szolgálati 
lakásokat építettek 
Héderváron

A közelmúltban adták át hivatalosan Hé-
derváron a megújult úthálózat legutóbb 
befejezett 4 utcáját, valamint a felújított ren-
dőrségi körzeti megbízotti szociális lakást.

Az eseményen részt vett dr. Nagy István 
agrárminiszter, a térség országgyűlési 
képviselője is, aki beszédében elmondta: 
egy település életében mindennapi elvá-
rás, hogy az infrastruktúra folyamatosan 
fejlődjön, úthálózata korszerűsödjön. Má-
sik jogos emberi elvárásként nevezte meg, 
hogy egy település lakosaként, biztonság-
ban élhessünk. Ezt mindenképpen erősíti 
az, ha a rendőrségi körzeti megbízott az 
adott községben lakik, hiszen ez is erősen 
életminőséget javító tényező.

Mint mondta: kormányzati cél, hogy a 
Magyar Falu Programon keresztül olyan 
alapellátások beszerzésében, kialakításá-
ban is segítséget tudjon nyújtani az állam, 
mint például egy orvosi rendelő, egy iskola 
vagy egy körzeti megbízotti lakás felújítá-
sa. A miniszter a Magyar Falu Program 
sikerességével kapcsolatban elmondta: a 
program alulról szervezett, tehát olyan igé-
nyekre ad megoldásokat, melyeket előtte a 
települések vezetői indítványoztak a kor-
mány elé. Ezért is lehet az egyik legsike-
resebb programja a kormányzatnak.

Dr. Urbán Zoltán László dandártábornok, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-fő-
kapitányság vezetője a helyi szervezet ne-
vében mondott köszönetet. Mint mondta: 
az a feladatuk, hogy a közrend és a köz-
biztonság a térségben szilárd legyen, az 
állampolgárok és a felnövekvő fiatalok biz-
tonságban érezzék magukat, nap, mint nap 
azon dolgoznak, hogy ez így is maradjon.
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A járvány okozta nehézségek 
ellenére is tudtak fejleszteni a 
Family-Friss Kft.-nél az idei 
évben. Jövőre pedig egy nagy 
beruházást hajtanak végre.

„Az idei esztendő is kihívá-
sokkal teli volt. Az elmúlt idő-
szak ismét bebizonyította, hogy 
milyen nagy szükség van az 
összefogásra az akadályok le-
küzdése érdekében.” – hangsú-
lyozta lapunknak Fenes Tamás, 
a Family-Friss Kft. ügyvezetője.

Mint mondta: ahogy tavaly, 
úgy idén is hatással volt a jár-
ványhelyzet a cég tevékeny-
ségére. „Munkavállalóink 
biztonsága, egészségük meg-
óvása elsődleges célunk volt a 
járvány mostani szakaszában 
is. Mindemellett folyamatosan 
törekedtünk partnereink igé-
nyeinek maradéktalan kielégíté-
sére. Munkavállalóink védelme 
érdekében szigorú szabályokat 
vezettünk be, mivel fontos szá-
munkra az egészségük megőr-
zése. Büszkék vagyunk arra, 
hogy a megváltozott körülmé-
nyek ellenére is kiváló munkát 
végeznek.” – hangsúlyozta Fe-
nes Tamás. Hozzátette: a ne-
hézségek ellenére megtartották 
minden munkatársukat és nö-
velni is tudták eredményeiket. 
Mindez nem sikerült volna kol-

légáik lelkiismeretes munkája 
és vevőik lojalitása nélkül, amit 
ezúton is köszön a cégvezető.

Fenes Tamás elmondta: a 
biztonságos működés mellett 
fejlesztéseket is tudtak megvaló-
sítani az idei évben. Egy teljesen 
új vállalkozásirányítási rend-
szert és web shopot vezettek be, 
ami a kor elvárásainak minden 
téren megfelel. A következő év-
ben is folytatódik a fejlődés. Egy 
teljesen új, 600 négyzetméteres 
üzletet építenek. A jelenlegi he-
lyet ugyanis már kinőtték, így 
szükség van a bővítésre. Az új 
helyen a termékkínálatot is bő-
vítik, elsősorban itt is italárukat 
kínálnak majd, ám nagyobb vá-
laszték lesz az édességekből, va-
lamint előre csomagolt-, illetve 
tartós élelmiszerekkel is kiegé-
szül a választék. A beruházást 
saját forrásból valósítja meg a 
cég. A fejlesztés a tervek szerint 
a jövő év folyamán megvalósul.

A cégvezető hangsúlyozta: 
mindig is fontos volt számukra 
a társadalmi felelősségvállalás. 
Nagy gondot fordítottak a ne-
héz helyzetben, civil szervezetek 
támogatására. Az idei évben is 
több helyi rászoruló családot 
segítenek a Példa Egyesületen 
keresztül tartós élelmiszerekkel 
és üdítőkkel.   

Legközelebb január 21-én 
jelenik meg lapunk! 

Lapzárta január 10-én!

www.mosonvarmegye.net

Juhász József Hédervár polgármestere 
kifejtette: Nagy ajándékot kaptunk, hiszen 
lelki és fizikai szinten is fejlődhet, fejlődik 
a település. Elmondta: Az elmúlt két évben 
4-4 utcát tudtak felújítani több, mint 45 
millió forint pályázati összegből. Minden-
nek köszönhetően az összes út pormentes 
Héderváron. Ez a település életében nagy 
előrelépést mutat.

A szolgálati körzeti megbízott lakás fel-
újításával kapcsolatban elmondta: Az épü-
let új tetőt kapott, a régi balesetveszélyes 
kéményt elbontották és egy új, kondenzá-
ciós kazánnal üzemeltetett fűtési rendszer 
került kialakításra. A felújítás összköltsé-
ge mintegy 30 millió forint volt, melyet 
ugyanúgy a Magyar Falu Program pá-
lyázatán keresztül sikerült megvalósítani.

Az utakra és az épületre Zsódi Viktor 
piarista atya mondott áldást.

„Fújdogál a szél az Öreg 
Duna felől” programsorozat

A TOP-5.3.1-16-GM1-2017- 00004 „Fújdo-
gál a szél az Öreg Duna felől” című pályá-
zat keretein belül megrendezésre kerülő 
programok: 

Dunaremetén:
2021. December 24. 
„Csendes éjezés”, mendikálás 
2021. December 27. 
Aprószentek – járás, legényavatás
2022. Január 2. 
Életképek- régi fotók, emlékek gyűjtése - 
kiállítás
Kisbodakon:
2021. December 24. 
„Ínekülís” Betlehemezés 
2021. December 27. 
Aprószentek – járás, legényavatás
2022. Január 12. 
Doni áttörés, megemlékezés
Halászin:
2022. Január 08. 
Jótékonysági Est 
a Szent Márton iskolában 
2022. Január 14. 
Részvételi fórum

Family-Friss: Folyamatos a fejlődés

A Mosonvármegyében megjelent 
írásokkal kapcsolatos véleményét 

a mosonvarmegye@flesch.hu 
e-mail címre várjuk!
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Fát ültettek a jubileum alkalmából

Visszacserélik az ingatlanokat

Fennállásának százötven 
éves jubileumát ünnepli 
idén a mosonmagyaróvári 
Bardusch Bértextília Kft. 
németországi anyavállalata. 
Ez alkalomból több ország-
ban programokat szervez a 
cég, ami során felhívják a fi-
gyelmet a környezetvédelem 
fontosságára. Így teszik ezt 
Franciaországban, Spanyol-
országban, Lengyelországban 
és Svájcban is.

A százötven éves jubileumhoz 
kapcsolódóan szerveznek kör-
nyezetvédelmi és szociális akci-
ókat Mosonmagyaróváron is. A 
program első akciója keretében 
Radosza Rico, a Bardusch Bér-
textília Kft. ügyvezetője száz-
ötven textiltáskát osztott ki a 

közelmúltban a mosoni piacon, 
ezzel is csökkentve a nylon hul-
ladék mennyiségét.

Az akció folytatásaként a mi-
nap faültetésre került sor az 
ipartelepi Gyász téren. A cég 
jóvoltából százötven növényt 
ültettek el a téren. Az esemé-
nyen a cég vezetője elmondta: 
a jubileum kapcsán három „jó-
tettet” vállaltak. Ezek egyike 
volt a textil táskák osztása, 
a második alkalommal pedig 
növényeket ültettek a Gyász 
téren.

A jubileumhoz kapcsolódóan 
a mosonmagyaróvári cég a kö-
zeljövőben, további vállalásokat 
is tett. Százötven alkalommal 
tisztítják ki a mosonmagyaró-
vári tűzoltók egyenruháit.

Az Önkormányzat három 
éve döntött az egykori iparte-
lepi laktanya értékesítéséről. 
Az értékesítésre nyilvános, 
egyfordulós licitálás formá-
jában került sor. 

