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Zalagyömörő térségében épült új szennyvízhálózat több szakaszán vákuumos 
talajvízszint süllyesztést alkalmaztak

A BAKONYKARSZT Zrt. működési területén több vízfolyás áradt ki a sok csapadék 
hatására. Így az Eger-völgyben is, Kapolcson.

Megújult a Dudari Szennyvíztisztító Telep

Bakonykarszt 2014. szeptember.indd   1 2014.09.25.   18:19:14



2

GöRdüLÕ FejLeszTési TeRv

– Az eLsÕ GFT  
összeáLLíTásánAk TApAszTALATAi –

Társaságunk – az országban működő 
víziközmű szolgáltatók közül szinte egye-
dülálló módon – korábban is rendelkezett 
éves, 5 éves és 5 éven túli tervekkel, ennek 
ellenére nagy feladatot jelentett számunkra 
a a Vksztv. előírása szerinti Gördülő Fej-
lesztési Terv (GFT) összeállítása.

A Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási 
tervből (új víziközművek létrehozása), vala-
mint Felújítási és pótlási tervből (már meg-
lévő víziközművek felújítása és pótlása) áll, 
melyeket a fejlesztési források figyelembe 
vételével ágazatonként (ivóvízellátás, vala-
mint szennyvízelvezetés és -tisztítás), tizen-
öt éves időtávra kellett elkészíteni 1, 2-5, és 
6-15 éves bontásban.

A Vksztv. előírása szerint a GFT-t első 
alkalommal a 2015 - 2029. évi időszakra 
kellett elkészíteni, és 2014. szeptember 15-
ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatalhoz kellett benyújtani jóvá-
hagyásra.

A GFT tartalmi és formai követelménye-
ire és az ütemezésre vonatkozó részletes 
előírás, illetve az erre vonatkozó végrehajtá-
si rendelet a GFT beadási határidejéig nem 
jelent meg, de ez nem volt halasztó hatályú 

a GFT elkészítésére és a törvényben megha-
tározott benyújtásra.

2014. július végén a MEKH honlapjára 
ugyan felkerült egy ajánlás a GFT összeállí-
tására vonatkozóan, amit használhattunk és 
figyelembe vehettük az elkészítésnél, de ez az 
időpont túl késő volt ahhoz, hogy az ott meg-
jelölt formai javaslatoknak megfeleljünk.

A vagyonkezelési szerződés keretében 
üzemeltetett víziközművek esetén a GFT-t, 
az üzemeltetési szerződésnek megfelelően, 
alapesetben is Társaságunk készítette el az 
Ellátásért felelősökkel egyeztetve, valamint 
nyújtotta be jóváhagyásra a Hivatal felé.

A Bérleti-üzemeltetési jogviszony ese-
tén a GFT készítésére és benyújtására 
Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdései az El-
látásért felelősöket, azaz az önkormányza-
tokat kötelezi. A BAKONYKARSZT Zrt. 
üzemeltetési területén az egységes szerke-
zetű GFT elkészítése érdekében Társasá-
gunk felajánlotta ezeknek az önkormány-
zatoknak is, hogy a GFT készítésében se-
gítséget nyújt oly módon, hogy megfelelő 
önkormányzati adatszolgáltatás esetén el-
készíti és jóváhagyásukat követően a Hiva-
talnak benyújtja azt.

A követelményeknek megfelelően, a 
víziközműveket érintő fejlesztések, beru-
házások meghatározása, és azoknak az ön-
kormányzatokkal történő egyeztetése után, 
az egyes feladatokat fejlesztési ütemekre, 
fejlesztési ágazatokra bontva, költségbecs-
lés meghatározásával együtt készítettük el.

Közel 1700 fejlesztési és beruházási 
feladathoz kellett rövid műszaki leírást és 
helyszínrajzot készítenünk! A nyári szabad-
ságolásos időszakban ez a munka jócskán 
lekötötte a Műszaki és Üzemviteli Osz-
tályok, valamint az egyes üzemegységek 
munkavállalóit is. 

A szorgos és kitartó, gyakran sziszifu-
szi tevékenység meghozta a gyümölcsét! 
A „szüret” néhány jellemző adata: a terje-
delem közel 3000 oldal (8 tömb és 2 füg-
gelék), a helyszínrajzok száma közel 170 
db, a műszaki leírásoké csaknem 1700 db, 
valamint közel 400 db feladat összefoglaló 
táblázat készült. 

Egy rövid átadás-átvételi eljárás kere-
tében 2014. szeptember 15-én, a délelőtti 
órákban beadtuk a BAKONYKARSZT Zrt. 
első Gördülő Fejlesztési tervét a MEKH-
nak.

A feladat ezzel nem fejeződött be, ugyan-
is a beadott tervek felülvizsgálata alapján 
elkészített új GFT-t minden évben be kell 
nyújtani a Hivatalhoz.

