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SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS A TÁRSASÁG KÖZPONTJÁBAN
Részvénytársaságunk központjának
szervezeti felépítése a cég 1996. január
1-i megalakulásától datálódik. Az akkor
kialakított struktúra csupán egy helyen
változott 1998-ban. Az akkor módosított munkaszervezet, azóta változtatás
nélkül működött.
A gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. Tv. jelentősen megváltoztatta a társaságok működési szabályait, ezért a társaság közgyűlése 2006.
decemberében új alapszabályt alkotott.
Egyidejűleg további törvényi- és más
jogszabályi változások is bekövetkeztek, amelyek a társadalom, a külső kör-

nyezet hatásaival, a tulajdonosok és a
fogyasztóink igényeivel együtt a társaság működésének, szervezetének újabb
módosítását indukálták. A szervezet és
annak működését részletesen meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításánál figyelembe
kellett venni a közelmúltban bekövetkezett és a jövőben várható különböző vezetői szintű személyi változásokat is.
A társaság felső vezetése a középvezetők bevonásával – javaslataikat
figyelembe véve – megtervezte az új
munkamegosztást, és munkaszervezetet. A tervet a társaság igazgatósága a
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A társaság korábbi szervezeti felépítése

36/2007. (VII.11.) Ig. sz. határozatával
fogadta el és 2007. augusztus 1-jével
helyezte hatályba.
Az új szervezeti ábra tartalmazza a
társaság vezető testületeinek, szervezeti
egységek és az egységekhez nem kötött
tevékenységek (minőségirányítás, ügyvédi teendők, belső ellenőrzés, adatvédelmi feladatok) kapcsolatát, alá/fölé
vagy mellérendeltségi helyzetét, valamint a felső vezetés irányítási területeit.
A bevezetett szervezeti változások
és okai:
1. A pénzügyi- és a számviteli területeken mára sikerült megteremteni az
egységes szervezetben történő összefogottabb munkavégzés személyi-,
tárgyi- és informatikai hátterét, így a
két osztályt ezentúl összevontan működtetjük.
2. A Közgazdasági Osztály szerteágazó tevékenységét szűkíteni, racionalizálni volt szükséges. A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatait
(ingatlanhasznosítás és működtetés)
a Műszaki Osztály vette át, míg az
informatikai feladatokat a továbbiakban az önállósított és közvetlenül
a vezérigazgató irányítása alá rendelt Informatikai Csoport végzi, egy
kézben tartva a társaság számítástechnikai-, távközlési tevékenységét, ezek fejlesztését, működtetését.
A Közgazdasági Osztály által korábban végzett gazdasági elemző
feladatok a Pénzügyi- és Számviteli
Osztályhoz kerültek át, melyet a későbbiekben komplex kontrolling tevékenységgel kell kibővíteni.
Az átadott tevékenységek után megmaradt feladatok szervezési- és humánjellegűek (iktató, leíró, vezetői
asszisztencia, testületek munkájának előkészítése, koordinálása, bér,
tb, munkaügy, személyzeti ügyek),
így az osztály elnevezése Szervezési- és humánerőforrás-gazdálkodási
Osztállyá változott.
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A 2007. augusztus elsejétől érvénybe lépett új szervezeti felépítés
3. A Műszaki Osztály az Üzemviteli
Osztálynak adta át az engedélyezéssel, műszaki nyilvántartással kapcsolatos tevékenységeket és a volt
Közgazdasági Osztálytól átvett vagyongazdálkodási feladatokkal, a
fejlesztési, fenntartási, vagyongazdálkodási tevékenységeket végzi a
továbbiakban, egy kézben tartva az
anyag-, és vagyongazdálkodási teendőket.
4. Az Üzemviteli Osztály a továbbiakban is az ivóvíz ellátási- és szennyvízelvezetési, -tisztítási feladatokat
koordinálja, irányítja, kiegészítve a
környezetvédelmi- és engedélyezési-, nyilvántartási, valamint a mű-