Az árverésre vonatkozó hir-
detményben rögzítették, hogy 
a nyertes ajánlattevőnek ren-
delkeznie kell egy mosonma-
gyaróvári, legalább bruttó 200 
millió forint értékű belvárosi 
csereingatlannal, mely alkal-
mas önkormányzati (elsősor-
ban szociális) közfeladat ellá-
tásához és amely adásvétellel 
a város tulajdonába kerül. Az 
árverés eredményeképpen az 
Önkormányzat adásvétellel 
vegyes csereszerződést kötött 
a Piarista Rend Magyar Tar-
tományával. A szerződés alap-
ján a rend tulajdonába került 
a laktanya és a mellette lévő 
terület, míg az Önkormányzaté 
lett a jelenlegi piarista iskola 
épülete.

A rend a laktanyát új iskola 
építése céljából kívánta meg-
szerezni.

A tavalyi év során az Önkor-
mányzatnak tudomására jutott, 

hogy a rend az új iskola építésé-
hez szükséges támogatást nem 
kapta meg, illetve a fejlesztés a 
jelenlegi Fő utcai oktatási tömb-
ben, illetve a levéltár épületében 
vált lehetővé. Erre tekintettel 
a város az elmúlt év folyamán 
felvette a kapcsolatot a rend-
del a szerződés felbontása és 
az eredeti állapot helyreállítása 
érdekében. 

Az idei év januárjában a sze-
mélyes egyeztetést követően az 
Önkormányzat előkészített egy 
szerződés-tervezetet, melyet vé-
leményezésre megküldtek a pia-
ristáknak, ugyanakkor érdemi 
visszajelzés nem érkezett azzal 
kapcsolatban. A rend többszöri 
megkeresésre is kitérő tájékoz-
tatást nyújtott.

Minderre tekintettel döntött a 
képviselő-testület a közelmúlt-
ban arról, hogy a szerződés 
felbontását és az eredeti álla-
pot visszaállítását első körben 
békés úton megkíséreli, ameny-
nyiben pedig a felek közös meg-
egyezése nem jön létre, úgy 
intézkedni kell a peres eljárás 
megindítása iránt.

Amint azt dr. Árvay István 
polgármestertől megtudtuk: 
a megadott határidőig választ 
kaptak a rendtől, akik nyitott-
ságukat fejezték ki a szerződés 
felbontására, ehhez megkapták 
a minisztériumi felhatalmazást. 
Így a közeljövőben pont kerül-
het az ügy végére és megin-
dulhat az ipartelepi ingatlan 
hasznosítása.
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Flesch Károly Kulturális Központ
SZÍNHÁZ
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ KONCERT
Január 9. vasárnap 18 óra
22. évéhez érkezett az Újévköszöntő koncert. Továbbra is 
hagyományos formában, de immáron a Flesch Központ szervezésében 
várja közönségét a koncert. A műsor első részében, a szokott módon 
vendégül látjuk a Mosonyi Mihály zeneiskola díjazott tehetségeit, 
itt lesz velünk a 2020. év Mosonyi Zenei Díjjal kitüntetett Hérics 
Viktória fuvolával és a 2021. év Farkas Mihály Emlékdíjas 
Herczeg Hildegárd hegedűvel. A koncert szlogenje évtizedek óta 
változatlan: „Komolyzenét könnyedén, könnyűzenét komolyan!” A 
szlogenhez és az eddig megszokott minőséghez ragaszkodva hívtuk 
vendégül a magyar zenei élet kiemelkedő alakját Dés Lászlót, aki 
a súlyosbodó vírushelyzetre való tekintettel nem tud eleget tenni 
felkérésünknek, visszavonta közreműködését. Közönségünket így 
sem hagyjuk zenei élmény nélkül, hisz megtisztelte rendezvényünket 
és elfogadta felkérésünket a Budapest Bár, akik Farkas Róbert 
vezetésével cikáznak a zenei stílusok között, kiszakítva bennünket a 
mindennapokból. A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok 
cigányzenei feldolgozásával vált Magyarország egyik legnépszerűbb 
zenekarává. Az együttes varázslatos vonzerejét a kitűnő zenészeknek 
és a magyar rockzene kultikus énekeseinek köszönheti. Új 
lendülettel, részben megújult repertoárral és természetesen a régi 
kedvencekkel köszönti az új esztendőt a zenekar, valamint Behumi 
Dóri, Németh Juci, Frenk, Keleti András, Szűcs Krisztián és Kiss 
Tibor. Köszöntsük együtt a reményteli jövőt! Kezdje velünk az új 
évet, ajándékozza meg élménnyel szeretteit is! A koncertre jegyek 
a Flesch Központ jegypénztárában és a tixa.hu oldalon kaphatók!

SÁRI BÍRÓ
Január 14-15-16. péntek-szombat-vasárnap 18 óra
Színdarab két felvonásban.
A Sári bíró Móricz Zsigmond első színműve. Vígjáték, ami azonban 
túlmutat a népszínművek idilli ábrázolásmódján. Ki irányítja a falut 
és a családot? Eredményes lesz-e a bíró, a fia és Lizi szövetsége? 
Eléri- mindenki, amire vágyik? A bonyodalom a klasszikus vígjátékok 
tanulságai szerint szövődik, s hogy miként, megtudhatják a 
Theatrum ad Flexum előadásából.
Jegyek válthatók 2500 forintos jegyáron a Flesch Központ 
jegypénztárában.

KIÁLLÍTÁS
TÉLI TÁRLAT
Január 14. péntek 17 óra
A Príma díjjal kitüntetett Art Flexum Művészeti Társaság tárlata. 
Hagyományosan önálló kiállítással mutatkozik be az előző év 
díjazottja, ezúttal Kelemen Benő Benjamin grafikusművész, 
míg a Társaság tagjai egy-egy új alkotásukat mutatják be a 
nagyközönségnek. A vendégeket Szentkuti Károly, a Társaság elnöke 
köszönti. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész ajánlja az 
érdeklődők figyelmébe. A kiállítás február 7-ig látogatóható a Flesch 
Központ nyitvatartási idejében.

GYERMEK PROGRAMOK
ADVENTI BARANGOLÁSOK
JÁTÉKOS FOGLALKOZÁS
December 19. vasárnap 15 óra
Adventi barangolásra várják az érdeklődőket, ami a december 2-án 
nyílt Barangolás Meseországban című kiállítás játékos foglalkozása. 
A program egy körutazást ígér az érdeklődőknek, mely során színes 
előadásokon és játékokon keresztül ismerhetik meg a nemzetek 

karácsonyi hagyományait. December 19-én a Németországban 
élő családok előkészületeit mutatják be a kiállítás készítői. A 
belépés díjtalan! A rendezvény a Példa Egyesület jótékonysági 
kezdeményezéséhez kapcsolódik, így ezeken az alkalmakon a 
szervezet adományokat fogad tartós élelmiszer formájában. A 
foglalkozást a Dr. Oetker támogatja termékeivel!

EGYÉB
FLESCH SZALON - ZENGŐ DUNÁNTÚL
December 17. péntek 18 óra
A fiatal zenészek kamarazenekari formációjának célja, eljuttatni 
a dunántúli településekre a minőségi komolyzenét, a zene általuk 
megismert szépségeit megosztani a hallgatóságukkal. A XXI. 
században lehetőségük van számos korstílus remekműveivel 
dolgozni, a középkortól a barokkon át napjainkig, azonban azt is 
fontosnak tartják, hogy a jelenkor populárisabb zenei világát is 
megszólaltassák. 
A zenekar tagjai: Kovács Bálint a salzburgi Universität Mozarteum 
intézményében szerezte meg előadóművészeti diplomáját blockflöte 
szakon, ebben az intézményben folytatja a mesterképzést, valamint 
pedagógiai képzését. A Virtuózok tehetségkutató 2017-es szériájának 
felfedezettje, számos regionális, országos és nemzetközi szakmai 
verseny díjazottja, többek között saját zeneművével dobogós helyezést 
szerzett az izraeli Tel Aviv Recorder Competition nemzetközi 
versenyen. 
Rác Fanni a győri Széchenyi Egyetem Művészeti Karán kapta meg 
hegedűművész diplomáját. Gyermekkorától kezdve aktívan részt vesz 
a legsokszínűbb zenei rendezvényeken, fesztiválokon. Mesterkurzusi 
részvételei mellett tanulmányokat folytatott a Kunstuniversität 
Graz, valamint a malagai MIT Music Conservatory intézmények 
előadóművészeti osztályaiban. 
Jank Petra csellóművész, jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem 
Művészeti karának mesterszakos hallgatója.

DIÓTÖRŐ BALETT ELŐADÁS
December 20. hétfő 16 óra
Az Attitude Balettiskola növendékeinek balettelőadása.
16 óra: óvodások balett előadása
18 óra: Kisiskolások műsora – részletek a Diótörőből.

VÁROSI SZILVESZTER
DEÁK TÉR
December 31. péntek 23 óra
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Flesch Károly 
Nonprofit Kft. idén is megrendezi hagyományos Városi Szabadtéri 
Szilveszteri Ünnepségét a Deák téren. Ide várunk minden kedves 
érdeklődőt, szórakozni vágyót 2021. december 31-én 23 órától. A jó 
hangulatról a Hen House Band Zenekar gondoskodik. Elbúcsúztatjuk 
az óévet és Tűzijátékkal köszöntjük az új esztendőt. A muzsika 
hajnali 2 óráig töri meg a csendet. 
A belépés díjtalan, azonban érvényes védettségi kártya és személyi 
igazolvány felmutatása szükséges. Sok szeretettel várunk mindenkit 
az év utolsó óráiban egy fergeteges Szilveszteri partyra.