Renkó Ádám – 
Soósné Harsányi Sarolta

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § (2) bekez-
dése a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, az üzemeltetett 
víziközművekre az ellátásért felelősöknek, illetve a víziközmű-szolgáltatóknak Gördü-
lő Fejlesztési Terv készítését írta elő.
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Az európai normáknak minden tekintet-
ben megfelelő szennyvízhálózat épült ki a 
BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltetési te-
rületének nyugati határán, a zalagyömörői 
térségben. Több ezer család számára vált 
hozzáférhetővé az új csatornahálózat Dab-
ronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaerdőd és 
Zalagyömörő településeken. A beruházás 
keretén belül Sümegen bővítették és korsze-
rűsítették a szennyvíztisztító telepet, amely 
ezáltal alkalmassá vált a többlet szennyvíz 
fogadására és tisztítására. Az itt élő közel 10 
ezer embert kiszolgáló, hosszútávon is fenn-
tartható szennyvízhálózatot 2014. augusztus 
15-én adták át üzemeltetésre Társaságunk-
nak, a szennyvíztisztító telepet pedig a DRV 
Zrt-nek. A mintegy 1,7 milliárd összköltsé-
gű fejlesztés több mint 1,4 milliárd forin-
tos Európai Uniós támogatás segítségével 
valósulhatott meg a Környezetvédelmi és 
Energia Operatív Program (KEOP) és az Új 
Széchenyi terv keretein belül.

A beruházást több éves előkészítés és 
többszöri tervmódosítás előzte meg, míg 
végül 2012. március 2-án aláírták a Sü-
meg térsége szennyvízhálózat kiépítésével 
kapcsolatos támogatási szerződést. A mun-
katerület átadása után, 2013. év tavaszán 
kezdődhetett el az építés. A kivitelezést a 
Swietelsky-Szabadics Konzorcium nyer-

te el, de a munka nagysága és sokrétűsége 
miatt több alvállalkozót is bevontak a pro-
jektbe. A tavaszi kezdést nagymértékben ne-
hezítette és késleltette a csapadékos időjárás 
és a magas talajvízszint. Ezek a jelenségek 
az egész projekt idején meghatározóak vol-
tak. Több szakaszon kellett vákuumos ta-
lajvízszint süllyesztést alkalmazni, emiatt a 
munkákkal nem tudtak ütemezetten haladni. 
Kollégáinkkal, mint leendő üzemeltetők, a 
beruházás alatt végig jelen voltunk a térség-
ben. Részt vettünk a heti rendszerességgel 
megtartott koordinációkon, a projekt folya-
mán többször megrendezett sajtótájékoz-
tatókon, a víztartási-, és nyomáspróbákon, 
valamint a csatornakamerázásokon. 

A beruházás során megépült 22.708 m 
gravitációs gerincvezeték, 19.014 m nyo-
móvezeték, 10.246 m házi bekötő vezeték és 
13 db hálózati átemelő. A kivitelezés befeje-
zésének közeledtével, 2013. év őszén részt 
vettünk valamennyi érintett településen meg-
rendezett falugyűlésen, ahol tájékoztattuk a 
felhasználókat az új csatornahálózatra való 
rácsatlakozást érintő valamennyi kérdésről. 
Ezt követően, a próbaüzem elindítása után, 
december elejétől megkezdődhettek a rákö-
tések. A rákötés elkészültekor az ingatlantu-
lajdonosok az önkormányzatoknál adhatták 
le a „Csatornarákötési Kérvényt”, amelynek  

nyomtatványát korábban eljutattuk az érintet-
tekhez. Kezdetben, az intenzív rákötési kedv 
miatt, heti két alkalommal mentünk átvenni a 
bekötéseket, ellenőrizni azok műszaki meg-
felelőségét. A megfelelő csatorna használat 
érdekében különös figyelmet szenteltünk a 
régi emésztők megszüntetésének, valamint 
az ingatlanok csapadék és talajvíz elvezetésé-
nek, mivel sem a szennyvízgyűjtők tartalma 
sem pedig a csapadékvíz nem terhelheti az új 
csatornahálózatot. 

A próbaüzem végére 788 felhasználóval 
kötöttünk szerződést, ami 74%-os rákötési 
aránynak felelt meg. A hosszú tartózkodási 
idő miatt keletkező szaghatás kiküszöbölé-
sére „limitált nitrátadagolásos” szagtalanító 
rendszert építettek ki. A kezdeti nehézségek 
után végül sikerült a rendszert stabil műkö-
dési állapotba hozni, és ezzel a nem kívánt 
szaghatást megszüntetni.

A próbaüzem jól vizsgázott, a hálózat 
és az átemelők üzemzavar nélkül működ-
tek, ezért a 2014. augusztus 15-i műsza-
ki átadásnak semmi sem állt az útjába. Az 
Üzemeltetői Szerződés megkötése nyo-
mán újabb szennyvízhálózattal bővült a 
BAKONYKARSZT Zrt. működési területe, 
és megint zárult egy kicsit az a sokat emle-
getett közműolló.

