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A rendkívüli közgyûlésen Dr.
Magyarády Péter igazgatósági el-
nök, akinek a mandátuma az év
végéig szólt, jelezte: „társaságunk
rendkívüli közgyûlésének összehí-
vására azért került sor, mert egy
gazdasági középtávú, s egyben egy
tavaly meghosszabbított választási
ciklust zártunk le. Az igazgatóság
és a felügyelõ bizottság beszámol a
2001-2005-ös ciklusban végzett
munkáról, és újjá kell választani a
társaság vezetõ testületeit, könyv-
vizsgálóját. Harsányi István vezér-
igazgató úr nyugdíjba vonulása
miatt pedig új vezérigazgató kerül
a társaság élére. Ugyanakkor a
Gazdasági társaságokról szóló tör-
vény módosítása miatt jelentõsen
kell módosítani a társaság Alapító
Okiratát.”

A részvényesek megjelent kép-
viselõinek regisztrációja alapján, a
jelen lévõ 37 tulajdonosi képviselõ
részvényes, 79.450 db részvény-
nyel, vagyis 89,66 százalékos
aránnyal a közgyûlés határozatké-
pes, állapította meg az elnök.

Az egyhangúlag elfogadott na-
pirend alapján elõször a BAKONY-
KARSZT Víz- és Csatornamû Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság
2001-2005. évek közötti tevékeny-
ségérõl szóló írásos beszámolót Dr.
Magyarády Péter, az Igazgatóság
elnöke, Pákai Péter, a FEB elnöke
és Harsányi István vezérigazgató
terjesztette elõ. A mintegy 100 ol-
dalas anyaghoz Harsányi István
vezérigazgató fûzött szóbeli kiegé-

szítést. Ebben a többi között ki-
emelte:

A társaság vízértékesítése 2001-
ben 11,4 millió m3 volt évente, ez
2005-re 9,7 millió m3-re csökkent.
Ez a fogyasztás-visszaesés infláció
nélkül is növeli az 1 m3-re jutó faj-
lagos díjat. Társaságunk saját ter-
melésû és más társaságoktól vásá-
rolt vízzel elégíti ki a fogyasztói
igényeket. Az elmúlt 5 évben a vá-
sárolt víz mennyisége folyamato-
san csökkent. 1,8 millió m3/év
mennyiségrõl 1,2 millió m3/évre.
A szennyvízelvezetés és -tisztítás
mennyiségi adatai - a folyamato-
san növekvõ ellátott településszám
miatt kismértékû növekvõ trendet
mutatnak. A 2001-es 7,5 millió
m3-rõl 2005-re 7,7 millió m3/év
mennyiségre emelkedett az
elvezetett és tisztított szennyvíz
mennyisége. Az ellátott települé-
sek növekedése a következõ volt:
1996-ban 17, 2005-ben 52, és
2006-ban pedig már 57 települé-
sen volt szennyvízelvezetés és -
tisztítás.

Jellemzõ a víziközmû szolgálta-
tóknál az üzemeltetett hálózatok
hossza és a bekötések száma. A fo-
lyamatos fejlesztések hatására je-
lenleg több mint 1500 km ivóvíz-
vezetéket és közel 1000 km
szennyvízcsatornát üzemeltetünk,
melyek együttes hossza 2515 km. 

Jellemzõ a társaság eszközállo-
mányának egyenletes növekedése,
melyben a 2002-es évben egy kis
törés akkor állott be, amikor az

Észak-bakonyi 17 település me-
gyét- és szolgáltatót váltott.

Társaságunk árbevétele is fo-
lyamatosan emelkedett, 2001-ben
megközelítõleg 2,7 milliárd Ft
volt, 2005-ben pedig meghaladta a
3,6 milliárd Ft-ot. Költségeink
rendre kisebbek voltak, mint árbe-
vételünk, így a társaság minden
évben eredményes volt, öt éves
összesített eredménye meghaladta
az 1 milliárd Ft-ot.

Társaság árbevételének 55 %-a
az ivóvíz-szolgáltatásból, 36 %-a
szennyvízelvezetés, -tisztításból, a
fennmaradó 9 % pedig építés-sze-
relésbõl és egyéb tevékenységbõl
keletkezett.

Költségeink közül mintegy 34 %-
ot képvisel a személyi jellegû ráfor-
dítás, ezt követõen az igénybevett
szolgáltatások, az értékcsökkenés, a
villamos- és egyéb energia alkotják
költségeink legnagyobb részét. Tár-
saságunk az eszközök fenntartására
évente 428-526 millió Ft-ot, a fej-
lesztésre pedig ennél többet fordí-
tott, amelyek közül a 2005-ös évben
852 millió Ft volt az eszközfelújítás
és -beruházás. Együttesen a fenntar-
tás és beruházás évente meghaladta
az 1 milliárd Ft-ot.

Az elõbb bemutatott eredmé-
nyeket folyamatosan csökkenõ lét-
számmal hajtottuk végre. Az átla-
gos statisztikai létszám 2005-ben
már csak 406 fõ volt.

A tárgyi eszközköz állomány 5
év alatt 111, az árbevétel 132, a
hálózat hossz pedig 114 %-kal nö-

SSZZEEMMÉÉLLYYII    VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSOOKK    AA    VVEEZZEETTÕÕ    TTEESSTTÜÜLLEETTEEKKBBEENN
––    CCIIKKLLUUSSZZÁÁRRÓÓ    RREENNDDKKÍÍVVÜÜLLII    KKÖÖZZGGYYÛÛLLÉÉSS    ––

Az elmúlt év õszén tartott önkormányzati választások eredményeként jelentõsen megváltozott a tulajdo-
nos testületek személyi összetétele. Ennek következményeként társaságunk vezetõ testületeiben is változott a
tulajdonosi képviselet. A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság a múlt
év zárásaként tartott rendkívüli közgyûlésén határozott a személyi változásokról, mely a cégvezetésben új ve-
zérigazgató megbízását is jelentette.
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vekedett. A hatékonysági mutatók
tekintetében az alábbiakról szá-
molhatunk be:

Az 1 fõre jutó:
– tárgyi eszköz állomány 136 %-

kal, 
– árbevétel 161 %-kal,
– a hálózatok hossza 141 %-kal,
– a bekötések száma 151 %-kal,
– míg a jövedelem 156 %-kal nö-

vekedett.

A bemutatott fajlagos mutató-
kat összehasonlítva az ország más
közmûszolgáltatóinak mutatóival,
társaságunk az élen van.