NEMZETKÖZI TANÁRI HANGVERSENY
Január 13. csütörtök 17 óra 30 perc
A Mosonyi Mihály Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak 
hangversenye. A műsorban fellépnek a somorjai és a stockeraui 
testvériskolák zenepedagógusai is. A belépés díjtalan! Minden 
zenekedvelő érdeklődőt szeretettel várnak!

HALLGASS A SOROK KÖZÖTT
Január 19. szerda 18 óra
Hagyományteremtő szándékkal indította útjára új, izgalmas 
programját a Flesch Központ az év végén. Két lélekemelő műfaj, a 



zene és a vers találkoztak egymással azon az estén, ahol Alasztics 
Balázs és Csáky Krisztina közreműködésével az érdeklődőknek 
nem volt más dolguk, mint hallgatni a sorok között. A sikerre való 
tekintettel, folytatódik a hiánypótló rendezvény. Várjuk Önöket 
verssel, zenével! A rendezvényre a belépés díjtalan!

EGY ASZTALNÁL
Január 20. csütörtök 18 óra
Folytatódik a hatodik évadát élő Egy asztalnál… című rendezvény, 
melynek célja továbbra is bemutatni azokat a köztünk élő embereket, 
akiket hivatásuk, közéleti szereplésük miatt ismerünk, elismerünk, 
de nem ismerjük családi hátterüket, hobbijukat. A műsorvezető 
Bencsik Tibor és vendégei várják Önöket a Flesch Központ asztalánál. 
A rendezvényre a belépés díjtalan!

ARANY BALLADÁK
Január 26. szerda 14 óra
Rendhagyó irodalomóra, összművészeti előadás 60 percben
Az Arany balladák másképp – „Rendhagyó irodalomóra” előadás több 
tucat iskolába jutott már el, és reméljük, hogy a jövőben is diákok 
százai hallgathatják meg Arany János legismertebb balladáit a mai 
kor ízléséhez igazítva. Az alkotás bepillantást enged egy méltatlanul 
elfeledett, páratlan tehetségű festőművész, Zichy Mihály világába is. 
Zichy Mihály rajzaival Arany János tizenegy legismertebb 
balladájának keresztmetszetét láthatják a nézők. A Híd-avatás, Vörös 
rébék, V. László, Rozgonyiné, Tetemre hívás, Ágnes Asszony, Szondi 
két apródja, Mátyás anyja, Bor vitéz, Pázmán lovag, és A walesi 
bárdok című balladák önmagukban is teljes színművet alkotnak, 
erős emberi érzelmeket és gondolatokat közölnek, amelyek Zichy 
Mihály kifejező képeivel kombinálva még érthetőbbek.
„Célunk Arany János művein keresztül a magyar nyelv szépségének 
tovább örökítése az összművészeti eszközök bevezetésével.” – mondta 
Dolmány Attila dramaturg – rendező az előadásról.
Sok szeretettel várjuk nemcsak a középiskolásokat, hanem azon 
vendégeinket is, akik az irodalom, a versek szerelmesei. Jegyeket 
a Flesch Központ jegyirodájában 2000 Ft-os áron válthatnak.

VII. FIÓK KI-MIT-TUD
Január 29. szombat 14 óra
Idén hetedik alkalommal rendezi meg a Flesch Károly Nonprofit 
Kft. a Fiók Ki-Mit-Tud elnevezésű tehetségkutató versenyét. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is korhatár nélkül, több 
kategóriában jelentkezhetnek a fellépni vágyók. Az egyéni indulók 
mellett csapatokat is várunk ének, tánc, zenekar, rap és egyéb 
kategóriákban! Érdeklődni a fiokmovar@gmail.com e-mail címen 
lehet. A produkciókat egy szakmai zsűri fogja elbírálni.
Jelentkezési határidő: 2022. január 21.
A belépés díjtalan, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

FELHÍVÁS
NYUGDÍJAS KI-MIT-TUD? 2022
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, és a Flesch Károly 
Nonprofit Kft. Ki-Mit-Tud?-ot hirdet Mosonmagyaróvár és 
kistérségének nyugdíjasai, nyugdíjas közösségei (klubok, 
egyesületek, társulatok stb.) részére.
A rendezvény időpontja: 2022. február 22. kedd 9 óra (Flesch 
Központ)
Jelentkezni hat kategóriában lehet: ének, énekkar, vers-próza, 
tánc, hangszer és egyéb kategóriákban. A műsorszámok ideje 
maximum 10 perc lehet! A produkciókat arany, ezüst és bronz 
minősítéssel díjazzuk.
Jelentkezési lap igényelhető a Flesch Központ portáján.
Jelentkezési határidő: 2022. február 11. 
Bővebb információ Hun Katától a +36-30/828-2975-ös 
telefonszámon kérhető.

FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ
GYERMEK PROGRAMOK
BÜTYKÖLŐ SZAKKÖR 
December 17. péntek 17 óra: csillogó csillagok, angyalkák, 
gyertyatartók készítése. 
December 21. kedd 17 óra: különleges karácsonyi asztali 
dekoráció és apróbb ajándékok készítése. 
Január 7. péntek 17 óra: évkezdő szerencsehozó és kedves díszek, 
hűtőmágnesek készítése
Január 14. péntek 17 óra: farsangi álarcok, díszek készítése
Január 21. péntek 17 óra: madárkák és játékos díszek barkácsolása
A foglalkozásokon sokféle alkotás elkészítésére van lehetőség! 
Kreatívkodni szerető kicsiket és nagyokat egyaránt várunk! 
A szakköri foglalkozásokon az anyagköltség 500 Ft. A 
foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! Bővebb 
felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 
30/916-7664-es telefonszámon!

SZILVESZTERI JÁTSZÓHÁZ
December 29. szerda 
9.30 -10.30 óra: szerencsemalacok, kéményseprő figurák, bábok 
és üdvözlőlapok készítése 
10.30 órától: Mesemozinkban egy családi film látható.  Az amerikai-
dán-ausztrál-angol animációs vígjáték a kedvelt gyermekjáték-
figurák kalandos életébe enged bepillantást. Emmet egy félreértés 
folytán mindenki számára Kiválasztott lesz, a világ megmentésének 
kulcsfigurája. … Különleges alakok egy kis csapatával kell 
nekivágnia a nagy feladatnak, ami meghökkentő kalandokon és 
váratlan fordulatokon keresztül eljuttathatja hőseinket... majd 
meglátjuk, hova. (94 perc), 2014. –  Korhatár nélkül megtekinthető!

BABASZÍNHÁZ
TARKABARKA
Január 9. vasárnap 10 óra
„Piros szín van legfelül, / Narancssárga mellé ül. / Sárga fénylik 
alatta, / Zöld a sárgát támasztja. / Kék folytatja most a sort, / Lila csík 
még úgysem volt. / Ibolya fut legalul, / Hét szín együtt domborul. 
/ Kitalálod, mi lehet? / Szivárvány a domb felett!” (Bartos Erika)
A Vaskakas Bábszínház legújabb aprószínházi játéka a színek 
csodálatos világába kalauzolja a legkisebbeket, tánccal, bábbal, 
zenével.
Zeneszerző: Rab Viki. Dramaturg és rendező: Kocsis Rozi (Blattner 
Géza-díjas). Játsszák: Főglein Fruzsina és Ragán Edit.
A belépőjegy ára: 800 Ft gyermek számára, 1200 Ft felnőtt 
kísérő számára, mely megvásárolható a Fehér Ló Közösségi Ház 
nyitvatartási idejében.
Javasoljuk, hogy a belépőjegyet elővételben vásárolják meg, mert 
a babaszínházi előadásokat csak korlátozott számú néző tekintheti 
meg!