Rieger Ottó

Új szennyvízháLózAT  
zALAGyöMöRÕ TéRséGében

A pROjekt SzÁmOkbAn
Elszámolható nettó összköltség:  1 718 056 600 Ft
Elnyert támogatási mérték 85%, azaz  1 460 348 110 Ft
A kivitelezés kezdetének időpontja:  2012. március 02.
A kivitelezés befejezésének időpontja:  2014. augusztus 15.
A Projekt hivatalos zárása:  2014. szeptember 09.
Bekötés (gravitációs és nyomott)  1 090 db
Bekötő vezeték (gravitációs és nyomott)  10 246 fm
Gravitációs gerinc vezeték  22 708 fm
Nyomóvezeték  19 014 fm
Érintett lakosság:  9 825 fő
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„Ismét esik az eső” hallhatjuk mostaná-
ban szinte naponta. A 2014-es év már szinte 
biztos, hogy a csapadékos időjárású évek 
közé fog besorakozni, bár még több mint 
egy negyedév hátra van. Nem csak a nyári 
három hónap volt esős, hanem a szeptem-
ber is komoly csapadékokkal köszöntött 
be. Szeptember közepén sajnos igaznak 
bizonyultak a meteorológusok baljós előre 
jelzései és rendkívüli időjárási körülmények 
nehezedtek ránk. Szeptember 10–15. között 
ugyanis, 6 nap leforgása alatt 126 mm eső 
eset a hivatalos veszprémi meteorológiai 
mérőállomás adatai szerint. Ebből kimagas-
lik a szeptember 11. szombati nap, mikor 24 
óra leforgása alatt közel 70 mm-t rögzítettek 
a mérőállomások. Ez Magyarország átlagos 
éves csapadékmennyiségének mintegy 10 
százaléka! 

Ilyen mennyiségű csapadék levezetése 
nem problémamentes. A dombvidéki víz-
folyások és vízelvezető árkok sem bírták 
a terhelést minden esetben. Működési te-
rületünkön, több településen is voltak ár-

vízi jelenségek (Ajka, Bánd, Nagyvázsony, 
Pula). 

Ennek tükrében nem csoda, hogy a 
víziközmű szolgáltatásban több helyen oko-
zott problémát a sok eső Társaságunknak. 
Szerencsénkre a vízellátást biztosító vízbá-
zisaink most nem kaptak közvetlen elöntést, 
de biztonsági okokból, több kutat (Vesz-
prém Aranyos-völgy, Ajka Szélespatak, 
Ajka T-12-es kút, Vigántpetendi fúrt kút, 
Pula 2. sz. kút, Hegyesd fúrt kút) ideigle-
nesen kizártunk a víztermelésből a kritikus 
időszakban. Az ideiglenes kizárás fokozott 
figyelmet követelt a diszpécser szolgála-
tunktól és az üzemeltetésben dolgozó kollé-
gáinktól. A kizárással egy időben rendkívüli 
vízmintázást is elrendeltünk az érintett tele-
püléseken. A gyors és hatékony beavatkozá-
sok, a fertőtlenítés szintjének megemelése, 
és a vízbázisok körültekintő üzemeltetése 
azt eredményezte, hogy egy településen 
sem volt vízhiány és az ivóvizek minősé-
gével sem volt gond, a rendkívüli időjárási 
körülmények ellenére. A vízellátás vonat-

kozásában felhasználóink nem érzékelték a 
beavatkozásokat.

A sok eső másik kedvezőtlen hatása, 
hogy a nem megfelelő csatorna használat-
ból és a csatorna kivitelezések hibáiból adó-
dóan, szinte valamennyi szennyvízelvezető 
rendszerünk telítetté vált csapadék vízzel, 
annak ellenére, hogy ezek a rendszerek 
egytől-egyig elválasztott jellegűek, azaz a 
szennyvízbe csapadékvíz nem keveredhet-
ne. A tetővizek közvetlen szennyvízcsator-
nába vezetése, a települési csapadékvíz el-
vezető rendszerek hiánya és a rosszul meg-
épített csatornarendszerek együttesen azt 
eredményezték, hogy sok helyen a száraz 
idei szennyvízmennyiségnek többszöröse 
érkezett a szennyvíz átemelő állomások-
hoz, illetve a szennyvíztisztító telepeinkre. 
A szennyvízelvezető és -tisztító ágazatban 
dolgozó kollégáink megfeszített, és szak-
szerű munkája kellett ahhoz, hogy el tudjuk 
vezetni a csapadékvízzel terhelt szennyvi-
zet,  és csak helyenként keletkezett minimá-
lis elöntés.                                             R. A.

esÕs nyáRuTó

A nAGy csApAdékOk kedvezÕTLen 
hATásAi A víziközMÛ üzeMeLTeTésRe
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TeLeFOnOs üGyFéLszOLGáLAT
Felhasználóink jobb kiszolgálása és a 

jogszabályi környezet módosulása miatt ki-
sebb átalakítást végeztünk Társaságunk te-
lefonos ügyfélszolgálatán. A Fogyasztóvé-
delmi törvény előírja Társaságunk számára 
is, hogy ügyfélszolgálati időben telefonos 
ügyfélszolgálatot is üzemeltessen. Szigorú 
követelmény, hogy a bejövő hívást 5 percen 
belül ne gépi, hanem élőhang fogadja, és 
megkezdődjön az érdemi ügyintézés.