A beszámoló végeztével Har-
sányi István vezérigazgatóként el-
köszönt a tulajdonosi testület ülé-
sének résztvevõitõl.

A közgyûlés további részében a
tulajdonosi testület elõször az új ve-
zérigazgató személyérõl döntött.
Egyetértve az Igazgatóság és Fel-
ügyelõ Bizottság javaslatával, 2007.
január 1-tõl határozatlan idõszakra
kinevezte vezérigazgatóvá Kugler

Gyulát, aki korábban a cég mûszaki
igazgatójaként dolgozott.

Ezt követõen megválasztották
az új Igazgatóság tagjait. A
BAKONYKARSZT Víz- és Csatorna-
mû Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság Közgyûlése - egyetértve a
jelölésre jogosult önkormányzatok
delegálásaival és az Igazgatóság és
Felügyelõ Bizottság javaslatával -
2007. január 1-tõl 2010. december
31-ig terjedõ idõszakra az öt tagú
Igazgatóságba megválasztotta
Veszprém város delegáltjaként
Harsányi Istvánt, Várpalota város
képviseletében Dr. Harcos Gábort,
a zirci Kaszás Bélát, valamint az
Alapító Okiratunk szerint a társa-
ság vezérigazgatója is tagja az
Igazgatóságnak.

A BAKONYKARSZT Víz- és Csa-
tornamû Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság Közgyûlése -
egyetértve a jelölésre jogosult ön-
kormányzatok és az Üzemi Tanács
delegálásaival, valamint az Igazga-
tóság és Felügyelõ Bizottság javasla-
tával - 2007. január 1-tõl 2010. de-

cember 31-ig terjedõ idõszakra a ti-
zenegy tagú Felügyelõ Bizottságba
megválasztotta: Dr. Csapó Béla
(Veszprém), Szõke Ferenc (Veszp-
rém), Dr. Horváth József (Ajka),
Holczinger László (Devecser), Lassu
Tamás (Várpalota), Gyapay Zoltán
(Öskû), Szafner József (Zirc), Hegyi
Zoltán (Üzemi Tanács), Imreh Lász-
ló (Üzemi Tanács), Renkó Péter
(Üzemi Tanács), Réfi Ferenc (Üzemi
Tanács) tagokat.

A társaság eddigi könyvvizsgá-
lójának megbízatása 2006. decem-
ber 31-én lejárt. A társaság megpá-
lyáztatta a következõ évekre
vonatkozó könyvvizsgálói tevé-
kenységet. A legjobb pályázatot
benyújtó SIGNATOR AUDIT Kft-t a
2010. teljes üzleti év lejártát köve-
tõ rendes közgyûlés napjáig bízta
meg a közgyûlés a szakmai feladat
ellátásával.

A közgyûlés befejezõ részében
az Alapító Okirat szükséges módo-
sításait 21 pontban rögzítették és
szavazták meg a tulajdonosi képvi-
selõk.

LLOOCCSSOOLLÓÓVVÍÍZZ    MMEELLLLÉÉKKMMÉÉRRÕÕ    
BBEESSZZEERREELLÉÉSSEE,,    ÉÉSS    CCSSEERRÉÉJJEE

Veszprém Megyei jogú Város
Önkormányzatának többször mó-
dosított 11/1994. (III. 25.) Köz-
gyûlési rendelete lehetõséget ad,
hogy a locsolási célra felhasznált
vízmennyiség külön méréssel elkü-
löníthetõ legyen, és arra szenny-
vízdíjat ne kelljen fizetni.

A locsolóvíz mellékmérõ csak a
bekötési vízmérõrõl történõ locso-
lási vízhasználat elkülönítésére
szolgál, a bekötési vízmérõ mellék-
vízmérõjeként szerelhetõ be a szol-
gáltató által jóváhagyott tervdoku-
mentáció alapján.

A Bakonykarszt Zrt. mûködési
területén a locsolási idõszakot az

április 1-tõl - szeptember 30-ig tar-
tó idõszakban jelölték meg.

A lakossági fogyasztók részérõl
jelentkezõ igények miatt, társasá-
gunk a locsolóvíz vételezésére vo-
natkozóan szabványos megoldáso-
kat dolgozott ki.

A locsolóvíz mellékmérõk iránti
igény bejelentése után, társasá-
gunk szakembere tájékoztatja a
fogyasztót a mûszaki megoldás le-
hetõségeirõl, a mellékmérõ besze-
relése érdekében szükséges teen-
dõkrõl, a bekerülés becsült
költségeirõl. Az így beszerelt locso-
lóvízmérõ, a 68/2000. (V. 19.) Kor-
mányrendelet szerint kötelezõ hi-

telesítésû mérõeszköz, hitelességé-
nek érvényessége 6 év.

Fogyasztóinkat a hitelesítés le-
jártakor központilag, levélben ér-
tesítjük. E levélben társaságunk
felajánlja a locsolóvíz mérõ cseré-
jét, illetve tájékoztatjuk a fogyasz-
tót a mérõcsere költségvonzatáról.
Természetesen mindenki egyedileg
is kicseréltetheti ezt a mellékmérõ-
jét. Ebben az esetben a cserét tár-
saságunkhoz be kell jelenteni a le-
szerelt mérõ mérõállásával, és
kérni kell az új mérõ plombálását.
Ennek költsége megegyezik a min-
denkor aktuális kiszállási díjjal.

FF..  LL..



Az idei évkezdet annyiban feltét-
lenül változást hozott a társaság, a
Bakonykarszt Zrt. életében, hogy új
vezérigazgatóval vágott neki a cég a
következõ esztendõknek. A me-
nedzsment elsõ embere, Kugler Gyu-
la nem ismeretlen a tulajdonosok, a
cég dolgozói, s talán az érdeklõdõ
fogyasztók körében sem, hiszen ko-
rábban cégünk mûszaki igazgatója-
ként tevékenykedett. Vele beszélget-
tünk a társaság „jövõképérõl”.