KIÁLLÍTÁS
HETEDIK
Január 15. szombat 17 óra 
Kelemen Ferenc festőművész kiállítása. A tárlatot Vecsei László 
Ezékiel festőművész nyitja meg. „Hagyományos” festőnek tartom 
magam. Nem a festészet felszámolása a célom, hanem a „nagy 
hagyomány” továbbélése, folytatása. Képeim leggyakrabban olaj, 
vászon technikával készülnek. Kihasználva az olajfesték előnyeit, 
több rétegben, lazúrozva festek. Témákat az engem körülvevő 
világból merítem. Festmények főszereplője a FÉNY, ahogyan 
megbontja, átalakítja a világot. Felfogásom szerint régi technikával 
is lehet szólni a ma élő emberekhez. Mindenki vágyik arra, hogy 



megérkezzen egy vidám, tiszta, idilli helyre, ahol megfeledkezhet a 
szürke, zaklatottságig hajszolt hétköznapokról.” (Kelemen Ferenc)

EGYÉB
ART-MOZI
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI-SOROZAT: BOTTICELLI 
ÉS A MEDICIEK
December 18. szombat 18 óra
Salvador Dalítól Andy Warholig, David LaChapelle-től Jeff Koonsig 
vagy Lady Gagáig egyetlen művész sem tudta kivonni magát 
Botticelli és munkássága bűvköréből.
Szépség, alkotókedv, Isten adta tehetség… Lorenzo de’ Medici – a 
Tündöklő – reneszánsz Firenzéjében a művészetek és a kultúra 
virágzása egybeesett az élet sötét oldalának térhódításával: hatalmi 
harcok dúltak, mindennaposak voltak az intrikák és gáttalan az 
embertelen kegyetlenség.
Egy művész kitűnt társai közül abban, hogy mindenki másnál 
jobban volt képes visszaadni egy örökre emlékezetes korszak 
vívmányait és árnyoldalait: Sandro Botticelli (1445–1510). A Medici 
család védnöksége alatti szárnypróbálgatásaitól kezdve Botticelli 
úgy állította be magát, mint az idealizált Szépség megalkotóját, 
ami A Tavasz allegóriája és a Venus születése festményein érhető 
leginkább tetten.
12 éven felülieknek! A belépőjegy ára: 800 Ft

ART-MOZI
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI – SALVADOR DALÍ 
IFJÚKORA
Január 8. szombat 18 óra
Színes, feliratos spanyol ismeretterjesztő film, 65 perc, 2020.
Magyarországi bemutató: 2021. december 16.
Korhatár: 12 év
Rendező: David Pujol, Főszereplő: Salvador Dalí, Gala Dalí
A Salvador Dalí ifjúkora című dokumentumfilm a művész születésétől 
az 1929-ig tartó korszakkal foglalkozik. 1929 sorsfordító esztendő, 
ekkor került kapcsolatba a szürrealista mozgalommal. Figueres, 
Barcelona, Madrid és Párizs Dalí ifjúi éveinek helyszínei, melyek egy 
géniusz születésénél bábáskodtak. Jelen dokumentumfilmünk sok, 
eddig még sohasem látott archív dokumentumot mutat be, melyek 
új fényt vetne Dalí gyermek- és fiatalkorának kulcsfontosságú 
aspektusaira. Ifjúkorát tagadhatatlanul alapjaiban határozta meg 
bátyja kisgyermekkori halála és a művészettörténetbe való korai 
bepillantás. Először Figueresben, később Madridban folytatta ez 
irányú tanulmányait, a Residencia de Estudiantesen, ahol olyan 
meghatározó egyéniségekkel találkozott s később barátkozott össze, 
mint Federico García Lorca és Luis Buñuel, akik különlegesen 
fontos szerepet töltöttek be az életében. Fiatal felnőttként utazott 
először Párizsba is – s nem sokkal később oda is költözött –, ahol 
megismerkedett Miróval, Picassóval és a szürrealista csoporttal. A 
portré dokumentumfilm olyan felvillanyozó témákkal foglalkozik, 
mint Dalí „méhen belüli emlékei”, hogyan válik egy mosókonyhából 
műterem, optikai illúziók, új látásmód, a szexualitástól való 
szorongás, valamint Dalí meggyőződése, miszerint belőle hamarosan 
lángész válik… A dokufilm feltárja Dalí művészeti fejlődését, hogyan 
csúszott át a hagyományos festésmód avantgárdba, és miként 
született és fejlődött az a műtárgy állomány, életmű, mely mára 
ténylegesen egyetemes jelentőségűvé vált. A belépőjegy ára: 1000 Ft

CSALÁDI NAP 
Január 9. vasárnap 16 óra
Programunk: 
16-17 óráig: téli kézműveskedés - hópelyhek, hóemberek, 
zúzmarás képek készítése

17 órától: A Romanov átok című zenés darabot mutatják be a 
Mosonmagyaróvári diákszínpad tagjai. A zenés diákszínpadi 
előadás az Anasztázia című rajzfilm nyomán készült. Anasztázia, 
az elveszett orosz hercegnő történetét mutatja be, izgalmas 
utazását az árvaháztól egészen a párizsi palotáig. A belépés 
díjtalan, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

RETRÓ FILMKLUB 
Január 11. kedd 15 óra 
Műsorunkon angol romantikus kalandfilm, (A sárga Rolls-Royce) 
szerepel. 122 perc, 1965. A drámai történet három szerelmi 
viszonyt tárgyal, melyben egy gazdag angol arisztokrata, 
egy olasz gengszter, egy jugoszláv milliomos nő jelenik meg, 
mindhárman ugyanolyan autóval. Szereplők: Ingrid Bergman, 
Rex Harrison, Alain Delon… 

ELŐADÁSSOROZAT
RÓLUNK ÉS A VILÁG KAPCSOLATÁRÓL
Január 12. szerda 18 óra
Témája: Mit tartogat a 2022-es év? Főbb feladataim. Az ingyenes 
programban minden résztvevő megtalálja a személyes útmutatást. 
A következő előadás témája: Merre tart a világ, merre tartunk 
mi? A belépés díjtalan! Kérjük részvételi szándékukat előre jelezni 
szíveskedjenek! Bővebb felvilágosítás és bejelentkezés: 30/2915242



ORFEUM NYITÁNY BÉRLET
Kedves Színház látogatók, kedves Érdeklődők!
Nagyon rég nem találkoztunk. A színpadunkon korábban 
számtalan híres színész, színésznő fordult meg, kimagasló 
tehetségeket látott a mosonmagyaróvári közönség. Hiányoznak! 
Ezért szeretnénk újra megtölteni élettel a színháztermünket, 
szeretnénk vidám, romantikus, elgondolkodtató, varázslatos 
előadásokkal elkápráztatni Önöket. Ezért meghirdetjük a 2022-es 
év elejére az Orfeum bérletünk „kistestvérét”, az Orfeum Nyitány 
bérletet! A következő előadásokat tervezzük: 

Bohumil Hrabal: Sörgyári Capriccio 
2022. február 8. kedd 19 óra
(Bognár Róbert és Schlanger András színi adaptációja két 
felvonásban a Veres 1 Színház előadásában)
A cseh nemzeti léleknek éppen úgy része a sör, mint a magyarnak 
a pálinka. Ezt számos irodalmi alkotás bizonyítja Hasek Svejkjétől, 
Hrabal Sörgyári capricciojáig.
A Veres 1 Színház előadása ezen a nyomon indul el, hogy mint 
egy különleges kaleidoszkópban, mulatságos élethelyzeteket, 
romantikus kalandokat, emberi sorsokat mutasson meg az 
aranyló sör szétpukkanó hab-buborékjaiban.
Bognár Róbert és Schlanger András friss, egészen új dramaturgiai 
megközelítésében nem csupán az eredeti regény, de szinte az egész 
hrabali legendárium megelevenedik. A színészek kaméleonként 
változnak át a városka jellegzetes karaktereivé éppúgy, ahogy a 
díszlet is képes a néhány jelzésszerű elemmel utcából hálószobává, 
majd irodává, vagy akár a gyár fölé magasodó kéménnyé válni.

A nézőkkel közös nagy gyermeki játékot erősíti a szereplőkből 
alakított alkalmi zenekar is, amely az élőzene semmihez nem 
hasonlítható hatását hívja segítségül a varázslathoz.
Aki a Sörgyári capricciót választja, egy vidám, mégis érzelmes 
estét választ éppúgy, mint egy nyáresti, baráti sörözéskor.
Szereplők:
Földes Eszter, Kerekes József, Mohai Tamás, Janik László, 
Zorgel Enikő, Pál Tamás, Krajnik-Balogh Gábor, Fellinger 
Domonkos, Pásztor Tibor, Fekete Linda, Csáki Edina, Csányi 
Erika, Zene: Nyitrai László, Látványtervező: Kuti Letícia, 
Koreográfus: Blaskó Borbála, Rendező: Schlanger András

Jerry Mayer: Keresztül-kasul
Rózsavölgyi Szalon 
2022. április 
A szellemes és romantikus vígjáték egyik megfejtése bizonyosan 
az: racionális világunkban is elég lehet másfél óra ahhoz, hogy 
egy kiszámíthatóan és szokásosan unalmasnak induló utazás 
kiszámíthatatlanul és szokatlanul érzelmessé és szenvedélyessé 
váljon.

Janet nincs jó kedvében, amikor szombat hajnalban felszáll 
a San Franciscó-i repülőtérről induló helyközi gyorsvonatra. 
Janet pszichoterapeuta. Mániás keresztrejtvényfejtő. Most is 
nála van a New York Times szombati melléklete a rejtvényekkel. 
Mindig tollal írja be az üres mezőkbe a szavakat, biztos a 
megfejtéseiben. Profi rejtvényes. Pillanattal az ajtók záródása előtt 
felugrik egy férfi a szerelvényre. Ő Josh. Volt színész, dolgozott 
a családi gombüzletben, tizennyolc hónapja nincs állása, alkalmi 
feladatokból él, például a keresztény ünnepeken őt bízzák meg 
repülőtéri munkával. Josh zsidó. Janet katolikus. Mindketten 
házasok. Mindketten magányosak. Egymás számára teljesen 
idegenek. Aztán Josh is kinyitja a New York Times szombati 
mellékletét, ő is belekezd a keresztrejtvényfejtésbe. Ceruzával 
töltögeti a vízszintes és függőleges sorokat. Amatőr rejtvényes. 
Janet, aki azt gondolja, hogy a keresztrejtvény az élet metaforája, 
segítséget kínál Joshnak. Szóról szóra, keresztül-kasul haladnak a 
rejtvényben, közben egyre több mindent ismernek meg a másikból, 
igyekeznek kitölteni az üres lelki rubrikákat.