A követelmények betartására az új te-
lefonos rendszerünk lehetőséget ad. Mint 
minden máshoz, ehhez is idő kellett, hogy 
az ebben rejlő lehetőségeket megismerjük, 
alkalmazni kezdjük. 

Több telefonvonalon is ellátunk ügyfél-
szolgálatot. A veszprémi központban há-

rom vonalon – két ügyfélszolgálati és egy 
diszpécser –, Várpalotán és Ajkán pedig 
egy-egy vonalon. Az üzemvezetőségeken 
csak hívásokat fogadunk, ügyfélszolgála-
ti rendszert nem üzemeltetünk. Ezeken a 
vonalakon mind a bejövő, mind a kimenő 
hívásokat rögzítjük, melyre az ügyfelek fi-
gyelmét felhívjuk még a beszélgetés előtt. 
Ez sokszor védelem is a durvább hangnemű 
telefonos hívásokkal szemben, bár sajnos 
így is előfordul egy-egy cifrább eset.

A veszprémi központban jelenleg két fő 
látja el a telefonos ügyfélszolgálati felada-
tot. Ezen a két telefonvonalon, és az innen 
tovább kapcsolt rögzített beszélgetéseket 
hozzárendeljük a felhasználóhoz. Így 5 éven 
belül bármikor visszakereshető az ügyféllel 

történt telefonbeszélgetés. Várpalotán és Aj-
kán 1-1 fő látja el a telefonos ügyfélszolgá-
lati teendőket. Ezeken a helyeken az ügyfél-
hívások hozzárendelését a felhasználóhoz 
ők maguk végzik el.

A felügyeleti hatóságok – elsősorban 
a Fogyasztóvédelemi Felügyelőség – is 
kérhetik ezeket a hangfelvételeket, ha az a 
felhasználói panasz kivizsgálásához szüksé-
ges. A közelmúltban több példa is volt erre. 

Felhasználóink részéről nagy az igény az 
egyre gyorsabb ügyintézésre, bejelentésük 
mielőbbi elrendezésére. Annak érdekében, 
hogy a felhasználóink igényeinek megfelel-
jünk, igyekszünk minden eszközt – telefon, 
számítógép, internet – igénybe venni.

F.L.
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Néhány nagy útépítési projekt indult a 
megyében és a megyeszékhelyen ebben az 
évben. Megkezdődött a 8-as főút átépítése 
2x2 sávosra a Litéri csomóponttól Ösküig, 
valamint Márkótól Herendig. Veszprémben 
pedig az észak-déli úttengely kialakítása 
kezdődött meg a Budapesti - Jutasi út kör-
forgalomtól a Radnóti térig.

Az útépítési projektek üzemeltetésünkben 
lévő víziközműveket is érintenek, melyek ki-
váltását Társaságunk végzi. Az időjárás és a 
természeti adottságok idén nem kedveztek a 
kivitelezési munkáinknak, hol az esős időszak, 
hol a kemény szikla okozott nehézségeket.

A Herend és Bánd települések közötti út-
építés során a két települést összekötő ivó-
víz-távvezeték (760 méter 250-es KPE), va-
lamint szennyvíz nyomóvezeték (1400 mé-
ter 160-as KPE) kiváltását kell elkészíteni 

az új útpálya kialakításához. Az esős időjá-
rás a kivitelezési területet dagonyázó tóhoz 
tette hasonlatossá, ami a földmunkákat jócs-
kán lelassította, és még a lánctalpas kotró is 
el tudott süllyedni a munkaterületen.

Nem úgy a 8-as főút másik felénél, Öskü-
nél, ahol sziklából volt több, mint amennyi-
re eredetileg számítottak a kivitelezők. Ezen 
a területen az új kétszintes csomópont a te-
lepülés déli részét ellátó vízvezetéket érin-
tette. A kiváltáshoz fúrásos, sajtolásos tech-
nológia alkalmazásával kellett a 8-as főutat 
keresztezni. A sajtolás sikerült a jelentős 
mennyiségű szikla ellenére is. A közel 240 
méter hosszú 110-es gömbgrafit öntvény 
csővezetéket már lefektettük, az átkötése a 
közüzemi hálózatra a napokban történik. A 
területre jellemző, hogy a sajtolástól 10 mé-
terre, ahol a 8-ast keresztező aluljáró helyét 

mélyítik, már nem akadtak tömör sziklára, 
„jó nekik…” gondoltuk.

A megyeszékhelyen az észak-déli útten-
gely kapcsán jelentős feladatunk a Radnóti 
téren adódott, ahol a nagyátmérőjű vízveze-
tékeink (300-as és 400-as) adnak egymásnak 
csúcstalálkozót. Az itt található két csomó-
pont biztosítja az Édász medence, valamint 
a Látóhegy töltését, továbbá az I. zóna (bel-
város) betáplálását. Ebbe a darázsfészekbe 
kellett ismét belenyúlni, mint anno a Kohé-
ziós Alap munkák során. Ráadásul a magas-
sági vonalvezetések miatt váratlanul kiderült, 
hogy a 400-as csomópontot le kell süllyesz-
teni, s ez tovább növelte az izgalmakat.