– Vezetõ munkatársaimmal
együtt legfontosabb feladatunk
változatlanul a társaságunkra bí-
zott vagyon gazdaságos mûködte-

tése, folyamatos fejlesztése, vala-
mint a tulajdonosokkal és a fo-
gyasztókkal való korrekt kapcsolat
fenntartása. Természetesen a tör-
ténelmi tradíciókkal rendelkezõ,
110 éves múltra visszatekintõ
Bakonykarszt Zrt. minden jó, és jól
mûködõ hagyományát ápolni és
megõrizni kívánjuk. Ennek jegyé-
ben terveink között szerepel példá-
ul Veszprém város elsõ vízmû gép-
házának, a Kittenberger utcai
„Nagy gépháznak” felújítása és át-
alakítása. A cégtörténelmi hely a
víziközmû szolgáltatás interaktív
bemutatása mellett, múzeumként
is funkcionálna. A cégtörténelmi

hely kialakítása amolyan „szaba-
don választott”, míg a szolgáltatá-
si tevékenységünk folyamatos fej-
lesztése, a dolgozói kollektíva és
mûszaki-technikai felszereltsé-
günk erõsítése, kötelezõ feladatot
jelent. Ennek megvalósítása érde-
kében, a többi között, folyamatos
bérfelzárkóztatási programmal
kell elérni azt, hogy jól teljesítõ fi-
zikai és szellemi dolgozóinkat
megtartani, és új fiatal kvalifikált
munkaerõvel javítani tudjuk a je-
lenleg elöregedõ átlagéletkorú sze-
mélyi állományunkat. A magasabb
szintû szolgáltatói magatartás ki-
alakítása érdekében, az arra fogé-
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kony munkatársainkat tovább kell
képeznünk. Hatékony, gazdaságos
és eredményes munka ugyanis,
csak jól felkészült és elégedett
munkatársakkal végezhetõ. 

– A cég létszáma és a munkavál-
lalói struktúra, állandó értékelést és
elemzést igényel, mint  ahogy a víz-
bázisainkkal kapcsolatos tennivalók
is. 

– Vízbázisaink megvédése, a
szükséges védõterületek kialakítása
a jövõ szempontjából mindenkép-
pen szükséges, de nem elégséges
feladat. A 2010-ig tartó fejlesztési
idõszak alatt, minden vízbázisunkat
védelembe kell helyezni. Szoros és
korrekt együttmûködõi kapcsolatot
kell kialakítanunk a védõterületek
tulajdonosaival és használóival. 

A közegészségügyi szempontból
kifogástalan ivóvíz biztosítása érde-
kében, vízkezelési technológiáinkat
is fejleszteni kell. Korszerûsíteni kí-
vánjuk például a hálózatba történõ
betáplálás elõtti, biztonsági fertõtle-
nítõ berendezéseinket. Vízbiztonsági
on-line mûszerezettségünk fejleszté-
sét is célul tûztük ki. A pannon réteg-
vízre telepített vízmû kutakból nyert
víz általában csak víztisztítás után
kerülhet a fogyasztókhoz. Leggyak-
rabban a vas, mangán és az ammó-
nia jelenléte okoz problémát. Az el-
következõ évek feladata lesz a már
korszerûtlen, nem kellõen hatékony
vastalanító berendezések felújítása,
illetve pótlása azokon a helyeken,
ahol ma még nem mûködnek víztisz-
títási technológiák, pedig létjogosult-
ságuk indokolt. 

Mindemellett fel kell gyorsíta-
nunk csõhálózatunk rekonstrukci-
óját. Minimálisan elérendõ cél,
hogy évente legalább 15-16 km
gerincvezetéket, és 900 vízbekö-
tést és fõvízmérõ helyet újítsunk
fel. Szennyvíztisztító telepeink
tisztítási hatásfokát folyamatosan
növelnünk kell. A tudomány fejlõ-
désével és a környezetvédelmi
szabályozók - elõírások, határér-

tékek - szigorodásával lépést kell
tartanunk. 

– A humán, valamint a mûszaki-
technikai erõforrások folyamatos
értékelését, elemzését követõ intéz-
kedésekre jelentõsen hat  a gazdasá-
gi környezet.

– Minden intézkedésünket és
fejlesztésünket befolyásolja a haté-
konyság, a gazdaságosság, a szol-
gáltatási színvonal növelése és
szolgáltatás biztonságának fokozá-
sa. Ennek szellemében kívánjuk a
továbbiakban is fejleszteni Mûsza-
ki Információs Rendszerünket. Az
operatív folyamatirányítást végzõ
diszpécser szolgálat koncentrálá-
sa, technikai felszereltségének fo-
lyamatos fejlesztése állandó napi-
rendi témánk. Természetesen
ehhez szakmailag felkészült, kellõ
helyismerettel és jártassággal ren-
delkezõ szakemberek is kellenek.
Minõségügyi Rendszerünk beveze-
tésével és alkalmazásával vállal-
tuk, hogy folyamatosan tanulunk,
fejlõdünk, és egyre kevesebbet hi-
bázunk. Ezt komolyan is gondol-
juk. Mint ahogyan cégünk jelmon-
data: „A vízkincset nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól kap-

tuk kölcsön!” továbbra is változat-
lanul érvényes!

– Ezek nem öncélú elképzelések és
gondolatok, mondhatni: a társada-
lom, a jövõ, a fenntartható fejlõdés
kényszeríti a cégre. Ezeknek, mint
ahogy a szolgáltatási színvonallal, a
biztonsággal, a közegészségüggyel és
munkavédelemmel kapcsolatos foko-
zódó elvárásoknak ára van.

– Fejlesztési elképzeléseink és a
kötelezõen végrehajtandó beruházá-
sok finanszírozása nehéz kérdés. Az
indokolt költségeket pedig el kell
tudnunk fogadtatni a díj jóváhagyói-
val, a tulajdonosokkal és díj fizetõi-
vel, a szolgáltatást igénybe vevõ fo-
gyasztókkal. A szolgáltatási díjakban
jelenleg meglévõ amortizációs forrás
ezekhez nem elegendõ. Szükség lesz
a fejlesztési díjhányad általánosításá-
ra, a bérüzemeltetett szennyvizes
rendszereknél a bérleti díjak emelé-
sére és célirányos, tervszerû felhasz-
nálására, valamint a pályázati pén-
zekre. Az uniós források adta
lehetõségeket, a tulajdonos önkor-
mányzatokkal együttmûködve maxi-
málisan ki kell használnunk.

LL..  PP..

KKuugglleerr  GGyyuullaa  ((4444)) szülõhe-
lyérõl, Ajkáról 1976-ban jelent-
kezik a Gyõri Mayer Lajos Víz-
ügyi Szakközépiskolába, ahol
1980-ban érettségizik. A Buda-
pesti Mûszaki Egyetem Építõ-
mérnöki Kar Vizépítõmérnöki
szakán 1986-ban építõmérnöki
oklevelet, és ugyanitt 1991-ben
vízellátási-csatornázási szakmér-
nöki diplomát szerzett. Közbe-
szerzési menedzseri és szakértõi,
valamint mûszaki ellenõri szak-
tanfolyamot végzett 2004-ben,
illetve 2006-ban.