Nő Pokorny Lia, Férfi Király Dániel, Díszlettervező Enyvvári Péter, 
Jelmeztervező Cselényi Nóra, Dramaturg Hárs Anna, Fordító 
Makai Luca, Hárs Anna, Rendező Dicső Dániel, Hangfelvételen 
közreműködik: Bánfalvi Eszter
Az előadást 12 éven felüli nézőinknek ajánljuk! Az előadás hossza: 
80 perc szünet nélkül

Bodor Johanna azonos című regényéből: Nem baj, 
majd megértem
2022. május
A tizenhét éves Johanna, a bukaresti balettintézet ígéretes 
növendéke, egyedül marad Ceauşescu Romániájában. Névházasság 
segítségével próbál szabadulni a pokolból és áttelepülni a viszonylag 
élhetőbb Magyarországra. Választania kell a szerelme és a szülei, 
az ígéretes karrier és a bizonytalan jövő között. Döntéseket kell 
hoznia, pedig csak rossz és még rosszabb közül választhat.
Két évig várja, hogy sorsa eldőljön, ezalatt lehallgatják, követik, 
a hatalom árgus szemmel figyeli, hibázik-e. Miközben mindent 
kockára tesz, hogy semmit és senkit se veszítsen el, észrevétlenül 
elveszíti önmagát.
A nyolcvanas évek diktatúráját megidéző történet egy abszurd 
és kegyetlen korszak lenyomata. Egy korszaké, amelyben felnőni 
pusztító, és amit túlélni felemelő.
Bodor Johanna nagy sikerű önéletrajzi regénye alapján.
Szereplők:
Bánfalvi Eszter, Ötvös András, Kerekes Éva, Gyabronka József
Az Ördögkatlan Fesztivállal közös előadás.
16 éven felüli nézőinknek ajánljuk! Az előadás 1 óra 40 perc 
szünet nélkül.
A bérlet ára: 14.000 Ft 
Előadások pontos időpontja még egyeztetés alatt áll a színházakkal. 
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 November végén könyvtá-
runkban két könyvbemutató 
kapott helyet: az egyik prog-
ram a kisebbeknek, a másik 
pedig a felnőtt látogatóknak 
kedvezett. 

November 26-án mutatták 
be az Acca és Zokni felfedezi 
a Szigetközt című mesekönyv 
második kötetét. A szerzőpáros-
sal, Gecsei Ádámmal és Gondár 
Flórával könyvtárunk szakmai 
vezetője, Pázsit Marianna be-
szélgetett. A helyi alkotók tollá-
ból született mesekönyv hősei, 

Acca és kutyusa, Zokni ezúttal 
az őszi és téli Szigetköz varázs-
latos világába kalauzolják el az 
ifjú olvasókat. A bemutatón az 
érdeklődők választ kaphattak 
többek között azokra a kérdé-
sekre, hogy miért az adventi 
időszakot és a karácsonyi ün-
nepeket tematizálja a mese-
könyv második kötete, hogy 
mi alapján esett a szerzőpáros 
választása a kötetben megjelenő 

településekre, sőt még Acca és 
Zokni történetének lehetséges 
folytatásról is szó esett. A han-
gulatos könyvbemutató dedi-
kálással zárult. 

November végén Reisinger 
Attila legújabb, Tanyákon című, 
két kisregényt tartalmazó kö-
tetével ismerkedhettek meg az 
érdeklődők a szerző, Tuba Lász-
ló és Vitéz Vilmos jóvoltából. A 
kisregények egyike (Holtág) 
már korábban megjelent, ezért 
az est középpontjába A Horto-
bágyon címet viselő került. Az 

írás a szépirodalom eszközeivel 
mutatja be a hortobágyi kény-
szermunkatáborok világát, 
emléket állítva az ezt elszen-
vedőknek. Az ország bármely 
részéből, így lakóhelyünkről is 
hurcoltak oda embereket, akik 
erről soha, sehol, senkinek nem 
beszélhettek. Az egyéni és egy-
ben a közösségi trauma feldol-
gozását is segítené, ha élménye-
iket mindenkor, mindenhol és 

mindenkinek elmondanák. Ta-
lálnának hozzá olyan írót, aki 
mindezt - Reisinger Attilához 
hasonlóan - kellő empátiával 
meghallgatná és lejegyezné a 
következő generációk számá-
ra. Az rendezvény zárásaként 
Vitéz Vilmos előadásában el-
hangzott az az elbeszélés, ami 
azt bizonyítja, hogy Reisinger 
Attilának helye van a magyar 
kispróza nagy művelői között, 
alkotásai joggal szerepelnek 
megyei és országos gyűjtemé-
nyes kiadványokban is.

December végén egy kis időre 
elbúcsúzunk olvasóinktól, de 

a 2022-es esztendőben újabb 
programokkal, rendezvények-
kel, és természetesen sok-sok 
új olvasnivalóval várjuk majd 
a látogatóinkat. 
Könyvtárunk ünnepi nyit-
vatartása a következőképp 
alakul:
December 23. NYITVA
December 24-től január 2-ig 
ZÁRVA
Január 3. NYITVA

Kedves Olvasóinknak pedig 
ezúton is kívánunk békés ka-
rácsonyt és boldog új évet a 
könyvtár valamennyi munka-
társa nevében!

2021. november 12-én mu-
tatták be a Huszár Gál Városi 
Könyvtárban dr. Tenk Antal, 
Professor Emeritus, egyedül-
álló, Dicső Múltunk címet vi-
selő háromkötetes alkotását.

A monumentális, több mint 
1600 oldalas trilógia mindhá-
rom darabja első alkalommal 
került közös bemutatásra, és 
ekkor kapott egy díszdobozos 
sorozatot a könyvtár helyisme-
reti gyűjteménye is.

A szép számú érdeklődő előtt 
megtartott rendezvény kez-
detén dr. Nagy István agrár-
miniszter, óvári gazdászként 

köszönte meg dr. Tenk Antal 
minden részletre kiterjedő, 
emellett az összefüggéseket is 
gondosan bemutató munkáját. 

Az esten dr. Nagy Frigyes 
nyugalmazott földművelésügyi 
miniszter volt a beszélgetőtárs, 
akivel a szerző motivációjáról, 
és a könyvírás kulisszatitkai-
ról beszélgettek.

Tenk Antal több mint hatvan 
éve, 1958-ben még akadémiai 
hallgatóként jegyezte el magát 
az ősi Alma Materrel, amelyhez 
a mai napig hű maradt. Már 

a kezdetektől megragadta az 
intézmény szellemisége és ha-
gyományai. Örült, hogy része-
se lehetett a 150, és a 175 éves 
jubileumi ünnepségeknek, 
példaként és iránytűként te-
kintett az ekkor született tör-
téneti feldolgozásokra, Vörös 
Antal és Walleshausen Gyula 
könyveire.

2017-2018-ban jelent meg 
kétkötetes összefoglalója (Di-
cső múltunk I., Dicső múltunk 
II.). Mindkét kötet 100-100 év 
történéseit idézi fel kronológi-
ai sorrendben, de nem marad 
meg szűk tárgyánál, a változó 
keretek között és változó ne-
veken működő intézménynél. 
Megismerhetjük belőle minden 
egyes korszak neves oktatóit, 
híres, különleges életpályát 
befutott hallgatóit. 2020-ban 
egy új művel gyarapodott az 
„Akadémiá”-ról szóló szak-
irodalom (Dicső múltunk III.) 
Nem az előző kötetek folyta-
tásáról van szó, nem is csak 
egy kiegészítő kötetről, hanem 

egy új monográfiáról. A szerző 
ebben a kötetben a 200 éves 
intézménynek a magyar mező-
gazdaság fejlődésére gyakorolt 
hatását elemzi.

Az agrártudomány oktatása 
városunkban kétszáz év óta  
nem csupán a földművelést 
és az állattenyésztést, hanem 
széleskörű, a kor követelmé-
nyeinek megfelelő ismereta-
nyag átadását, és az ehhez 
kapcsolódó gyakorlati kész-
ségek kiművelését is jelenti. 
A büszkén vállalt múlt nagy 
felelősséget ró az óvári okta-
tókra és hallgatókra egyaránt. 
Az ilyen intézménytörténetek 
azonban erőt adnak a további 
munkához. Dr. Tenk Antal tri-
lógiája egyszerre számvetés a 
megtett útról, másrészt mag-
vetés az eljövendő generációk 
számára.

A könyvbemutató, amelyre 
még Sopronból és Gödöllőről 
is érkeztek vendégek, dediká-
lással zárult.