Fenti munkákkal már megbirkózunk és 
reméljük, a címben idézett vasútépítések 
idén már nem indulnak…

Renkó Ádám

„uTAT épíTünk, MeG vAsuTAT…”
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2014. III. negyedév

Munkaviszonya Megszűnt
Fleisch Zoltán csatornatisztító beta-

nított munkás, Kovács Gábor betanított 
csőhálózat és berendezés szerelő, Tóth 
Sándorné gazdasági ügyintéző (Ajkai 
Üzemmérnökség);

Fekete-Nagy Mariann üdülő-
gondnok, Kovács István Ferencné 
statisztikai ügyintéző (Szervezési és 
Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály).

Új munkAvÁLLALók
Elek Imre csőhálózat és berendezés 

szerelő-karbantartó,  Rőhri Dávid 
József  lakatos és vízóra-leolvasó 
(Várpalotai Üzemmérnökség);

Juhász Tiborné vegyészlaboráns;
Hoffmann László számlázási 

ügyintéző (Értékesítési Osztály);
Kovács Hajnalka statisztikai ügyin-

téző (Szervezési és Humánerőforrás-
gazdálkodási Osztály).

GRAtuLÁLunk
Rábl Zsoltéknak Izabella (2014.06.28) 

és Petrovai Péteréknek Edina (2014.07.29) 
nevű gyermekük születéséhez.

bÚcSÚzunk
Kovács Gábortól, az Ajkai Üzemmér-

nökség munkavállalójától.

Stadler emese

huMán 
híRMORzsák
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Tavaly ősszel már hírt adtunk arról, hogy 
a dudari szennyvízelvezetést és -kezelést 
együttesen megvalósító 7 település, pályá-
zati forrást nyert el a jelenlegi tisztítási ha-
tásfok javítása, illetve az elfolyó szennyvíz-
minőség javítása céljából. 

A projekt elsősorban a tisztítótelepet 
érintette, de foglalkozott a szaghatások 
csökkentésével is. A kivitelezési munkák 
jelentős többletfeladatot okoztak a szenny-
víztisztító telep mindennapi üzemelteté-
sében, hiszen két feladatot – kivitelezés és 
üzemeltetés – kellett elvégezni egy helyen. 
A megvalósítást, az elmúlt időszak jelentős 

csapadékot hozó időjárása igencsak hátrál-
tatta. Merész dolog lenne kijelenteni, hogy 
néha nem csüggedtünk el, mondván: „soha 
nem lesz itt rend, avagy soha nem lesz en-
nek vége…”. Szerencsére nem így alakult, 
és a kivitelezői készre jelentés után, szept-
ember 1-jével megkezdődött az elkészített 
művek műszaki átadása. 

A felújított tisztító rendszer végén 
vett vízminták egyértelműen azt mutat-
ja, hogy a munkálatok eredményeként 
a korábbiakhoz képest sokkal jobb az 
elfolyó szennyvíz minősége. A tisztított 
szennyvíz minőség jelenleg, stabilan 

biztosítható. A felújításoknak és fejlesz-
téseknek köszönhetően, sokkal költség-
hatékonyabb üzemeltetést lehet megva-
lósítani a jövőben. A szennyvízelveze-
tés és -tisztítás feladata is olyan, amely 
szinte soha nem tekinthető befejezettnek, 
ezért a jövőben is lesz még bőven teendő. 
Ilyen feladatunk például a szennyvízcsa-
tornába bejutó idegen vizek csökkentése, 
illetve a szivattyúzás hatékonyságának 
növelése. Ezekhez a teendőkhöz viszont 
igen jó kiindulási alapot képez a most 
megvalósított beruházás.

R. p.

dudARi szennyvízTiszTíTó TeLep

MeGkezdÕdöTT A FeLÚjíTási  
Munkák MÛszAki áTAdásA
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Az előző évben hagyományteremtő jel-
leggel létre hívott és nagy sikert aratott 
bakonykarsztos kerékpár túra nyomdokait 
követve, idén augusztus 3-ára hirdettük meg 
a II. tekeR-A-kARSzt kerékpáros túrát. 

Idén nagyobb fába vágtuk fejszénket, 
hiszen tavaly a Balaton partján Sajkodtól 
Révfülöpig, és vissza letekert 57 km után a 
közel 80 km hosszú Balaton keleti – meden-
ce megkerülését tűztük ki célul. 