Elsõ és eddigi egyetlen mun-
kahelye a Bakonykarszt Zrt., il-
letve jogelõdje a Veszprém Me-
gyei Víz- és Csatornamû
Vállalat, ahol 1986-1994 között

az ajkai üzemmérnökségen mû-
szaki ügyintézõ, majd a pápai
üzemmérnökség vezetõje 1994-
95-ben. A Bakonykarszt üzem-
viteli osztályvezetõ-fõmérnöke
1996-98 között, majd a cég mû-
szaki igazgatója 2006. év végé-
ig, amikor is a Bakonykarszt
Zrt. vezérigazgatójának nevez-
ték ki.

A Magyar Víziközmû Szövet-
ség, a Magyar Hidrológiai Tár-
saság, valamint a Veszprém Me-
gyei Mérnöki Kamara tagja.

Veszprémben él családjával,
felesége pedagógus, idõsebb lá-
nya orvostanhallgató, a fiata-
labb középiskolás. Szabadidejé-
ben szívesen szõlészkedik és
teniszezik.
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A téli idõszak - az idõjárási kö-
rülmények miatt - az építõipar
számára mindig holt idénynek
számít. Az idei tél azonban kedve-
zõ idõjárási körülményeket ho-
zott, legalább is ami a külsõ mun-
kavégzés feltételeit illeti. A
szennyvízelvezetési és szennyvíz-
kezelési Kohézós Alap program-
mal kapcsolatos tennivalók közül
azonban még csak a veszprémi
csapadékcsatornázás állt olyan
szinten, hogy a téli idõszakban is
folytatható volt a munka.

A program elõrehaladását a ko-
rábbi rendszerünk szerint piros- és
sárgakönyves projektelemek sze-
rint ismertetjük az alábbiakban.

A FIDIC piros könyves munkák-
nál az ajánlat tétel idõszakát éltük
az elmúlt hónapokban. Az ajánlati
felhívást, amely a pályázatok be-
nyújtásának határidejét 2007. feb-
ruár 20.-ban jelölte meg, az Euró-
pai Unió Hivatalos Lapjához 2006.
december 19.-én adtuk fel.

A közbeszerzési eljárás kereté-
ben 16 cég, összesen 37 ajánlatot
nyújtott be a három építési egység-

re (Veszprém, Zirc, Hegyesd) vo-
natkozólag.

Jelenleg a benyújtott ajánlatok
és a hiánypótlások kiértékelése
tart. Amennyiben a közbeszerzési
eljárás sikeresen lezárul, számítani
lehet arra, hogy még 2007. évben
nagyarányú csatornázási munkála-
tok kezdõdnek Veszprémben, Zir-
cen, és az Eger-völgyi települése-
ken. Az építési munkák várható
befejezési határideje: 2008. III. ne-
gyedév.

A FIDIC sárga könyves munkák
közül a zirci szennyvíztisztító telep
tervezésére és kivitelezésére vo-
natkozó vízjogi létesítési engedé-
lyes tervek elkészültek és benyúj-
tottuk az illetékes hatóságnak. Az
engedélyezési folyamat is sikere-
sen lezárult. A vízjogi létesítési en-
gedélyes tervek mûszaki tartalmá-
nak megfelelõen nagyrészt

Nyílt árkos technolgiával készülõ csapadékcsatorna szakasz, háttérben a
befogadó Veszprémi Séd új burkolata

Nagymélységû fogadóakna, mely a fúrással készült csatorna befogadója



elkészültek a kiviteli tervek is. Az
építési munkák befejezésének idõ-
pontja, szerzõdés szerint: 2007.
december 31.

Ugyancsak sikeresen zárult le a
hatósági engedélyezési eljárás a
hegyesdi szennyvíztisztító telep
tervezésére és kivitelezésére vo-
natkozó elkészült és benyújtott
vízjogi létesítési engedélyes ter-
vekkel kapcsolatosan. A kiviteli
tervezés, minden szakági terv
szintjén megvalósult. Hamarosan
megkezdõdik a tényleges kivitele-
zés. Az építési munkák befejezésé-
nek idõpontja, szerzõdés szerint:
2008. április 30.

A Veszprém csapadékvíz-el-
vezetés tervezés és kivitelezés
projekt-elem kivitelezési mun-
kálatai során az Erzsébet sétá-
nyon, a meglévõ csapadékcsa-
torna felújítása, bõvítése
elõrehaladott állapotban van.
A tojás szelvényû polimerbe-
ton csapadékcsatorna csövek
fektetése már csaknem száz
százalékban megtörtént. A jár-
da burkolatának javítása szin-
tén elkészült, a kandeláberek
cseréje is folyamatban van. A
fúrással épülõ DN 1600-as
alagút építése, ugyancsak tel-
jes egészében elkészült, mint
ahogyan a nagyátmérõjû fúrás
végpontja, a fogadó akna a
Megyeház téren.

A meglévõ záportározók és
a Megyeház tér közötti csapa-
dékvíz elvezetõ rendszer felújí-
tása 2007-ben várható az Er-
zsébet liget, Füredi utca, Keleti
és Nyugati árkok nyomvona-
lán. Az építési munkák befeje-
zésének idõpontja, szerzõdés
szerint: 2008. április 30.

RRAA
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Ilyen és ennél még mélyebb árkok szelték volna át Veszprém belvárosát, 
ha nem a fúrási technológia mellett döntenek

Tojásszelvényû DUROTON 
csatornacsövek nyílt árkos 

fektetése az Erzsébet ligetben
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„Iker” nyugdíjas búcsúztató
színhelye volt március elején a cég
központi aulája. Nyugállományba
vonulásuk alkalmából két „õs”-
vízmûvestõl, Harsányi Istvántól és
Maros Árpádtól köszöntek el ünne-
pélyesen kollégáik.