Kimlei Péter

Helyi történetek gyerekeknek, 
felnőtteknek

Büszkeség és felelősség
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A Magyar Bankholding hatá-
rozatlan időre szóló együttmű-
ködési megállapodást kötött 
az egyik legdinamikusabban 
fejlődő hazai felsőoktatási in-
tézménnyel, a győri Széchenyi 
István Egyetemmel. Magyar-
ország második legnagyobb 
bankcsoportja kiemelt figyel-
met fordít a fiatal generációk 
edukációjára, az egyetemekkel 
történő szakmai partnerkap-
csolatok kiépítésére, a pénz-
ügyi tudatosság fejlesztésére 
és az agrárszakma népszerű-
sítésére.

2020. december 15-én kezdte 
meg működését a Magyar Bank-
holding Zrt., amely a Budapest 
Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. 
és a Takarék Csoport fúziójának 
megvalósítását célozza. Ezzel 
Magyarország második legna-
gyobb bankcsoportja jött létre. 
A szervezet a piacgazdaság 
megfelelő működésének, 
fejlődésének alapfel-
tételeként tekint a 
kiemelkedő szín-
vonalú felsőfokú 
végzettséggel ren-
delkező munkaerő 
képzésre, amelyet 
döntő mértékben 
az egyetemi oktatás 
határoz meg.

A Magyar Bankholding 
széles körű szakmai kapcsolat-
rendszerén keresztül, valamint 
a banki, pénzügyi, agrár- és 
egyéb területeken tevékenykedő 
szakértői csapatai segítségével 
aktívan részt kíván venni a jövő 
generációjának képzésében és az 
egyetemi digitalizációs fejlesz-
tésekben. Ezen törekvéseihez a 
bankcsoport kiváló partnerre 
talált a dinamikusan fejlődő és 
képzéseit folyamatosan megújító 
Széchenyi István Egyetemben.

A november 18-án dr. Barna 
Zsolt, a Magyar Bankholding 
igazgatósági elnöke, Vida József, 
a Magyar Bankholding vezér-
igazgatója, illetve dr. Filep Bá-
lint, a Széchenyi István Egyetem 
elnöke, dr. Baranyi Péter Zoltán, 
az egyetem rektora, valamint 
dr. Kovács Zsolt, az intézmény 
kancellárja által aláírt megál-
lapodás értelmében a Magyar 
Bankholding szakmailag erősíti 
és támogatja az egyetemi kuta-
tásokat, a digitalizációs és robo-
tizációs fejlesztési törekvéseket, 
valamint az agrárszakmai és a 

gyakorlatorientált hallgatói kép-
zést. Segíti továbbá az egyetemet 
a meglévő és újonnan megjelenő, 

a bankszektor számára fon-
tos képzések, tantervek 

és akkreditációs folya-
matok kialakításá-
ban. A felek a közös 
munka során szem 
előtt tartják a célt, 
hogy az egyetem-
ről hatékonyan és 
azonnal alkalmaz-

ható ismeretekkel 
rendelkező munka-

vállalók kerülhessenek 
ki a munkaerőpiacra.

A felek célja a kölcsönös bizal-
mon alapuló, kétoldalú kapcsola-
tok kiépítése és fenntartása. Az 
együttműködés szerves részét 
képezi továbbá, hogy egymás 
számára részvételi lehetőséget 
biztosítanak szakmai-tudomá-
nyos rendezvényeken, valamint 
segítik egymást nemzetközi 
kapcsolataik ápolásában, bő-
vítésében és az ezekből adódó 
szakmai ismeretek, tapasztala-
tok közös hasznosításában.

A győri Széchenyi István 
Egyetem Magyarország egyik 
legdinamikusabban fejlődő fel-
sőoktatási intézménye: a kilenc 
karon magas színvonalú szak-
mai munka és oktatás, tudomá-
nyos kutatás zajlik. Az egyetem 
az átalakuló magyar felsőokta-
tás mintaértékű modelljét kíván-
ja létrehozni. Nemcsak Győrnek, 
hanem a hozzá kapcsolódó gaz-
dasági térség fejlődésének is 
szellemi központjává vált az in-
tézmény. Agrárszakmai képzése 
is figyelemreméltó, több magyar-

országi agrárminiszter végezte 
tanulmányait az egyetem falai 
között. A Mosonmagyaróváron 
található Mezőgazdaság- és Élel-
miszertudományi Kar jelentős 
hangsúlyt fektet a tradíciók ápo-
lására és az egyetemen végzett 

körülbelül 2000 gazdászból álló 
közösség összekovácsolására, 
informális hálózatot kialakítva.

Együttműködési megállapodást kötött 
a Magyar Bankholding a Széchenyi István 
Egyetemmel

A 21. SZÁZAD BIZTONSÁGA
A rendszer bérleti díja
és a havi távfelügyeleti díj együtt
mindössze havi 5.900 Ft + áfa.*

Vezeték nélkül szerelhető.
Telefonos 
applikációval 
élesíthető, 
ellenőrizhető.

BÉRELHETŐ 
RIASZTÓ-
RENDSZER

•

O Ft-os
*
Az alap rendszer 1 központot, 
4 db érzékelőt, 1 db távirányítót
és 1 db nyitásérzékelőt tartalmaz.

INGYENES VAGYONVÉDELMI AJÁNLATÉRT HÍVJON MINKET: 

+36 30 50 60 111
vagy írjon emailt: ugyfelszolgalat@patentcsoport.hu
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A Motherson megyénk má-
sodik legnagyobb vállalata, 
amely 4 telephelyen van jelen 
Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. 

A Covid’ 19 okozta járvány 
mindannyiunk életét megvál-
toztatta az elmúlt évben, épp 
ezért úgy éreztük, hogy amel-
lett, hogy saját kollégáinkról 
gondoskodunk, a társadalmi 
felelősségvállalás is kiemelt 
szerepet kell kapjon a vállalat 
életében. Így idén is sok kez-
deményezéshez csatlakoztunk.

Az év elején véradásra hívtuk 
kollégáinkat a Magyar Vörös-
kereszt segítségével.

A Down szindróma világnapja 
alkalmából felemás zokni napot 

hirdettünk kollégáink körében, 
a felemás zoknis fotókért cseré-
be pedig megleptük a moson-
magyaróvári Naposház lakóit 
egy jó Pizza-partyval. 

A Motherson is hozzájárult 
ahhoz a projekthez, amelynek 
keretében a mosonmagyaróvári 
Hajléktalanokat Ellátó Szolgá-
lat magaságyásokat épített a 
cég által eljuttatott raklapokból. 

Ezekben a nyáron friss borsó, 
hagyma, cékla és saláta növe-
kedett az ott lakók legnagyobb 
örömére.

A nyár végén ismét csatlakoz-
tunk a Példa Egyesület a Szi-

getközi Gyermekekért tanszer-
gyűjtési akciójához, amellyel a 
rászoruló gyermekek iskolakez-
dését könnyítettük meg.

Hagyományainkhoz híven az 
idei évben is megrendezésre 
került adománygyűjtő kampá-
nyunk, melyre most is nagyon 
sok felajánlás érkezett. Tartós 
élelmiszert, jó minőségű ru-
hákat, játékokat gyűjtöttünk 
össze. Az adományok ismét jó 
helyre kerültek, hiszen a Nagy-
családosok Egyesülete és Dr. 
Szukhentrunk Ágnes doktornő 
jól ismeri a rászoruló családo-
kat, így az ő segítségükkel biz-
tosak vagyunk benne, hogy so-
kan örültek a felajánlásoknak.

És természetesen a karácso-
nyi időszakban is folytatjuk tá-
mogató akcióinkat!

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni kollégáink önzetlen-
ségét, hisz minden adomány-
gyűjtéshez, jótékony akcióhoz 
az első felhívásra csatlakoznak. 

Mert Mothersonosnak Lenni 
Jó!

Áldott, Békés Karácsonyt Kí-
vánunk Mindenkinek és Egész-
ségben Gazdag Új Esztendőt!

Mothersonosnak Lenni Jó

A térdproblémák kezelését a lágyrészek élettani funkcióinak beállításával, hely-
reállításával kell kezdeni. Az idegrendszer irányítása alatt a vázizmok hatással
vannak az ízületre, merev mozgást generálnak. Az akupunktúra segít a térdprob-
lémák esetében, hatásos és gyógyszermentes kezelési mód. A tűhegy közvetle-
nül stimulálja a feszes, rugalmatlan izmokat. A tűirány és tűmélység kombináci-
ójára támaszkodva megoldja a különböző okok miatt kialakult térdfájdalmakat.

HARMÓNIA AKUPUNKTÚRA CENTRUM 

Térdfájdalmát kezeltesse a Harmónia Akupunktúra Centrumban! 
Gyógyuljon természetesen, gyógyszerek nélkül! 

TÉRDFÁJ
DALOM

?

Ha Önnél is jelentkezik az alábbi tünetek egyike:
· korlátozott lábhajlítás és -nyújtás
· fájdalom lépcsőzéskor és lejtőn
· ízületi duzzanat, ödéma
· nem tud guggolni, vagy nem tud felállni guggolásból
· éjszaka, a térd nyugalmi állapotában jelentkező fájdalom
· fájdalom járáskor, súlyterheléskor
· mediális–oldalsó–elülső és hátsó fájdalom
· séta közben „ropogó”, „kattogó” hang
· pirosság, melegérzet és tapintásra fájdalom,

akkor hatásos segítséget jelenthet az akupunktúrás kezelési módszer!

