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Vízműgépház

az üzemeknél, mind a lakóházaknál a keletkező szennyvíz ártalmatlanítá-
sáról. A szilárd és lebegő szerves anyag derítése talajszint alatti derítőtele-
pekben, mesterséges biológiai tisztítási folyamat útján történt. Ezt a vizet 
a végső klórozó celláján keresztül a Lajta bőséges vizével átöblített ún. 
Megyei Csatornába (betoncsatornákba) vezették gravitációs úton.

Hiába létesült mindez, Moson és Magyaróvár lakói számára nem je-
lentett megoldást az ivóvízellátásban, mert nem volt pénz a településeket 
kiszolgáló vezetékhálózat megépítésére. A trianoni békeszerződés után 

a hadiüzemet leszerelték, helyére 
fokozatosan békés célokat szolgá-
ló üzemek települtek, amelyeket 
a vízműtelep 1925-ben naponta 
1800 m³ vízzel látott el.

Mosonmagyaróvár Város Ta-
nácsa 1951. februárban alapította 
meg a Mosonmagyaróvári Vízmű 
Vállalatot 9 fővel, ezzel megterem-
tődtek a szervezeti feltételei annak, 
hogy a vízmű szolgáltatásait a vá-
rosra is kiterjesszék. Sok nehéz-

séggel küzdve annyit elért a vállalat, hogy kiépült az Iparteleptől a városi 
kórházig és iskolákig egy 80-100 mm-es csőszakasz. 1952-ben a városi víz-
mű 9400 m vezetékkel, 2 db közkúttal és 18 db beépített vízmérővel ren-
delkezett. 1953. április 1-jén azonban a város és a cég akarata ellenére a 
Mosonmagyaróvári Vízmű Vállalatot beolvasztották a Győri Víz- és Csator-
naművek Vállalatba. Ezzel egyúttal megteremtődtek a gyorsabb fejlesztés 
lehetőségei. 1963 elején a vállalat Győr városától átkerült a Győr-Sopron 
Megyei Tanácshoz, a mosonmagyaróvári részleg neve I. sz. Megyei Víz- 
és Csatornamű Vállalat Mosonmagyaróvári Üzemrészlege lett. Ekkor a 
részleg 3 fedett aknakúttal, 3 vastalanítóval, 4x50 = 200 m³-es hidroforos 
légkazánnal és 28 munkatárssal rendelkezett. Bár fokozatosan javultak 
a működés körülményei, a város és a megyei vízmű között sokszor volt 
feszültség, elsősorban a beruházási összegek elosztásával kapcsolatban. 
1973-ban az ismét nevet változtatott Győr és Környéke Vízmű és Fürdő 
Vállalat Mosonmagyaróvári Üzemegysége lényegében Mosonmagyaró-
váron és a mosonmagyaróvári járásban végzett vízellátó, szennyvízelve-
zető és szennyvíztisztító tevékenységet. Ide tartozott a közép-szigetközi 
térségi vízmű Darnózselin és a felső-szigetközi Dunakiliti központtal. Az 
1990-es évek elején községi hálózatépítési munkák folytak Lébényben, 
Mosonszentmiklóson, Rajkán és Bezenyén, Jánossomorján korszerűsí-
tettek, Várbalogon elkészült az önálló községi vízmű, Levél községet rá-
kapcsolták a városi vízhálózatra. 1982-ben Mosonmagyaróváron 2000 m³ 
vizet befogadó új víztorony épült, a városi vízhálózat hossza az évtized 
végére elérte a 110 km hosszúságot, a vezetékes vízellátásba bekapcsolt 
lakások aránya a 92%-ot.

1985-ben országos botrány lett abból, hogy a mosonmagyaróvári 
kommunális vállalat osztrák szemetet importált, amit a vízműtől 1500 