 A „karika”, nevezzük Balaton kiskör-
nek, megtételéhez 8 órára volt szüksége a 
társaságnak, ám ebbe az időbe beiktattunk 

több kisebb pihenőt 
dehidratáltság elle-
ni védekezésül, ma-
gyarul ivószünetet 
tartottunk. Egy al-
kalommal hosszabb 
időre is megáll-
tunk, melyet előre 
egyeztetett módon 
összehangol tunk 
az időjárással, ami 
ismét kegyes volt 
hozzánk! Az eső 
ugyanis „megvárta” míg fedett helyre vo-
nulunk ebédelni! Amíg mi vesztett kalóri-
áinkat pótoltuk, a nyári zápor felfrissítette 
levegőt, majd továbbindulásunk előtt el-
állt, így végig kiváló körülmények között 
kerekezhettünk.  A teljes mezőny végül 19 
főre duzzadva, veszteségek nélkül telje-
sítette a távot. Annak ellenére, hogy idő-
közben volt néhány említésre méltó szö-
kési kísérlet, akár a nagyobb kerékpáros 
versenyeken, végül egyszerre értünk célba 
Alsóőrsön, az AVSC telephelyén. Onnan 
egy rövid fürdőzést és érzékeny búcsút 

követően, 17 óra után nem sokkal haza-
indultunk.

A helyszínen történt, reprezentatívnak 
tekinthető közvélemény kutatás alapján bát-
ran kijelenthető, hogy kevésbé gyakorlott 
bringások is bátran nekiállhatnak egy ilyen 
túrának! Erre is alapozva, és a résztvevők 
töretlen lelkesedésében, valamint a leendő 
túratársak elszántságában bízva úgy tervez-
zük, hogy jövőre ismét nyeregbe szállunk. 

Mindenkinek köszönjük a részvételt és a 
szervezéshez nyújtott segítséget.       

k. m.

ii. TekeRAkARszT

bALATOn kisköR nAGy LendüLeTTeL
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Két évvel ezelőtt Egyiptomban 
úgy döntött a társaságunk, hogy 
a következő nyaralásunkra Spa-
nyolországba kerüljön sor. Hosz-
szas előkészítés után vált valóra 
utazásunk, hiszen a megállapított 
keretösszeget nem léphettük túl. 
A tengerparti all inclusive ellátást 
biztosító hotelre a Neckermann 
iroda adta a legjobb ajánlatot, 
ehhez kellett megszervezni a 
Wizzair fapados járatát, valamint 
a reptéri transzfereket, biztosítá-
sokat.

A hajnal Ferihegy 2/B termi-
nálon talált bennünket, hiszen 
gépünk reggel hat órakor indult. 
Utazásunk problémamentesen 
zajlott, a leszállás után már a 
megbeszélt helyen várt az idegen-
vezető. Gyors buszra szállás, és 
irány a hatvan kilométerre fekvő 
pár ezer lakosú kisváros, Malgrat 
de Mar, ahol szálláshelyünk kö-
zelében több kilométer hosszú 
a homokos tengerparti strand. A 
Planamar hotel előnye még a pál-
mafákkal övezett kerthelyisége, 
kiváló italbárja, a helyi animáto-
rok által szervezett színes progra-
mok, valamint az, hogy határos a 
bevásárló utcával.

Az indulásunk előtti napok-
ban derült ki, hogy az FC Barce-
lona hazai pályán bajnoki mecs-
cset játszik a szintén élcsapatnak 
számító Bilbaóval. A gyors szer-
vezés, és sok-sok próbálkozás 
eredménye a sikeres jegyvásár-
lás, interneten. 

camp nou a foci fellegvára,  
mágikus szökőkút

Nyaralásunk második napján 
izgatottan indultunk az eddig 
még ismeretlen Barcelona felé. 
A közel százezres komplexumba, 
a Camp Nou-ba gyorsan megy 
a beléptetés. Belül pedig színek 
kavalkádja, forró légkör fogad-
ja az idegent. Hátborzongató, 
ahogy a százezer ember eléne-
keli a Barca himnuszát, ami itt a 
Katalán életérzés megtestesítője, 
hiszen a csapat a függetlenségi 
törekvések szimbóluma, amel-
lett hogy itt mindent átitat a foci 

szeretete. A mérkőzés egyébként 
közepes színvonalú, sima Barce-
lona győzelmet hozott. A napunk 
a meccsnézéssel még nem zárult 
le. A stadionból irány a Catalunya 
tér ugyanis itt találkoztunk a 
csapatunkkal, akik az idegenve-
zetővel már vártak ránk. Az esti 
város életével ismerkedtünk egy 
hosszú séta során, melynek vé-
gén eljutottunk Barcelona egyik 
jelképéhez a mágikus szökőkút-
hoz. Lenyűgözve néztük a mági-
kus kút megjelenéseit, a fények, 
a zenék, és a víz akrobatikájának 
összehangolt varázslatát. A szö-
kőkút az 1929-es világkiállításra 
készült el és Barcelona egyik leg-
híresebb látnivalójává vált. 

monserrat      
Spanyolországban sem vettük 

igénybe az utazási irodánk által 
szervezett fakultatív programo-
kat, inkább a kis helyi irodákat 
választottuk, ahol jóval kevesebb 
euróért ugyanazt a programot 
kaptuk. Nagy meglepetésünkre 
még kiváló magyar idegenvezetőt 
is kerítettek.