Elõdjének, és „évtizedes” mun-
katársának pályafutásáról emléke-
zett meg búcsúztatójában Kugler
Gyula vezérigazgató, aki néhány
vidám, illetve emlékezetes élmény
felidézését követõen szólt arról,
hogy „a közös élmények tárházát
legteljesebbé mégsem a búcsúzta-
tók tehetik, hanem éppen a bú-
csúztatottak. Ugyanis még a legré-
gebbi vízmûvesek sem vehettek
részt azokban a közös élmények-
ben, nem emlékezhetnek azokra,
melyeket Pista és Árpád korábban
átélhetett. Merthogy itt a cégnél
sokak számára köztudott, kettejük
sorsközössége nem csupán vizes
pályafutásuk kezdetétõl tart. Már
csak azért sem, mert néhány év,
pontosabban 3 esztendõ különb-
séggel „csaptak fel” vízmûvesnek.
Elõbb Öcsi bácsi, aki 1967. októbe-
rében vállalt munkát cégünk jog-

elõdjénél, aztán 1970-ben jött - va-
lószínûleg motoron - Pista, akit ép-
pen évfolyamtársa, a Budapesti
Mûszaki Egyetem gépészmérnöki
karán szintén 1966-ban végzett
Maros Árpád csábított a veszprémi
központú megyei vízmû vállalat-
hoz, ahol õ akkor szolgáltatási osz-
tályvezetõ volt. Harsányi Istvánt
pedig az akkor épült szennyvíztisz-
tító telep vezetésével bízták meg.
Még egy év sem telt el, s már nem-
csak egy vállalatnál, de - a vállala-
ti krónika szerint - egy osztályon is
dolgoztak, hiszen Pista Árpád he-
lyettese lett a szolgáltatási osztá-
lyon, majd ugyanebben a felállás-
ban dolgoztak 1972 májusától 3
évig a cég mûszaki osztályán,
amelynek egyébként Öcsi bácsi 14
esztendõn át, 1986 májusáig volt
vezetõje. Míg Harsányi Istvánt 3 év
után a szolgáltatási osztály vezetõ-
jének neveztek ki és ebben a be-
osztásban dolgozott a következõ
11 esztendõben, 1986. májusáig,
amikor is Õ üzemeltetési és fejlesz-
tési fõmérnök, Árpád pedig terme-
lési és ipari fõmérnök lett a válla-
latnál.”

A további pályafutásukra, az
ünnepségre meghívottak közül
már szinte senkit sem kell emlé-
keztetni, hangsúlyozta a vezér-
igazgató, mint ahogy arra sem,
hogy a pályafutás, a vízmûnél vég-
zett aktív munka, ez év elejével be-
fejezõdött.

Búcsúztatója befejezõ részében
Kugler Gyula egy idõsebb barátait
megfigyelõ íróembertõl idézett. „A
nyugdíjasnak nemcsak az életmód-
ja különbözik más emberekétõl,
nemcsak abban, hogy neki többé
nem szól a gyári duda vagy az
ébresztõóra: nyugdíjasnak lenni új
lelkiállapotot jelent, s hogy milyen
a „nyugalmazott” közérzete, néha
azon is múlik, hogy a munkaadó
gyárral vagy intézménnyel pusztán
a munkaviszonya szûnt-e meg,
vagy a lelki viszonya is”.

Én azt remélem, mondta befeje-
zésül a búcsúztató, hogy a vízmûvel,
illetve a velünk való lelki viszony
nem szûnik meg, s nem rontja a Ti
közérzeteteket. Mint ahogy ne rontsa
betegség, nyugtalanság, boldogta-
lanság se! Isten veled, és egyben Is-
ten hozzád Árpád és Pista!

A búcsúztató szavakat néhány
személyes gondolattal „toldotta
meg” Szabó Imre gazdasági igaz-
gató, aki Harsányi Istvánnak, és
Radács Attila mûszaki igazgató,
aki Maros Árpádnak adta át a cég
ajándékát.

LL..PP..

„„AA    LLEELLKKII    VVIISSZZOONNYY    NNEEMM    SSZZÛÛNNIIKK    MMEEGG““

– Nyugdíjas búcsúztató a központban –

A Víz világnapja alkalmából a
vízügyi ágazat legrangosabb
elismerését, a Vásárhelyi Pál
díjat vehett át Harsányi
István, cégünk nyugalmazott
vezérigazgatója.
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A helyszín és a hangulat már is-
mert volt számomra, hiszen idén
ismét a megszokott környezetben,
a megszokott helyen tartották a
farsangi rendezvényt, a Vízmû-bált
a várpalotai kollégák. Ennek kö-
szönhetõen simán odataláltam ko-
csival, csak egy-két kanyart kellett
leküzdenem. Még szinte be sem
léptünk a terembe, már szép sorjá-
ban szembe jöttek velünk a „fele-
sek”. De, leküzdöttük derekasan.

A vacsorára szervírozott három
szelet különbözõ sült hús, - némi
körettel - akkorára sikerült, hogy
tíz percig (amíg le nem ettem a fe-
lét) nem láttam a szemben ülõt.
Azaz számháborúzni is lehetett vol-
na egy rántott hús mögé bújva”.
De, leküzdöttük derekasan.

Az amúgy sem mély depresszió-
ban leledzõ csapatot a szervezõk,
vacsora után kis esztrádmûsorok-
kal, vetélkedõkkel szórakoztatták,
nem kis derültségre. Kár, hogy az
egyik énekes mûsorszám fõszerep-
lõjének engem választottak. Egy
darabig próbáltam ellenállni a fel-
kérésnek, de amikor elõkerültek a
baseballütõk, úgy éreztem, hogy
mégis szeretnék én itt fellépni. A
zeneszám jól sikerült, mindenki

nevetett, kivéve engem. De, leküz-
döttük derekasan.

Aztán jött a tánc, amihez a ze-
nét, immár szokásosan, Janika
szolgáltatta, nem kis megelégedé-
sünkre. Egy-két-hár’; négy-öt-hat,
szoktak számolni a klasszikus ke-
ringõt járó párok sutább mozgású
férfi tagjainak.

Erre hál' Istennek idén semmi
szükség sem volt ugyanis  a várpa-
lotai vízmûbálon, más taktusú, vi-
szont mindenki által elfogadott és
ismert zeneszámokra lehetett tán-
colni - bulizni - hajnalig.

És, természetesen az idén is
volt tombola. De nem nekünk. A
szervezõk már megérkeztünkkor
mondták: az idén mi ne is számít-
sunk semmire, mivel a fõdíjat már
tavaly megnyertük. Osszuk be szé-
pen! Hiába ácsingózunk a több tu-
cat ajándék láttán, nekünk nem jár
semmi. Punktum. Szomorú is let-
tem, mert az ipari árammal mûkö-
dõ, sarokcsiszolóval kombinált orr-
szõrzet vágót szívesen hazavittem
volna. Elkeseredtem. De, leküzdöt-
tük derekasan.

(Renkó Péterék házassági évfor-
dulós, meglepetés tortájának egy
újabb szelete segített benne.) 