Mosonmagyaróvár és vidéke nem dicsekedhet római kori emlékekkel az 
ivóvízellátása történetében, pedig itt is volt római katonai tábor fegyve-
reseket kiszolgáló várossal, de sem a település mérete, sem a földrajzi kö-
rülményei nem tették lehetővé ókori vízmű kialakítását. Először az óvári 
uradalom 1635-ben kelt rendelkezését említhetjük, amely a környezet 
védelmét szolgálta, s „minden undokságnak és dögnek utcára” hordását 
és a szennyvíz kiöntését tiltotta. Moson megye székhelye, Magyaróvár a 
XVIII–XIX. században épített ki a belvárosban néhány falazott szerkezetű, 
szenny- és csapadékvizet egyaránt 
a Lajtába vezető csatornát. Tudo-
másunk szerint 1898-ban a Ma-
gyaróvári Gazdasági Akadémián 
létesült az első vízvezeték, amely 
az akadémiai épület padlásán egy 
5000 literes, síneken elhelyezett 
tartályból kapta az oda fölszivaty-
tyúzott vizet. Néhány év elteltével 
a Magyaróvári Hírlap 1908. ápr. 
19-ei száma foglalkozott a magya-
róvári vízvezeték tervével, amit 
Moson vármegye is támogatott. 1912-ben már a közeli Mosonnal közösen 
terveztek egy vízművet a Mosoni-Duna és a Lajta összefolyásánál, ezt az 
elképzelést azonban tőke hiányában a II. világháború utáni időkre szám-
űzte a pénztelenség. Ehelyett – főleg a vármegyei tisztifőorvos sürgeté-
sére a közegészségügyi követelmények valamilyen szintű betartása érde-
kében – a kutak tisztítását, mélyítését szorgalmazta a két önkormányzat, 
s csak a két világháború közötti időszakban helyeztek üzembe egy-egy 
artézi kutat Magyaróváron és Mosonban.

Egy igazán korszerű, nagy teljesítményű vízmű akkor létesült Magya-
róvár határában, amikor az Osztrák–Magyar Monarchia hadügyminisztéri-
umában a háborús készülődés jegyében egy nagy hadianyaggyártó üzem 
építését kezdték meg 525 kat. hold területen 274 tervezett épülettel, 
87 636 m² beépített területtel. Először 1915-ben egy kisebb kapacitású 
vízmű épült, amit később jelentősen megnöveltek, hogy a hadiüzemek 
bővítésével, az 1500 fős őrségi kaszárnyával, étkezővel, kórházzal, lakóhá-
zakkal és tiszti kaszinóval kapcsolatos igényeket kiszolgálja. Ekkor szüksé-
gessé vált a vízműnél egy nagyobb üzemi épület létesítése; egyidejűleg 
az épületben lévő kútházban egy 8 m átmérőjű, 8 m talpmélységű, rész-
ben falazott, részben vasbeton falú gyűjtőkutat építettek. Ehhez csatlako-
zott az épületen kívül 3 db 5 m átmérőjű, 11 m mély mellékkút. A kutak 
fenékbeömlésűek voltak, az alul elhelyezkedő kavicsrétegből kapták az 
utánpótlást. Mindehhez a csőhálózat nyomás alatt tartása és a fokozott 
vízigény kielégítése érdekében nagy teljesítményű vízszivattyú-generáto-
rokat, 4 db 55 m³-es nyomáskiegyenlítő légüstöt és villamos levegőkomp-
resszort állítottak üzembe. 1916-ban vas- és mangántalanítóval bővült a 
vízmű, s az 50–350 mm átmérőjű nyomócsőhálózat hossza az addigi 40 
km-ről kb. 50 km-re nőtt. A beruházó természetesen gondoskodott mind 

NEGYEDSZÁZADA ÖNÁLLÓAN 
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m-re lévő szemétlerakóban helyezett el. A kör-
nyezetvédők szerint időzített bomba ketyegett 
a város felett, mert a vízmű kútjai bármikor el-
szennyeződhettek. A rendszerváltás forrongó 
légkörében halaszthatatlanná vált a helyzet 
megnyugtató rendezése. Hosszas tárgyalások 
és próbafúrások után 1990-ben átadták a Moso-
ni-Duna melletti feketeerdei vízbázist, ami napi 
10 ezer m³ jó minőségű vas- és mangánmentes 
vizet termelt. A második ütem belépését követő-
en az addigi 4 db mélyfúrású kút után újabb 4 
kút készült el a hozzájuk tartozó gyűjtővezeték-
kel, s a vízmű kapacitása 20 ezer m³-re nőtt.