ködtetéshez szükséges energetikusi
feladatokkal.
Az Értékesítési Osztály, valamint a
Központi Laboratórium szervezetében
nem történt változás.
Az üzemegységek szervezetei is változatlanok maradtak. Kivétel ez alól az Ajkai
üzemmérnökség, ahol 2007. szeptember
21-től megszűnik a Zalagyömörői Körzetszerelőség, melynek területét és feladatait a
Káptalanfai Körzetszerelőség veszi át.
A végrehajtott szervezeti módosítások, racionalizálások minden bizonynyal javítják a társaság szervezettségét
és gördülékenyebbé, átláthatóbbá teszik
tevékenységeinket.
Tomózer József

SEGÍT A FEJLESZTÉSI
DÍJHÁNYAD
Társaságunk Felügyelő Bizottsága
rendszeresen vizsgálja az értékesített
víz és elvezetett szennyvíz díjába beépített közmű amortizáció, valamint a
fejlesztési díjhányad felhasználását.
Ellenőrző vizsgálataikban a befolyt
amortizációs és fejlesztési összegek
alakulását, és azok hatékony felhasználását elemzik. A legutóbbi, 2007.
szeptemberi ellenőrzés a 2006. évi
tényadatokra és a 2007. évben várható
felhasználásra terjedt ki.
A vizsgálat megállapította, hogy a
közmű beruházásokra és felújításokra 2005. évben 500 millió 649 ezer,
míg 2006-ban 454 millió 277 ezer forint fejlesztési jellegű pénzeszköz állt
rendelkezésre. Ezzel szemben 2005ben 585 millió 230 ezer forintot, míg
2006-ban 494 millió 149 ezer forintot fordítottunk az önkormányzati
közművagyon fejlesztésére. Vagyis
2005-ben 84 millió 581 ezer forinttal, tavaly pedig 39 millió 872 ezer
forinttal haladtuk meg a rendelkezésre álló keretet. A többletfinanszírozás
kizárólag a BAKONYKARSZT Zrt.
nyereséges gazdálkodásának volt köszönhető.
Szembetűnő, hogy a Társaság által elvégzett beruházások és felújítások, minden évben meghaladják az
amortizációs és fejlesztési források
által nyújtotta lehetőségeket. Így az
önkormányzatok „tartozása” a Társaság felé évről-évre nő! Tisztában kell
lenni azzal is, hogy a rekonstrukció
szükséges mértékét még így sem érjük el.
A víz- és csatornaszolgáltatási díjakba beépített amortizációs hányad
sajnos önmagában nem minden rendszeren tudja biztosítani a pénzügyi fedezetet a szükséges fejlesztésekre.
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
A fejlesztési díjhányad hathatós segítséget nyújt azon önkormányzatok
számára, akik fejlesztési elképzeléseik megvalósításának érdekében élnek
ezzel a lehetőséggel. A szűkös anyagi forrásokkal küzdő önkormányzatok
sok esetben jelentős forrást képesek
létrehozni a testületi üléseken (díjtárgyalásokon) megszavazott fejlesztési
díjhányad képzésével.
Ebben az évben már 13 önkormányzat élt a fejlesztési díjhányad beépítésével a szolgáltatási díjba. Éves
szinten jelenleg 60-70 millió forint
beruházási forrás képződik fejlesztési
díjhányadból.
A hosszabb távra tervező önkormányzatok, mint például Várpalota,
Hajmáskér, Magyarpolány, Ősi, Papkeszi, Nemesvámos vagy Vilonya, a
fejlesztési díjhányad segítségével tartalék forrást is képezhetnek a később
esedékes fejlesztésekre.
A Felügyelő Bizottság összegző
megállapításában azt fogalmazta meg,
hogy
– A díjba beépített amortizációs forrásokat a BAKONYKARSZT Zrt.
szakszerűen, átgondoltan használja fel, kiegészítve a tevékenységéből származó nyereséggel és egyéb
fejlesztési forrásokkal.
– A településeken felmerülő fejlesztési igény meghaladja az amortizációs forrásokat.
– Amennyiben a tulajdonos önkormányzatok, a közművagyon
műszaki színvonalát megtartani
kívánják vagy korszerűsíteni akarnak, elengedhetetlen, hogy plusz
forrást teremtsenek. Ennek egyik
lehetősége a díjba beépített fejlesztési díjhányad.
– Javasolt minden önkormányzat
számára a fejlesztési díjhányad beépítése a víz- és csatornaszolgáltatási díjba, illetve annak emelése
évről-évre, a lakosság terhelhetőségének figyelembe vételével.
RA