Szép-szép ez a báli szezon -
gondolkodtam el hazafelé menet -
csak egyszer már kitalálhatná vala-
ki, hogy az legyen a fõ attrakció a
nõk számára, miszerint ki tud egy
báli ruhában minél több alkalom-
mal megjelenni az ilyesfajta ren-
dezvényeken. Akár több tíz éven
keresztül is tarthatna ez a verseny.
Micsoda ötlet, micsoda megtakarí-
tás! Otthon azért ezt még nem
mondtam el, talán majd jövõre.

...tudjátok, még kb. 340 nap a
következõig. De majd csak leküzd-
jük valahogy.

RRAA

ÚÚJJ    BBEEOOSSZZTTÁÁSSBBAANN
Kugler Gyula, eddigi mûszaki igaz-

gató váltotta a vezérigazgatói
poszton, Harsányi Istvánt 2007.
január 1-jétõl.

Radács Attilát mûszaki igazgató-
nak, Sulák Vincét üzemviteli
osztályvezetõ - fõmérnöknek ne-
vezte ki a vezérigazgató 2007.
március 1-jétõl.

NNYYUUGGDDÍÍJJBBAA    VVOONNUULLTTAAKK
Harsányi István vezérigazgató,
Maros Árpád (Központ; Mûszaki

Osztály) és
Glück János (Központ; Értékesítési

Osztály) 2007.január 1-jétõl 
Papp Béláné (Ajkai Üzemmérnök-

ség) és
Völgyesi Ferencné(Ajkai Üzemmér-

nökség) 2007. március 1-jétõl.

ÚÚJJ    MMUUNNKKAAVVÁÁLLLLAALLÓÓKK
Veszprémi Üzemmérnökség:
Lohn Antal (betanított vízvezeték

szerelõ és karbantartó)
Ajkai Üzemmérnökség:
Baloghné Kemény Gabriella (veze-

tõ adminisztrátor)
Pilter Edina (gazdasági ügyintézõ)
Vajainé Kovács Rozália (gazdasági

ügyintézõ)
Várpalotai Üzemmérnökség:
Weigertner Éva (adminisztrátor)
Promber Gézáné (vízóra-leolvasó)
Zirci Üzemmérnökség:
Kovács Szimonetta Györgyi (taka-

rítónõ)
Központ, Értékesítési Osztály:
Cser Gábor (vízóra-leolvasó)

GGRRAATTUULLÁÁLLUUNNKK
Mészáros Szabolcsnak (Ajkai

Üzemmérnökség) akinek Márkó
nevû kisfia született 2007.
február 1-jén.

SSttaaddlleerr  EEmmeessee

IISSMMÉÉTT    BBÁÁLL    ––    AA    JJAAVVÁÁBBÓÓLL HHUUMMÁÁNN    HHUUMMÁÁNN    
HHÍÍRRMMOORRZZSSÁÁKKHHÍÍRRMMOORRZZSSÁÁKK



A Víz Világnapja a környezetvéde-
lem jelentõségére figyelmeztetõ dá-
tumok egyike. Március 22-én emléke-
zünk meg e világnapról. Immáron
tizenharmadszor hirdetett ez alka-
lomból pályázatot általános iskolá-
sok, valamint középiskolás diákok
számára a BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamû Zrt., a Magyar Hidroló-
giai Társaság (MHT) Veszprém Me-
gyei Területi Szervezete, a Közép-du-
nántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság Veszprémi Szakaszmér-
nöksége, a Pápai Víz és Csatornamû
Zrt., valamint a Nemzeti Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány Szakképzõ,
Speciális Szakképzõ Iskolája és Kollé-
giuma.

Régiónkban, a Veszprém megyei
diákoknak meghirdetett pályázatra,
a vízgazdálkodással, az ivóvíz-szol-
gáltatással, a szennyvíztisztítással és
ezek környezetvédelmi vonatkozá-
saival foglalkozó munkákat vártunk!
A „Küzdelem a vízért” címmel kiírt
felhívásra az általános iskolások
rajzzal és írásos dolgozattal, míg a
középiskolások tanulmányokkal, fo-
tókkal pályázhattak. A részletes pá-
lyázati felhívást a megye minden ál-
talános és középfokú oktatási
intézményének igazgatóságára el-
juttatták a szervezõk.

A pályázatra 46 iskolából érkez-
tek pályamunkák: 740 rajz, 46 ta-
nulmány, 8 fotó és 6 egyéb ötletes
pályamunka. A beadványok értéke-
lése két csoportban történt: A
BAKONYKARSZT Zrt. és a Pápai Víz-
mû Zrt. a szolgáltatási területük sze-
rint osztoztak a pályamunkákon. A
BAKONYKARSZT Zrt.-hez 37 iskolá-
ból érkeztek pályamunkák: 668 rajz,
41 tanulmány, 5 fotó és 6 egyéb öt-
letes pályamunka. 

A beküldött mûveket zsûri rang-
sorolta, kategória és életkor szerint.
A bírálat alapján 24 iskola tanulói
kaptak összesen 72 díjat, amelyen

szám szerint 85 diák osztozott, hi-
szen nemcsak egyénileg kidolgozott
pályázati munkák érkeztek. A pálya-
mûvet beküldõ iskolák közül hat in-
tézmény diákjait játékos vetélkedõre
hívtuk meg. A vetélkedõ csapatok: a
devecseri Gárdonyi Géza Általános
Iskola, a kapolcsi Kapolcs-
Taliándörögd Közös Fenntartású Ál-
talános Iskola, a nagyesztergári Ál-
talános Iskola és Harmónia
Mûvészeti Iskola, a balatonedericsi
Dr. Nagy Endre Általános Iskola, a
várpalotai Bán Aladár Általános Is-
kola és a veszprémi Rózsa Úti Általá-
nos Iskola négy-négy tanulója már-
cius 21-én, a BAKONYKARSZT Zrt.
veszprémi Pápai úti központjában
mérte össze tudását, ahol az ese-
ménnyel együtt a pályázat ered-
ményhirdetésére is sor került.