Jóval lassabban haladt az említett területe-
ken a szennyvízcsatorna-hálózat létrehozása. 
1963-ban az I. sz. Megyei Víz- és Csatornaművek 
Mosonmagyaróvári Üzemrészlege kezelésében 
mindössze 11 km csatorna volt, 5500 lakásból 
900 volt csatornázott, a többi szennyvizet csak 
elszivárogtatással vagy emésztőgödrökkel le-
hetett kezelni. 1969-ben elkészült a szükséges 
gerinccsatornával az első komolyabb szennyvíz-
tisztító, amely az addigi kisebb telepek működte-
tését feleslegessé tette a városban. Csak ezután 
lehetett az új lakótelep építésébe belekezdeni. 
Az 1970-es években már a falvakban is aktu-
álissá vált a szennyvízcsatornázás ügye. 1986 
végére a város szennyvízhálózatának hossza 26 
km, a bekapcsolt lakások száma 4600 (44%) lett. 
1987-ben a városi szennyvíztelep felújításával 
korszerű technológiát vezettek be, s 2 új, 2000 
m³-es biológiai tisztító műtárggyal bővült a te-
lep. Máriakálnok és Halászi községek 1993-ban 
kérték csatlakoztatásukat a városi szennyvízhá-
lózatra.    

Mosonmagyaróvár többször kifejezte óha-
ját önálló vízmű létrehozására, ehhez azonban a 
rendszerváltásig a politikai és tulajdonviszonyok 
nem kedveztek. 1993-ban a képviselő-testület-
ben megért az elhatározás az önállósításra. Emel-
lett szólt, hogy a feketeerdei vízbázis kitűnő alapot teremtett a további 
fejlődéshez, a szennyvíztisztító felújítására elfogadott terv készen állt, s a 
mosonmagyaróvári üzemmérnökségen kiváló műszaki gárda garantálta a 
szakmaiságot és a folyamatosságot. Ellene szólt viszont az üzemegység-
nek a győrihez képest elmaradott műszaki-technikai színvonala, a pénz-
ügyi-gazdasági ügyek, a díjelszámolás, könyvelés, raktári nyilvántartás 
Győrben történő vezetése. 1993 novemberében a képviselő-testület meg-
állapította, hogy a város nem tud eleget tenni korábbi határozatának, ha a 
mosonmagyaróvári vízmű továbbra is a győri vállalat keretében működik. 
Elhatározták, hogy a vagyoni kiválás után önállóan működtetik a várost 
megillető részt. Tárgyalások kezdődtek, és a szándék nyomatékosítására a 
képviselő-testület 1994. január elsejével megalakította az AQUA Szolgál-
tató Kft.-t. 1994 augusztusában megtörtént a végleges vagyonelszámolás, 
s az önkormányzat visszamenőleges hatállyal vagyonkezelési szerződést 
kötött az AQUA Kft.-vel a tulajdonában lévő összes vízi létesítmény és vízi 
közmű kezelésbe adásáról, amit addig is a cég üzemeltetett. 1995-től az 
egyszemélyes kft.-ben tulajdonos lett Levél és Hegyeshalom önkormány-
zata is, ők a vagyonukat a társaságba apportálták.

1994-től a feketeerdei vízbázison fokozato-
san kiépült az új vízműtelep központi épülete a 
klórozóval, a szivattyúházzal és 2 új, 2000 m³-es 
víztároló medencével. A Közép-Európa egyik 
legnagyobb édesvízi készletére épülő, 8 db 100 
m talpmélységű kútból nyert víz kezelés nélkül 
közvetlenül a hálózatba szivattyúzható. A napi 
20 000 m³ kapacitás máig is biztos alapja a bő-
vítéseknek. 1995-ben elkészült a Mosonmagya-
róvár kétoldali vízellátását biztosító távvezeték, 
megtörtént az újudvari (Mosonudvar), újrónafői 
és hegyeshalmi vízellátó hálózat beüzemelése, 
s folytatódott a városban a vezetékhálózat bő-
vítése, az új ipari létesítményeknél szükséges 
vízépítési munkák elvégzése, az útfelújításokhoz 
kapcsolódódó vízművek cseréje, valamint a régi 
utcai vezetékek rekonstrukciója. 1995 májusáig 

funkcionált az ipartelepi régi vízműtelep, feladatát most már megbízható 
módon átvette a feketeerdei vízbázis. A régi vízműtelepet az AQUA Kft. 
eladta, s az árából kifizette teljes hosszú lejáratú hitelállományát, továbbá 
ebből fedezte a régi víztermelő kutak megszüntetését. 