A hirdetés felmutatása esetén az állapotfelmérő
vizsgálatból és az első kezelésből 
50% kedvezményt biztosítunk!
JELENTKEZZEN BE MOST!

Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. • +36 30 790 1248
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Milkovics László a karácso-
nyi ünnepek közeledtével a 
Patent Távfelügyelet nevében 
küldte el segítségét a Mozgás-
korlátozottak Mosonmagyar- 
óvári Egyesületének. Mint 
elmondta, sok civil szerveze-
tet segítenek, támogatnak, és 
mint mindig, most is érezhe-
tő, tudható, jó helyre ment a 
segítség.

Nemcsak a közelgő ünnepek, 
de egy jeles nap is felhívta a 
figyelmet arra, hogy aki tud, 
segítsen a mozgáskorlátozot-
taknak. A fogyatékkal élő em-
berek világnapáján még inkább 
a fókuszba került a gondolat, 
hogy aki teheti, támogassa 
rászoruló embertársait. A se-
gítség nem sajnálatot jelent, 
mondja a cégvezető, hanem 
odafigyelést.

A Patent a Nyugat-Dunán-
túl legnagyobb vagyonvédel-
mi cége, és Zalaegerszegtől, 
Győrön, Sopronon, Pápán át 
Mosonmagyaróvárig több mint 
15 000 ügyfél biztonságáról 
gondoskodik. Naponta több 
száz éles riasztásra vonulnak ki 
a fegyveres elfogók. „Munkánk 
során mindig arra törekszünk, 

hogy akkor is segítsünk, ha 
nem ügyfelünk kerül bajba.” 

-mondja Milkovics László, majd 
hozzáteszi: „Természetesen a 

vagyonőrök, az elfogók kép-
zésében kiemelt szerepet kap, 
a fogyatékkal élők tisztelete. 
Ezért, ha azt tapasztaljuk, baj-
ba került egy fogyatékkal élő, 
számíthat ránk, a Patentra.”

Az egyesület örömmel és kö-
szönettel fogadta a támogatást. 
Erről levelükben így fogalmaz 
elnökük, dr. Thiesz Aletta Veré-
na: „Egyesületünket 100.000. 
Ft adománnyal támogatta a 
Patent Cégcsoport, a fogya-
tékkal élő emberek világnap-
ja alkalmából, melyet hálásan 
köszönünk!”

 
A Patentra ahogy 2021-ben, 

úgy 2022-ben is számíthatnak 
ügyfelei. Az ügyvezető igazgató 
erről a következőket mondta a 
Patent karácsonyfája mellett: 
„Mi a biztonság minőségét kí-
náljuk, és a biztonság minősé-
gét garantáljuk a távfelügyele-
ti és az élőerős ügyfeleinknek 
is. Az ő elégedettségük a mi 
legjobb ajánlólevelünk. Bízom 
benne, hogy 2021 karácsonyát 
és Szilveszterét biztonságban, 
békességben töltik majd el. Eh-
hez kívánok mindenkinek szép 
és áldott napokat!”

A Patent támogatást nyújtott a Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesületének

A segítség mindig jókor jön

Milkovics László a Patent Távfelügyelet Mosonmagyaróvár 
ügyvezető igazgatója elmondta, hétköznapokon 
és ünnepnapokon is számíthatnak a Patentra, 
akik biztonságban, békében szeretnének élni.

ITT ÉPÜL AZ ÚJ OTTHONOD
GYÖNGYÖS VILLAPARK
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új termékkel várjuk
Mosonmagyaróvári expressz üzleteinkben! 

1000+

Válassza a gyors és egyszerű vásárlást!

Kibővült speciális táplálkozás, nemzetközi konyha és finest választékkal várjuk.

Nemzetközi 
konyha

FROM FROM FROM

Speciális
táplálkozás

Organic
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Az a tény, hogy egyes súlyos 
megbetegségek, mint például 
szív- és érrendszeri problémák 
a rossz fogakra és a fogágybe-
tegségekre is visszavezethető-
ek már talán nem ismeretlen. 
Ezzel szemben kevesbé köztu-
dott, hogy az emberi nyál és 
az egészséges szájüreg flórája 
védőpajzsként is működik. 

Arról, hogy az immunerősítés 
a helyes szájhigiéniával kezdő-
dik és mindezért mit tehetünk 
Dr. Marton Zoltán fogszakor-
vost, a Marton.Dental Fogászat 
implantológusát kérdeztük. 

Igaz az, hogy egy olyan ap-
rónak tűnő probléma, mint az 
ínygyulladás komoly egész-
ségügyi következményekkel 
járhat?

Sajnos, igen. Éppen ezért az 
alapos, mindennapi szájhigié-
niát és a rendszeres fogászati 
kontrollt nem szabad félvállról 
venni. A szájban található bak-
tériumok okozta parodontitis 
nagy mértékben befolyásolja a 
teljes szervezet egészségi álla-
potát, növeli a stroke, a szív-
roham, a veseelégtelenség és a 
koraszülés kockázatát. Fontos 
tudni, hogy a szánkban hihetet-

lenül sok vérér található, így a 
kórokozók rövid időn belül be-
kerülhetnek a véráramba. En-
nek okán a szakszerű ellátás, 
valamint további gyulladás-
csökkentő készítmények hasz-
nálata kiemelkedően fontos a 
fogak egészségének és a teljes 
immunrendszer hatékony mű-
kődésének érdekében.

Ezek szerint a immunerő-
sítés és az egészségtudatos 
életmód a szánkban kezdődik?

Pontosan, és itt nem csak a 
helyes táplálkozásra kell gon-
dolni, hanem szó szerint a 

szánk belsejével kell foglalkoz-
ni. Ha a szájüreg egészséges, 
akkor a szájnyálkahártya és 
annak mikroflórája a jótékony 
baktériumoknak remek tápta-
lajt biztosát, míg a különböző 
betegségekért felelős baktériu-
mokkal és vírusokkal felveszi 
a harcot.

A jelenlegi helyzetben nem 
elég az előírt szájmaszk vise-
lése és a járványügyi szabá-
lyok betartása? 

A szájmaszk helyes haszná-
lata nagyon is fontos, különö-
sen zsúfolt, zárt térben. Viszont 
akár tudatosan, akár nem, na-
ponta több százszor is meg-
érintjük arcunkat, szánkat ill. 
eszünk és iszunk, így a kórokó-
zok a belégzésen kívül más úton 
is bekerülhetnek a szájüregbe. 
Éppen ezért a helyes, minden-
napi szájhigiéniának kiemelet 
szerepe van: lehetőleg minden 
étkezés után mossunk alaposan 
fogat, tisztítsuk meg nyelvünk 
felületét is, használjuk fogsely-
met és antibaktreiális szájvizet. 
Utóbbit alkalmazzuk naponta 
kétszer és kb két percen keresz-
tül öblögessünk, hogy a folya-
dék a fogkefe számára nem jól 
elérhető helyeket is bejárja. 

Az otthoni szájápoláson túl 
még mit tehetünk?

Mint az orvoslás más terüle-
tén is, a fogászatban is a szű-
rés és megelőzés az esődleges. 
Félévente javasolt felkeresni a 
fogorvosunkat és az állapot-
felmérés mellett a szájhigiénés 
kezelés keretén belül egy fogkő-
eltávolítást elvégeztetni, mivel 
a túlzott fogkőképződés szin-
tén a fogínygyulladás fő kivál-
tó oka. Ha mindezt betartjuk a 
fogágybetegségek kialakulásá-
nak esélye minimális, ezáltal a 
támadási felület is csökken ill. a 
szánk flórája is ellenállóbb lesz 
és megfelelően betölti védelemi 
funkcióját.

További kérdés esetén kon-
zultációnk keretében szívesen 
állunk rendelkezésére!

Elérhetőségeink:
Marton.Dental Fogászat
ÁLDOTT KARÁCSONYT 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK!
0036 30 461 8818
0036 96 951 046
info@marton.dental
www.marton.dental
9200 Mosonmagyaróvár,
Ivánfi Ede utca 5.

Az immunerősítés a fogaknál kezdődik
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Életrevaló 
megoldások
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Ez az a kérdés, ami minden 
nőt folyamatosan foglalkoztat, 
legyen bárhány éves, legyen 
vélt vagy valós esztétikai prob-
lémája. 

Meichelbeck Zita vagyok, 47 
éves kozmetikus mester. Akik 
ismernek, azok tudják már rólam, 
hogy a nyughatatlan természe-
tem, az izgágaságom nemcsak 
a mindennapokban van jelen, 
hanem a szakmai kíváncsisá-
gomban és tudásvágyamban is 
folyamatosan.

„Halassza el a plasztikai sebé-
szi beavatkozását!”

1992 óta a Kozmetológiai ipar 
látványos változáson esett át. A 
vendégek elvárása különösen ma-

gas. Manapság a kozmetikai ke-
zeléseknek összehasonlíthatónak 
kell lenni a plasztikai sebészeti 
beavatkozások eredményeivel. Is-
ten hozott a professzionális szak-

mai világunkban! Lehetséges-e, 
hogy a kozmetikai készítmények-
kel végzett szépségszalon-kezelés 
ugyanolyan hatékony és precíz 
legyen, mint egy plasztikai mű-
téti beavatkozás?