Kora reggel indultunk 
Monserrat-ba, a több mint száz 
kilométerre fekvő bencés ko-
lostorhoz, mely több mint 1200 
méter magasságban fekszik. Az 
utunk a kiválóan megépített spa-
nyol autópályákon keresztül ve-
zetett a monserrati hegyi úthoz. A 
szerpentinekkel teletűzdelt úton 
érkeztünk a hihetetlenül magas 
sziklák közé, melyek mint kinyúj-
tott kéz ujjai merednek az ég felé. 
Idegenvezetőnk, Nóra tájékozta-
tott a kolostor múltjáról, melyet 
11. században építettek a mel-
lette lévő bazilika pedig 1592-
ben készült el. Mindkét épületet 
többször átépítették a történelem 
folyamán. A kolostorban őrzik a 
csodatevő Fekete Madonna szob-
rát, melynek megérintése mági-
kus erővel bír. A hiedelem miatt 
évente többszázezren keresik fel 
ezt a zarándok helyet. Visszazök-
kenve a valóságba csodáltuk a pa-
norámát. A helyiek szerint, tiszta 
időben még a távoli Mallorca 

pALOTAiAk spAnyOLORszáGbAn

Az FC Barcelona szentélyében

Andorrai utcakép

Barcelona madártávlatból
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szigetét is látni innen. Sétáltunk még a sajt-
árusok standjai között, kóstolgatva messze 
földön híres portékájukat, és megízlelve a 
bencések által gyógyfüvekből készített li-
kőröket, aztán indulás is tovább Barcelona 
felé!  

barcelona
A buszon Nóra ismerteti Katalónia fővá-

rosáról a legfontosabb tudnivalókat. Előváro-
saival együtt négy millióan lakják a várost, 
de kisebb a területe, mint Budapesté. Rö-
viden bemutatta még a város történetét és 
már meg is érkeztünk első látnivalónkhoz 
az Espanya térre. Rövid fényképezés a már 
éjszaka megcsodált Katalán Nemzeti Mú-
zeum irányába, a bikaviadalok arénája felé, 
mely jelenleg plázaként működik. Az olimpi-
ai stadion felé haladva meghallgattunk egy-
két érdekes történetet az 1992-ben rendezett 

olimpiáról, gyönyörködtünk a város panorá-
májában, majd a város híres sétálóutcájában, 
a La Ramblán találtuk magunkat. Az utcán 
hömpölygő turisták ezrei a mutatványosokat, 
az árusok portékáit bámulták, ahogy mi is. 
Az utcából nyíló piacon szinte minden kap-
ható, soha nem látott formájú halak, és egyéb 
gusztustalan tengeri herkentyűk, Indonéziá-
ból származó ismeretlen gyümölcsök, a hí-
resen finom spanyol sonka különlegességek, 
labda méretű vöröshagymák láthatók a szinte 
leírhatatlan nyüzsgésben. A piacozás után bu-
szunk Antónió Gaudi alkotásához indult.

Sagrada Familia
A templomot 1883-ban kezdték építeni, 

de mind a mai napig nem sikerült befejezni. 
Az átadási határidőt 2026-ra tűzték ki, de a 
rossz nyelvek már tudnak egy 2050 – évi 
határidőről is.

Csodáltuk a katolikus bazilika tornyait, 
azoknak hihetetlenül aprólékos kidolgozott-
ságát, monumentális méreteit, az egyenes 
vonalakat felváltó görbületeket az építmé-
nyen. A csodatemplom nem csak Barcelona 
híres jelképe lett, hanem Spanyolország leg-
látogatottabb épületévé is vált. Neve a ma-
gyarra lefordítva: Születés Temploma.

Hazafelé haladva a busz ablakából meg-
pillantottuk a barcelonai Vízművek 30 eme-
letes irodaházát is, közben arra gondolva, 
bizony van még hova fejlődnünk. 

Andorra 
Az utolsó szervezett programunk hely-

színét az utazási irodák tájékoztatói úgy 
hirdetik, mint olcsó bevásárlási lehetőséget 
a mini államban, mert Andorra adó és vám 
szabadterület. 

Majd három órás utazás a már megcso-
dált spanyol autópályákon át. La Vella a fő-
város egy gyönyörű völgykatlanban fekszik 
több mint kétezer méteres hegyek gyűrű-
jében. Az első nagy bevásárló központban 
gyorsan rájövünk, hogy az olcsó vásárlási 
lehetőség nem más, mint a turisták átverése. 
A cigarettán, parfümön és a szeszes italokon 
kívül minden jóval drágább, mint a spanyol 
tengerparton. Így a hátralévő időt városné-
zéssel töltöttük és gyönyörködtünk a vadre-
gényes tájban.

Az utolsó este hagyományainkhoz híven 
meghatároztuk következő utazásunk hely-
színét, most azonban három lehetőség is 
felmerült ezek közül azért a legvalószínűbb, 
már az árfekvése miatt is, a görög szigetvi-
lág valamely szigete. 

kemény kálmán

Barcelonai vízmű székháza Monserrat

Nelli a kígyóval
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bAkOnYI kARSztvÍz
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.