Önállóvá válása után a cég minden eszközt megragadott a bevételei 
növelésére. Ennek érdekében minden évben javaslatot tett a szolgáltatási 
díjak növelésére, 2 községgel és egy külső településrésszel kiterjesztette 
működési területét, és 1998-tól több saját kivitelezésű munkával fokozta 
eredményességét. Az AQUA Kft. által üzemeltetett vagyon értéke az 1995. 
évi 957,3 millió Ft-ról 2008-ra 3 milliárd 716,8 millió Ft-ra nőtt. 2010-től 
egyre fontosabbá vált a működési terület növelése és a vele járó bővülés, 
mert a kis méret már az AQUA Kft. létét fenyegette. 2010-ben csatlako-
zott a tulajdonosok köréhez Halászi és Máriakálnok község önkormány-
zata, 2011. január 1-jén Jánossomorja, Mosonszolnok és Várbalog. 2011 
közepén a Szigetközi Vízszolgáltató Nonprofit Kft. csatlakozása 9 község-
gel (Kisbodak, Püski, Dunaremete, Lipót, Darnózseli, Kimle, Károlyháza, 
Hédervár és Ásványráró) növelte a társaság szolgáltatási körét, 2012-től 
újabb 4 felső-szigetközi község (Rajka, Dunakiliti, Dunasziget és Fekete-

Ivóvízellátó rendszer térképe

Az épülő mosonmagyaróvári víztorony
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 K a pacitása 8500 m³/nap szennyvíz és 30 m³ szip-
pantott szennyvíz lett, s teljes mértékben megfe-
lelt az EU elvárásainak. 

Az új telep területén létrehoztunk egy bemu-
tatóközpontot is, mely a lakosság környezettuda-
tos nevelését, az AQUA Kft. tevékenységének be-
mutatását és a korszerű technikák megismerését 
szolgálja.

A látogatóközpont érdekes és hasznos infor-
mációkat nyújt az idelátogató csoportoknak a 
vízszolgáltatás és szennyvízkezelés témájában. Az 
emeleten kiállított maketten végigkövethetik a 
látogatók a szennyvíz útját és a telep működését, 
továbbá a vízről szóló kiállításunkon nyomon kö-
vethetik, hogy a kitermeléstől kezdve hogyan jut 
el a víz a felhasználókhoz. A kiállítások mellett ok-
tató témájú 3D-s filmeket vetítünk az érdeklődök 
számára. A látogatóközpont nagy népszerűségnek 

erdő) társult a céghez. Az új csatlakozásokkal 23 önkormányzatra bővült 
az AQUA Kft. tulajdonosi köre, így az elsők között tett eleget a 2011. évi, 
víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX. törvény elvárásainak, s beadta a mű-
ködésiengedély-kérelmét. Az engedélyt 2013. december 12-én vette át a 
MEKH-től, ezzel elhárult a társaság önállóságát fenyegető veszély, de a kö-
vetkező időszakban számos nehézséggel kellett szembenézni. Az AQUA 
Kft. azon kevés vízi közmű közé tartozott, ahol nem nyúltak a dolgozói 
juttatásokhoz, és nem bocsátottak el egyetlen dolgozót sem. Minden 
évben volt lehetőség a béremelésre, melynek mértéke az elmúlt három 
évben 10% körüli volt. 

1994-ben az AQUA Kft. a győri vízmű díjait alkalmazta, ezek bevéte-
le azonban nem fedezte a szükségessé váló felújítások, hálózati és köz-
mű-rekonstrukciók és a beszerzendő célgépek költségeit, így szükségessé 
vált az országos viszonylatban is alacsony víz- és csatornaszolgáltatási 
díjak emelése. Egyre nagyobb gondot okozott a kintlévőségek növekedé-
se (2008: 33,1 millió Ft), romlott a fizetési morál. Ennek orvoslására hozta 
létre a cég az ügyfélszolgálati irodákat és a követeléskezelési csoportot. 
A cég Athos számítógépes rendszerébe bekerült a behajtáskezelő modul, 
ezzel és a személyes megkeresésekkel, valamint a szolgáltatás korláto-
zásával mára sikerült kezelhető mértékűre leszorítani a tartozásokat. A 
vállalatirányítás színvonalának emelését szolgálták a folyamatos számí-
tástechnikai fejlesztések, a gördülő fejlesztési terv gondos megalkotása 
és karbantartása, a gazdasági irányítási rendszer kidolgozása, a vállalati 
információs rendszer tökéletesítése és az ismételt auditálások. A 2010–13 
közötti változások, a bővüléssel járó teendők sokszor szinte teljesíthetet-
len feladatok elé állították a gazdasági, a humán és az informatikai terüle-
tek munkatársait.