A jó hangulatú vetélkedõ és ered-
ményhirdetés után a szervezõk szend-
viccsel, üdítõvel látták vendégül a
gyerekeket a támogatók: BAKONY-
KARSZT Zrt., BALAVÍZ Kft., BESZT
Kft., BOROSZLÁN Rt., CONTROL-

SOFT Kft., CSÕ-KÖTÕ Kft., CSÕ-TV
Kft., DETHERM Bt., FULLTECH Kft.,
INTEREX-WAGA Kft. KAZAMATA Kft.,
Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság Veszprémi
Szakaszmérnöksége, KRISTÁLY Kft.,
MACROTEL Kft., MÁRKÓSZOFT Kft.,
MHT Veszprém Megyei Szervezete,
Pápakörnyéki Vízitársulat, PRACTI-
CAL Kft., PRIM-MET Kft., PUNK és
Társa Bt., SIK-VÍZ Kft., TECINFO Kft.
Tornyos László, VÍZÉPÍTÕ Kft., ZSILIP
Kft. jóvoltából.

A 2007. évi Víz világnapi pályá-
zat díjazottjai:

Rajzok
I. korosztály (1-2. osztályosok)
1. díj: Tölli Ferenc (Balaton-

felvidéki Szín-Vonal Mûvészeti Iskola,
Badacsonytomaj); Sáray Panna; 2.
díj: Papp Alexandra (Mûvészeti Alap-
iskola, Magyarpolány); Kond-ráth
Krisztián (Radnóti Miklós Ált. Isk.,
Balatonfüred); 3. díj: Cili Péter
(Halimba-Nyirád-Szõc Ált. Isk.,
Nyirád); Nagy Brigitta (Kisfaludy-
Ramasetter Ált. Isk., Sümeg);
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SIKERES  PÁLYÁZAT,  HANGULATOS
VETÉLKEDÕ

Pályázatunk a kisiskolások fantáziáját mozgatja meg leginkább. 
A balatonedericsi 3. osztályos Györkös Vivien rajzának címe 

Vigyázz tavaink tisztaságára!



Wildhoffer Kristóf, Darvas Richárd
(Dr. Nagy Endre Ált. Isk., Ba-latoned-
erics); Különdíj: Kovács Szofi Kira
(Radnóti Miklós Ált. Isk., Balatonfü-
red); Stark Bence (Bárdos Lajos Ált.
Isk., Tapolca); Kalányos Viktória
(„Mûvészetek völgye” Ált. Isk.,
Kapolcs)

II. korosztály (3-4. osztályosok)
1. díj: Huszár Áron (Mûvészeti

Alapiskola, Magyarpolány); Szabó
Réka, Révfalusi Éva (Irinyi János
Ált. Isk., Balatonkenese); 2. díj:
Kövesdi Friderika (Balatonfelvidéki
Szín-Vonal Mûvészeti Iskola, Bada-
csonytomaj); Polt Dorina, Ughy Ni-
kolett, Szabó Zsófia, Döbröntei
Barbara (Mûvészeti Alapiskola,
Magyarpolány); Nyéki Enikõ
(Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvé-
szeti Iskola, Badacsonytomaj); 3.
díj: Péntek Dorisz Berill (Balaton-
felvidéki Szín-Vonal Mûvészeti Isko-
la, Badacsonytomaj); Különdíj: Gö-
csei Eszter (Gárdonyi Géza Ált. Isk.,
Devecser); Barlabás Martina ; Né-
meth Zsófia Petra (Irinyi János Ált.
Isk., Balatonkenese); Ábrahám
Ádám (Ányos Pál Ált. Isk.,
Nagyesztergár)

III. korosztály (5-6. osztályosok)
1. díj: Jáni Brigitta; Molnár

Dominik; Strasszer Zoltán; 2. díj:
Ács Kristóf; Raczkó Eszter (Ányos
Pál Ált. Isk., Nagyesztergár); 3. díj:
Kuti Erik (Irinyi János Ált. Isk., Bala-

tonkenese); Dobos Attila (Ányos Pál
Ált. Isk., Nagyesztergár); Különdíj:
Lutor Veronika (Halimba-Nyirád-
Szõc Ált. Isk., Nyirád); Mészáros
Zsófia („Mûvészetek völgye” Ált.
Isk., Kapolcs); Tóth Barbara (Eötvös
Loránd Ált. és Zeneisk., Ajka); Olasz
Georgina (Gárdonyi Géza Ált. Isk.,
Devecser); Borbély Gábor (Vörös-
marty Mihály Ált. Isk., Ajka); Földi
Borostyán, Szabó Zsófia (Bán Aladár
Ált. Isk., Várpalota)

IV. korosztály (7-8. osztályosok)
1. díj: Hollósi Anna (Mûvészeti

Alapiskola, Magyarpolány); Szolga
Máté (Ányos Pál Ált. Isk.,
Nagyesztergár); Kovács Dorottya
(Mûvészeti Alapiskola, Magyar-
polány); 2. díj: Horváth Kitti;
Kirchner Claudia, Kozma Andrea,
Eichinger Mónika (Mûvészeti Alap-
iskola, Magyarpolány); Miklós Me-
linda (Irinyi János Ált. Isk., Bala-
tonkenese); 3. díj: Papp Kinga;
László Klaudia (Mûvészeti Alapis-
kola, Magyarpolány); Sipos Niko-
lett (Irinyi János Ált. Isk., Balaton-
kenese); Pápai Sarolta (Ányos Pál
Ált. Isk., Nagyesztergár); Vöröskõi
Petra (Mûvészeti Alapiskola,
Magyarpolány); Különdíj: Kovács
Zsuzsanna (Rózsa Úti Ált. Isk.,
Veszprém); Szita Ármin (Gárdonyi
Géza Ált. Isk., Devecser); Eleven
Mónika (Irinyi János Ált. Isk., Bala-
tonkenese)

Tanulmányok, dolgozatok
III. korosztály (5-6. osztályosok)
1. díj: Fülei Mária (Bem József

Ált. Isk., Balatonfüred); Kisbajcsy
Fanni; 2. díj: Somogyi Nikolett; Si-
mon Mária; 3. díj: Szakácsi Szabolcs
(Bán Aladár Ált. Isk., Várpalota);
Vajda Bálint, Hammer Bálint (Dr.
Nagy Endre Ált. Isk., Balatonede-
rics);

IV. korosztály (7-8. osztályosok)
1. díj: Szabó Veronika, Egervölgyi

Diána, Szabó Fruzsina (Dr. Nagy
Endre Ált. Isk., Balatonederics); Ma-
gyar Judit (Bem József Ált. Isk., Ba-
latonfüred); 2. díj: Bihari Brigitta
(Vörösberényi Ált. Isk., Balatonal-
mádi); Dömötör Vivien, Polgár Kata-
lin (Dr. Nagy Endre Ált. Isk.,
Balatonederics); 3. díj: Cserép Ale-
xandra, Szarka Beáta (Dr. Nagy End-
re Ált. Isk., Balatonederics)