MI AZ ÁRA A NEM MEGFELELÕ
KIVITELEZÉSNEK?
– MÉG MINDIG „KISÉRT” A BALATONFELVIDÉK
CSATORNÁZÁSA PÉCSELYEN ÉS BALATONSZÕLÕSÖN –
Már jó ideje annak, hogy a Balaton
felvidéki szennyvízcsatorna rendszer
építési munkái Pécselyen, Balatonszőlősön, Dörgicsén és Vászolyban befejeződtek. Az elkészült beruházást átadták
tulajdonba az önkormányzatoknak, majd
üzemeltetésre a Bakonykarszt Zrt-nek.
Az üzemeltetés során számtalan alkalommal végeztünk méréseket, figyeljük
a csatornarendszer infiltrációs és exfiltrációs képességét. Sajnos két településen, Pécselyen és Balatonszőlősön, ami
az ellenőrzéseket illeti, sűrűn látott vendégek vagyunk. Korábban a csatornaépítés stádiumában a Swietelsky Kft., mint
generálkivitelező tevékenykedett, bevonva az általa kiválasztott alvállalkozóit az építésbe.
A kivitelezés ideje alatt rendszeresen összehívott koordinációs egyeztető
megbeszéléseken részvénytársaságunk
vezetése, valamint az üzemeltetői részről megbízott kollégák, több alkalommal hívták fel a kivitelezők figyelmét
a csatorn rendszer, illetve a műtárgyak
vízzáróságának fontosságára. Utaltak az
esetleges kivitelezési hiányosságokból
származó többlet kiadásokra. Többszöri helyszíni bejárással mértük fel azokat
a helyeket, ahová szigetelt tisztítóakna
fedlapokat kértünk elhelyezni. A bejárásokon részt vettek a települések polgármesterei is. A lakosság részéről már az
építés során több alkalommal érkeztek
bejelentések, hogy a csatornaépítést nem
az előírásoknak megfelelően végzik. A
kivitelezés ideje alatt nem hullott annyi
csapadék, hogy a talajvíz gátolta volna
a munkálatokat. A befejezést követően,
még a használatba vételi eljárás előtt, az
esőzések hatására megnövekedett a talajvíz szintje, és a csatornába szemmel
láthatólag a szokványostól eltérő menynyiségű víz jutott be. Köztudott, hogy a