A szerkesztőség és a kiadó címe: Veszprém, Pápai út 41. Tel.: (88) 423-222.
Felelős szerkesztő: Laki Pál. Felelős kiadó: Kugler Gyula vezérigazgató. 

Nyomda: OOK-PRESS Kft. 
Felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató.

Készült 2.500 példányban.

Mivel a tavaly megrendezett I. 
LÓGATAKARSZT horgászverseny vala-
mennyi díját az ajkai kollégák zsebelték be, 
ezért már akkor eldőlt, hogy az idei versenyt 
mi, ajkaiak bonyolíthatjuk le.

A szervezés még nyáron, a helyszín kivá-
lasztásával kezdődött. Több lehetőség közül 
végül a Herendi Horgászegyesület kezelé-
sében lévő tavakra esett a választás. Itt egy 
14 hektáros, csendes, szép környezetben, 
nagyrészt gondozott területen 3 tó található. 
A tavak körül mintegy 60 kisebb horgász-
ház teszi hangulatosabbá és kényelmesebbé 
a horgászatot. 

Az egyesület vezetőségével egyeztetve, a 
3. számú tavat kaptuk meg szeptember 6-ra. 

Nagy izgalommal készültünk, s mire 
felvirradt a verseny napja, mindenki kel-
lőképpen felkészült arra, hogy összemérje 
horgásztudását (és szerencséjét) vízműves 
kollégáival. Reggel fél hét körül szép szá-
mú társaság gyülekezett a Közösségi Ház 
teraszán, tele várakozással és reményekkel. 
Az égre nézve megállapítottuk, hogy nincs 
LÓGATAKARSZT eső nélkül, bár a tava-
lyinál jobb volt a helyzet, de ez bármikor 
megváltozhatott. 

A kedvcsináló pálinkák és reggeli-pótló 
zsíros kenyerek elfogyasztása után köszön-

töttük a megje-
lent horgászo-
kat és népes 
szurkoló tá-
borukat, majd 
kisorsoltuk a 
horgászhelye-

ket. A tópart változatossága révén volt, aki 
stéget, volt, aki parti helyet kapott. Miután 
mindenki megtalálta és elfoglalta helyét, 
előkészítette a szerelékét, és beetetett, a 8 
órai dudaszó utáni csobbanások jelezték, 
hogy valamennyi horgász megkezdte a ver-
senyt. 

Blaskó Pisti barátunk már az első fél 
órában egy 1,23 kg-os ponttyal jelezte, 
hogy kér egy szeletet a várható sikerből. 
Aztán az idő múlásával, és a folyamato-
san körbehordott pálinka fogyásával egy-
re több versenyzőnél „mutatta magát” a 
kapásjelző, és emelték ki a halakat a víz-
ből. Volt, aki egy pontyot, volt, aki kettőt 
fogott. Sőt olyan is akadt, aki amurt emelt 
ki a vízből, de bizony olyan is, aki csak 
néhány snecit, és uram bocsá’, még olyan 
is előfordult, aki semmit sem. Ámbár, az 
arcokat és az egyre apadó pálinkásüveget 
látva, ez senkinek sem szegte kedvét, sőt, 
még a néha eleredő eső sem. 

Egyszer aztán elhangzott a második du-
daszó, és a versenynek vége lett. Követke-

zett egy még izgalmasabb feladat, a mérle-
gelés. A fogások összesítése során kiderült, 
hogy kollégáink 10,25 kg halat merítettek 
ki, a következő sorrendben. Első helyen 
végzett Etlinger Gábor 3,45 kg-mal, a má-
sodik Mészáros Szabolcs 3,02 kg-mal, míg 
a harmadik helyen végzett, és egyben a ver-
seny legnagyobb halát is magáénak tudhat-
ta Kugler Gyula az 1,74 kg súlyú amurral. 
A további sorrend: Blaskó István 1,43 kg, 
Koós Máté 0,41 kg, Garam László 0,1 kg és 
Kovács Csaba 0,1 kg. 

Mire mindezen túljutottunk, el is készült 
a finom ebéd, amit jó étvággyal elfogyasz-
tottunk. Az eredményhirdetés után aztán 
mindenki lassan elindult hazafelé, hiszen 
bevallhatjuk, alaposan elfáradtunk.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
a társaság vezetésének az anyagi támogatá-
sért, Etlinger Gábor kollégánknak, és fele-
ségének, Takács Györgyinek a szervezésben 
nyújtott segítségükért, valamint Bali Ervin-
nek, Bali Zoltánnak és Bali Hédinek az ebéd 
elkészítéséért.

A kellemesen eltöltött nap után (remé-
lem, hogy ezt valamennyi résztvevő így 
érzi), bízhatunk abban, hogy ez az immár 
hagyománnyá vált verseny, vagy inkább ba-
ráti találkozó jövőre egy másik, hasonlóan 
gyönyörű környezetben folytatódik.

Rieger Ottó

ii. LóGATAkARszT

isMéT hORGászTunk
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