V. korosztály. (9-10. osztályosok)
1. díj: Mészáros Dóra; 2. díj: Né-

meth Balázs (Batsányi János
Gimnázium és Szakképzõ Iskola,
Tapolca); Molnár Dóra (Ipari Szak-
középiskola és Gimnázium, Veszp-
rém); 3. díj: Németh József Csaba
(Bakony-oszlopi Speciális Szakkép-
zõ Iskola); Sándor Csobán (Ipari
Szakközépiskola és Gimnázium,
Veszprém);

VI. korosztály (11-12. osztályo-
sok)

1. díj: Bacsárdi Barbara, Domján
Terézia (Reguly Antal Szakképzõ Is-
kola., Zirc); Szilágyi Tibor István
(Thuri György Gimnázium és Szak-
középiskola, Várpalota); 2. díj: Veres
Áron (Ipari Szakközépiskola és Gim-
názium, Veszprém); 3. díj: Somody
Tamás (Jendrassik-Venesz Középis-
kola, Veszprém)

Fotó és fotómontázs
1. díj: Holczbauer András (Batsá-

nyi János Gimnázium és Szakképzõ
Iskola, Tapolca); 2. díj: Borbély Ág-
nes (Kisfaludy-Ramasetter Középis-
kola, Sümeg); Borbély Hajnalka
(Vörösmarty Mihály Gimnázium és
Szakközépiskola, Ajka); 3. díj:
Tarjáni Adrien (Thuri György Gim-
názium és Szakközépiskola, Várpa-
lota)
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Már-már színvonalú munka. 
Az alkotó a 4. osztályos Huszár Áron, 

aki a magyarpolányi Mûvészeti Alapiskola tanulója



Mottó: „szegény ember vízzel
fõz,... meg a gazdag is”

HHÚÚSSVVÉÉTTII    AAJJÁÁNNLLAATT

SSoonnkkaattoorrttaa  

Hozzávalók: 1 rozscipó; 150
gramm besamel; 150 gramm vaj;
150 gramm fõtt, darált sonka; ízlés
szerint só, õrölt fehér bors; díszí-
téshez: piros retek; lilahagyma;
petrezselyem zöld; zöldpaprika 

Elõször a sonkakrémet készít-
jük el. A besamelt (világos, vajas
rántás tejjel felengedve és kiforral-
va), ha kihûlt, vajjal habosra ke-
verjük, majd a sovány, darált fõtt
sonkával egy remek krémet ka-
punk. A rozscipót éles fûrészkéssel
torta formájúra alakítjuk, és há-
rom tortalapra felvágjuk. A habos-
ra kevert sonkakrémmel betöltjük
és díszítjük. Oldalát pörkölt man-
dulával boríthatjuk. Fél órát hûtõ-

szekrényben dermesztjük, majd
tortaszeletre szeleteljük.

SSoonnkkáávvaall  ttööllttöötttt  ttoojjááss

A tojásokat keményre fõzzük,
majd megtisztítjuk, és a sárgáját ki-
emeljük. Ezt majd a töltelékhez ad-
juk. Ledarálunk egy adott mennyisé-
gû fõtt sonkát (a tojások számához
viszonyítunk!), petrezselyemzölddel,
mustárral, sóval, borssal ízesítjük,
hozzáadjuk az összezúzott sárgáját,
és alaposan összedolgozzuk. Ezzel
megtöltjük a félbevágott tojásokat, és
félben, vagy összeragasztva, kenyér-
rel tálaljuk.

NNyyúúllppaapprriikkááss

A nyúlpaprikáshoz legjobb a
nyúl eleje, amit vagdaljuk fel apró
darabokba, és mossuk jól ki a vér-
tõl. Lábasba tegyünk egy tojásnyi
zsírt, és ha forró, rakjunk bele két
fej apróra vágott vöröshagymát,
valamint egy evõkanál paprikát,
arra pedig a nyúlhúst. A lábast le-
fedve pároljuk. Ha a lé elfõ, lehet
reá kavarás közben néhány kanál
vizet is önteni. Máskülönben ha-
mar megpuhul így a hús, de arra
ügyelni kell, hogy nemcsak zsírja,
hanem egy kevés leve is legyen tá-
laláskor. Hosszú tálban, tarhonyá-
val körítve tálaljuk.

GGöörröögg  hhúússvvééttii  kkaallááccss

Hozzávalók: 80 dkg liszt, 45 dkg
vaj, 35 dkg cukor, 1 csomag vaniliás

cukor, 4 tojássárgája, 1 dl tej, 1 cso-
mag sütõpor, reszelt narancshéj.

A puha vajat habosra keverjük a
cukorral, beletesszük a tojások sár-
gáját, a sütõport, a lisztet, majd a
tejet. Fakanállal alaposan eldol-
gozzuk, majd ujjnyi vastag, arasz-
nyi rudakat formálunk belõle. Hár-
mat - hármat összefonunk, végeit
összenyomjuk, tetejüket megken-
jük tojással, majd a sütõben kb. 20
perc alatt megsütjük.

Rovatunkban szívesen köz-
lünk olvasóink által kipróbált
ételrecepteket, amennyiben leírá-
sukat megosztják velünk!
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Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztõség és a kiadó címe: Veszprém, Pápai út 41. Tel.: (88) 423-222.

Felelõs szerkesztõ: Laki Pál. Felelõs kiadó: Kugler Gyula vezérigazgató. 
Nyomda: OOK-PRESS Kft. 

Felelõs vezetõ: Szathmáry Attila ügyvezetõ igazgató.
Készült 2.500 példányban.

BAKONYI KARSZTVÍZ

RREECCEEPPTT--RROOVVAATT

KKEERREESSZZTTRREEJJTTVVÉÉNNYY  

A Bakonyi Karsztvíz 2006. évi 4.
számában megjelent keresztrejtvény
megfejtése:

Vizet adni szép és nemes feladat
A helyes megfejtést beküldõk

közül a szerencsés nyertesek:
Kunderman Tamás, Ajka, Fõ u.
16 I/4; ,Judi Gyuláné, Gógánfa,
Petõfi u. 22.; Korona Csaba
Nagyvázsony, Iskola u. 37.

Nyereménykönyvüket postán
küldjük el!

Húsvéti kalácsot – mint ahogy
képünkön látható – természetesen
süthetünk a szokásos kelttésztából
aszalt gyümölccsel vagy gyömbérrel

gazdagítva