1993 elején Mosonmagyaróvár a város szennyvízcsatornázásának 
felülvizsgálatával és fejlesztési terv kidolgozásával bízta meg a HIDRO-
KOMPLEX Kft.-t. Ennek eredménye alapján 1993-ban céltámogatással 
elindult Mosonmagyaróvár és 15 község csatornázása. Immár halasztha-
tatlanná vált a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító intenzifikálása, amely 
az elhúzódó próbaüzemmel 2000-ben zárult le. De már ekkor is látni le-
hetett, hogy szükséges lesz a telep további korszerűsítése. Ezért a kft. már 
2010-ben pályázatot nyújtott be a mosonmagyaróvári szennyvíztelep 
intenzifikálására, amely végül 2014 végére 2,82 milliárd Ft összköltség-
gel, az EU 85%-os támogatásával valósult meg. Az új szennyvíztisztító 
telep korszerű és költséghatékony, teljesen automatizált, távfelügyelettel 
működik, átlagos kapacitása 53 888 lakosegyenértékről 77 778-ra nőtt. 

S Z O L G Á L T A T Ó K  B E M U T A T K O Z Á S A

Főgyűjtő szennyvíztisztító telep látogatóközpont

A szennyvíz útja

A víz útja

Makett

Szennyvízelvezető rendszerek térképe
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örvend a környék iskoláinak, egyetemistáinak körében, és voltak már ér-
deklődők az ország távolabbi vidékeiről – gyakran választják osztálykirán-
dulás úti céljának a szintén mosonmagyaróvári Futura élményközponttal 
egybekötött kirándulásokra –, sőt külföldi vendégek is érkeztek már szak-
mai látogatásra. A kiállítás különösen nagy látogatottságnak örvend min-
den év  márciusában, amikor a víz világnapja alkalmából megrendezzük a 
Nyitott Kapuk rendezvényét. Ilyenkor iskolás és óvodás csoportok járhat-
ják körbe a vízmű telepeit szakszerű és játékos idegenvezetés mellett. A 
rendezvénysorozat népszerűségét bizonyítja, hogy az utóbbi alkalmakon 
minden évben közel 2000 látogató vett részt az eseményen.

A projekthez kapcsolódóan 2014-ben a víziközmű-szolgáltatók közül 
az országban elsőként az AQUA Kft. kezdte meg a háztartásokban elhasz-
nált olaj és zsiradékok ingyenes begyűjtését. Jelenleg 5 településen végzi 
külön e célra beállított járművel ezt az egyre népszerűbb szolgáltatást. 

2006-ban a hédervári szennyvíztisztító bővült és újult meg Phare CBC 
pályázaton nyert támogatással. 2007-ben vette át az AQUA Kft. az Óvártej 
szennyvíz-előkezelőjét, amelyet egy új technológiasor beépítésével és a 
meglévő technológia átalakításával 2011-ben felújított.

A vállalat, hasonlóan más szolgáltatókhoz, próbál fellépni az illegá-
lis csapadékvíz-elvezetések ellen. Sok munkával (ellenőrzések, lakossági 
tájékoztatók) az elmúlt időszakban sikerült csökkenteni az illegális rákö-
tések számát, de még így is 30-40%-kal növekszik a beérkező szennyvíz 
mennyisége a csapadékos időszakban a szárazideihez képest.  

Jelenleg is zajlanak nagyszabású fejlesztési munkák az észak-sziget-
közi vízellátó, illetve szennyvízelvezető rendszeren.

Saját forrásból megvalósításra kerül a Rajka (a településen 2015 óta 
jelentős és gyors ütemű lakosságszám-növekedés zajlik) vízellátását biz-
tonságosabbá tevő új, nagy átmérőjű vezeték kiépítése és egy ehhez csat-
lakozó, 200 m3 tározókapacitású hidroglóbusz telepítése, illetve európai 
uniós forrásból a bezenyei szennyvíztisztító telep intenzifikálási munkái és 
új szennyvíz-főnyomóvezeték építése. A csatornázottság 95%-os, a szeny-
nyvíz elvezetését és tisztítását 5 szennyvíztelep és 1 ipari előkezelő biz-
tosítja. Mosonmagyaróvár és Jánossomorja városok kivételével minden 
vízellátó és szennyvízelvezető rendszer 25 éves vagy annál fiatalabb, és 
folyamatos az elöregedett részek cseréje. A térségben intenzíven fejlődik 
a gazdaság, s bővül a lakosság száma, ami a vízigények növekedését is 
jelenti. Az AQUA Kft. gazdálkodására jellemző, hogy csak addig nyújtózko-
dik, ameddig a takarója ér, s ha csak lehetséges, a rendszereket saját erőből 
tartja karban és fejleszti. Ennek ellenére nagy örömünkre szolgált, hogy az 
ágazat számára végre pályázati lehetőségek nyíltak meg, így 2019. évben 
pályázatot nyertünk a mosonmagyaróvári víztorony felújítására mintegy 
70 millió forint, valamint a gépészeti berendezések energiahatékonysági 
beruházásaira 70 millió forint értékben.