IGEN, LEHETSÉGES!
Juliette Armand Brand – amely 

22 éve aktívan jelen van a koz-
metikusok, bőrgyógyászok és 
plasztikai sebészek szakterületén 
– pozitív választ ad erre a kérdés-
re, és bemutatja a műtétellenes 
koncepcióját: a SKIN BOOSTERS 
termékcsaládot.

A SKIN BOOSTERS termék-
család – olyan kozmetikumokkal 
végzett komplett, célzott bőrte-
rápiákat ajánl Önnek a plaszti-
kai sebészet alternatívájaként, 
amelyek kielégítik a modern kor 
emberének a megnövekedett igé-
nyeit, garantálja a bőr egészséges 
és fiatalos megjelenését. 

Amennyiben felkeltettem ér-
deklődését, jöjjön el egy konzul-
tációra hozzám!

Freja Szépségszalon – 
Meichelbeck Zita 

mesterkozmetikus 
30/3615-067

Plasztikai sebész, bőrgyógyász vagy 
kozmetikus

Mosonmagyaróvár, Csaba utca 5. • 06-96/206-427
WWW.LAJTAMEDICAL.HU

Lepje meg szeretteit 
ajándékutalványaink 

egyikével!

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ SZAKÜZLET
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„Az biztos, hogy lesznek 
Mosonmagyaróvári gyerekek, akik 
bemutatkozhatnak majd itt az Nb1-ben”
– Interjú Bognár Róberttel

Az év végéhez közeledve, a 
város egyik legnépszerűbb 
klubjához látogattunk. Ez-
úttal azonban nem a Mot-
herson Mosonmagyaróvár 
profijainak meneteléséről, 
hanem a háttérben zajló profi 
utánpótlás nevelő munkáról 
kérdeztük az egyesület ezen 
területéért felelős szakmai 
vezetőjét, Bognár Robertet. 
A felnőttekkel is bajnoki címet 
nyert szakember készséggel 
avatott be minket a klubnál 
folyó nevelőedzői munkába. 

Hány utánpótlás csapatot és 
mennyi kislányt foglalkoztat 
az MKC? 

Tizenegy csapattal dolgozunk 
és mára a taglétszámunk elérte 
a 200 főt.

Kik és milyen struktúrában 
látják el a nevelőedzői mun-
kát?

Az ovis korosztályunk 5-6 
éves gyerekekből áll, edzőjük 
Bognár-One Evelin és heti egy 
edzésük van. U8-U9 edzője 
Mayer Rebeka, heti két edzés-
sel. U10 edzője Bognár-One 
Evelin, heti háromszor tart 
foglalkozásokat. Az U11 edzője 
Orbán Ákos, heti háromszor ok-
tat. Az U12-ben az edző Balogh 
Sándor, aki heti háromszor tart 
foglalkozást. Az U13-ban edző, 
Kránitz János, heti három fog-
lakozást tart. Az U14-nek szin-
tén Orbán Ákos a vezetője, heti 
ötször tart edzést. A Serdülő két 
korosztályával Balogh Sándor 
és Farkas Veronika foglalkozik, 
szintén heti 5-5 alkalommal. Az 
ifjúsági csapat munkáját én irá-
nyítom közvetlenül. Hetente 
legalább öt edzésünk van. 

Milyen célokkal érdemes el-
kezdeni a kézilabdázást?

Amikor új gyerekek csatla-
koznak hozzánk a cél csak az 
lehet, hogy rendszeresen mo-
zogjanak, és egy jó közösségbe 
tartozzanak. Aztán az edzések 
által fejlődjenek, ügyesedjenek.

Versenysportolás vagy sza-
badidős tevékenység, amit át-
élhetnek a nálatok sportolni 
vágyó gyermekek és szüleik?

A kicsiknél természetesen 
szabadidős tevékenység, sze-
ressék meg a sportot, élvezzék, 
amit csinálnak. Aztán ahogy 
idősödnek egyre jobban átvált 
ez az időtöltés, fejlődés kőke-
mény versenysporttá.

Utaltál már arra, hogy akár 
ovisok is járhatnak kézizni 

hozzátok. Mekkora igény van 
erre ilyen fiatal korban, illetve 
szülői oldalról?

Igen, idén indult az első ovis 
foglalkozásunk, ahol már 27 
gyerkőccel foglalkozunk, és 
tervezzük az újabb csoport in-
dítását is. Népszerűbb, mint 
gondoltuk volna!

Mekkora elfoglaltság ez a 
gyerekeknek, mire készülje-
nek a szülők?

Ez az életmód szülői háttértá-
mogatás nélkül szinte kivitelez-
hetetlen. Az én két lányom is az 
MKC-ban játszik, szóval tudom 
jól, hogy nem egyszerű össze-
egyeztetni tanulással, családi 
programokkal. Viszont azt is 
látom, hogy amikor a szülők ér-
zékelik mennyi élményt kapnak 
ezek a gyerekek a sport által, 
és mennyi barátságot kötnek, 
nagyon szívesen hozzák őket 
és alig várják, hogy jöjjenek a 
meccseikre.

Vannak-e kimagaslóbb ké-
pességű korosztályaitok?

Igen, több is. Az U13-as cso-
portunk évek óta nem kapott 
ki, de hasonló elmondható az 
U12-ről is, akik idén 8 meccsből 
8 győzelemmel állnak a bajnok-
ságukban.

Kinek ajánlanád elsősorban 
a kézilabdázást?

Mindenkinek, aki szeret mo-
zogni, szereti a labdát, szeret 
játszani és persze szeret egy jó 
közösségbe tartozni.

Mi a feladata az utánpótlás 
igazgatónak? 

Edzéseket látogatni az ösz-
szes korosztályban. Növelni az 
utánpótlás létszámát. Különle-
ges feladat a kapcsolattartás a 
Kossuth Lajos Gimnáziummal, 
ahol a sportosztályunk évek óta 
működik. Ezeken túl pedig még 
az edzések és a versenyek koor-
dinálása. Mindezek mellett az 
ifjúsági csapat edzője vagyok, 

akik az utánpótlásunk legidő-
sebb korosztályát jelentik.

Figyeltek arra, hogy a Mot-
herson Mosonmagyaróvár 
milyen szakmai és taktikai 
koncepcióból dolgozik?

Igen, és mi is próbálunk ezen 
az úton haladni, hasonló dol-
gokra helyezni a hangsúlyt. A 
gyors és lendületes kézilabdát 
próbáljuk mi is játszatani az 
utánpótlás csapatainkkal.

Nyertél már felnőtt és Up 
bajnoki címet is klubbal. Me-
lyik a kedvesebb számodra? 
Van sorrend?

Mindkettő rendkívül szép em-
lék. Mindegyiknek megvolt a 
maga szépsége, de talán a fel-
nőtt bajnoki cím, mert az volt 
az első évem, amikor nem az 
utánpótlásban edzősködtem. 
Emlékszem, hogy a szurkoló tá-
borunk előtt lettünk bajnokok, 
ami óriási élmény volt. Az, hogy 
velük együtt közösen ünnepel-
hettünk örök emlék marad!

Van olyan játékosod az ak-
kori utánpótlás bajnokcsa-
patból, akik mostanra már a 
felnőttek között is bizonyítani 
tudtak?

Nagyon sokan, például Mist-
ina Kitti, aki most is a felnőtt 
csapatban véd. Hársfalvi Júlia 
és Puhalák Szidónia, akik azóta 
Bl győztesek és felnőtt váloga-
tottak lettek.

Lesz szerinted valaha olyan 
játékos, akit a mi utánpótlás 
nevelésünk adhat majd a ma-
gyar válogatottnak?

Nagyon bízom benne. Az biz-
tos, hogy lesznek mosonmagyar- 
óvári gyerekek, akik bemutat-
kozhatnak majd itt az Nb1-ben. 
Arra is látok esélyt, hogy stabil 
meghatározó Nb1-es játékosok 
lehetnek majd páran. De nyil-
ván az is óriási siker lenne, ha a 
klubunk utánpótlásából valaki 
a felnőtt válogatottságig vinné!

Közeleg a karácsony lesz-e 
közös ünneplés az utánpót-
lásnak?

Igen, december 16-án 17.00 
órakor közös karácsonyozás 
lesz az utánpótlásunknak, ahol 
a klub is meglepi a gyerekeket 
ajándékkal.

Ha kérhetnél valami sport-
szakmait a Jézuskától, mi 
lenne az? 

Minél több gyerekünk jus-
son el az Nb1-ig, vagy legyen 
utánpótlás- és aztán felnőtt vá-
logatott!
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Ügyfélfogadás: minden pénteken a 
Flesch Művelődési Házban 10.00-18.00

AM, A, B, BE, C, CE, D1, D 
kategóriás és GKI képzések

Jogosítványt gyorsan,
eredményesen!

www.klubjogsi.hu

Szeretetben gazdag
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kíván

minden munkatársának és a kedves olvasóknak
a Greiner Bio-One Hungary Kft.!