Cégünk 2 milliárd Ft-ot meghaladó bevételéből 1,7-1,8 milliárd az 
alaptevékenységből származik, a másodlagos tevékenységek 4-500 mil-
liót hoznak. Szolgáltatási területünkön a vízi közművet érintő beruházá-

si, bővítési, felújítási munkák 90%-át saját erőforrásból végezzük el. Az 
Óvártej Zrt. számára szennyvíz-előtisztítót üzemeltetünk, mely feladatot 
több mint 100 millió Ft-os bevétel mellett rentábilisan el tudjuk látni. 
Takarékos és környezettudatos gazdálkodásra törekszünk, mindamellett 
azt tartjuk, hogy a hazai és a nemzetközi versenyben (munkaerő, műszaki 
fejlettség) való megmaradáshoz a rezsicsökkentés befagyasztott árainak 
a közelijövőbeni felülvizsgálata szükséges, s a megoldást leginkább az 
egyes cégekre szabott díjemelésben látjuk. Legfőbb gondunk a minőségi 
munkaerő pótlása. A szolgáltatási területünkön a vizes szakképzés meg-
szűntével a képzés gyakorlati részét cégünk magára vállalta, az érdeklődő 
fiatalokat házon belül képezzük ki, hogy megfelelhessenek a jogszabályi 
előírásoknak. A vezetői munkában a legnagyobb feladat a munkatársak-
kal való törődés, a családias légkör megtartása. Ma már a társaság 23 tele-
pülésen mintegy 100 000 ember számára szolgáltat egészséges ivóvizet. 
Jelenleg folynak az egyeztetések az észak-szigetközi ivóvízellátó és szeny-
nyvízelvezető rendszeren Bezenye község csatlakozásával kapcsolatban. 
A település várhatóan 2021. január 1-től csatlakozik az AQUA Szolgáltató 
Kft.-hez, így az üzemeltetési terület lefedi a teljes mosonmagyaróvári já-
rást. Nagy előny, hogy a kitermelt víz beavatkozás nélkül kerülhet a ve-
zetékekbe, vízműtelepeinken sehol sem alkalmazunk fertőtlenítést, csak 
biztonsági klórozás került kiépítésre. Fogyasztóink elégedettségét mutat-
ta a 2018-as Felhasználói Elégedettségi Felmérés, melyben országosan a 
2. helyen végeztünk, amire rendkívül büszkék vagyunk.

Önállóságunk kezdete óta nagy jelentőséget tulajdonítunk a dolgo-
zói közösség összetételének, minőségének, hangulatának, képzettségé-
nek és motiváltságának. A humán erőforrás színvonalának fenntartására 
szervezzük a szakmai továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, szervezünk 
ötletbörzét, támogatjuk az üzemi tanács és a szakszervezet munkáját. Kö-
zösségünk kiemelkedő, vidám eseményei a sportrendezvények, a családi 
és dolgozói összejövetelek, a karácsonyi ünnepség és az ezzel összefüg-
gő jótékonysági gyűjtések. A munkánk iránt érdeklődőknek szervezzük 
a látogatóközpont ismeretterjesztő alkalmait. Szakmai kapcsolatainkban 
kiemelt szerepe van a Magyar Hidrológiai Társaság Mosonmagyaróvári 
Területi Szervezetének, a Magyar Víziközmű Szövetségnek és a helyi fel-
sőoktatási karnak, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élel-
miszertudományi Karának. A COVID–19-járvány hatalmas, kivételesen 
jól szervezett munkát és fegyelmezettséget kívánt társaságunk minden 
tagjától azért, hogy a nehéz helyzetben folyamatosan fenn tudjuk tartani 
szolgáltatásainkat. Ebben sikeresen vizsgázott az AQUA Kft. felszereltsége, 
műszaki színvonala és a munkatársak együttműködő közössége. Ez lehet 
a további évek sikereinek záloga.

Összejövetel az UFM ArénábanFőgyűjtő szennyvíztisztító felülnézete és épülete
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