csatornahálózaton beérkező szennyvíz a
DRV területén és kezelésében lévő tisztító telepre kerül, ahol a mért mennyiség
alapján számláznak. Ez természetesen
erősen zsebbevágó kérdés mind a lakosság, mind az önkormányzatok számára.
Az érintett önkormányzatoknak, és a
kivitelezőnek üzemeltetőként többször
jeleztük a hiányosságokat, amelyeket
több-kevesebb sikerrel ki is javítottak.
Legtöbb esetben azonban újabb talajvízbetörés lett a lelkiismeretlen javítás
következménye. A nehézkivitelű beton
aknák aljzatán keresztül, a befalazó idomok mellett, majd más esetekben a beton
gyűrűk összeillesztésénél, vagy a megsüllyedt tömítetlen fedlapokon keresztül
jut be a csapadékvíz a megípítendő csatornába. Időközben – az évek teltével – a
csatorna állapota nem sokat, vagy alig
változott, a tisztításért fizetendő összeg
viszont egyre nőtt.
Néhány hónapja végre, a többszöri hibajelzés hatására, elkezdődött a hatékonynak tűnő javítás. Ezt megelőzte a kivitelezővel, illetve az önkormányzatokkal közös
újabb hibafeltáró munka, valamint megállapodás a konkrét javítási határidőkről.
Eszerint a két településen kijelöltük azokat
a még hibás csatorna szakaszokat, amelyeket javítani kell, és a kivitelezőnek sikeres nyomáspróbával kell bizonyítania a
vízzáróságot. A kijelölt csatornaszakaszok
azonban csak akkor állják ki a vízzárósági próbát, ha tartósan ellenállnak a talajvíz
nyomásának. Továbbá a javítás csak akkor mondható eredményesnek, ha a fedlapokon keresztül megszűnik a csapadékvíz
bejutása a csatornába. Technikai szempontból komoly feladatot jelent a kivitelezőnek a nyomáspróba, ami azonban – az
eddig tapasztaltak alapján – alapvető elvárása a beruházónak és az üzemeltetőnek.
Szalai László
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GÕZERÕVEL HALADNAK A MUNKÁK
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZKEZELÉSI KOHÉZÓS ALAP PROGRAM
A 2007. májusában megkötött kivitelezési szerződések megnyitották
az utat a program teljes körű megvalósítása felé. Így a nyár folyamán már
mind a három „piroskönyves” munka,
valamint a két „sárgakönyves” beruházás is „gőzerővel” haladt. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt
ugyan 2 hónapos késés keletkezett, ez
azonban a feladatok teljesítését, várhatóan nem fogja akadályozni.
A program előrehaladását a korábbi rendszerünk szerint piros- és sárgakönyves projektelemek szerint ismertetjük az alábbiakban.
A FIDIC piros könyves munkáknál
megszülettek a kivitelezési munkákra
vonatkozó vállalkozási szerződések.
A veszprémi csatornázási munkákat
és a szennyvíztisztító telepi fejlesztéseket a SADE Kft. végzi. Befejezéséhez közelednek a csatornaépítési
munkák a Dózsavárosban. A Séd alatti
átvezetés átépítésével megkezdődtek
a főgyűjtő rekonstrukciók is a Pataktér közelében. Csaknem teljes egészében elkészült már a Reptéri csatornahálózat nyomóvezetéke, valamint az
1-9-0 jelű csatorna átépítése, továbbá
szeptemberben megkezdődik a Csererdő lakónegyed csatornázása.
A Veszprémi Szennyvíztisztító Telepen is megkezdődtek a munkálatok,
bontás és építés előkészítés folyik.
Rendelkezésre áll a szennyvíztisztító
telepi bekötőút építési engedélye is.
A zirci csatornaépítési munkákat
a SWIETELSKY Kft. végzi. Elkészült
a tündérmajori gravitációs csatornahálózat és Kardosréten megkezdődtek a
„látványos” csatornaépítési munkák.
A pályáztatás során a hegyesdi térségben megvalósítandó „zöldmezős”
csatornázási munkákat szintén a
SWIETELSKY Kft. nyerte el. Tekin-

tettel arra, hogy a Művészetek Völgye
rendezvénysorozat alatt építési munkát az érintett falvakban nem végezhettek, így a jelentősebb munkálatok
augusztusban indultak meg.
Mindhárom területen, a kivitelezést lakossági fórumok előzték meg.
Az építési munkák várható befejezési
határideje: 2008. III. negyedév.
A FIDIC sárga könyves munkák
közül lassan befejező szakaszába lép
a zirci szennyvíztisztító telep építkezése. Elkészült az új biológiai medence,
az új gépház, az udvartéri vezetékek,
és elkezdődött az irodaépület felújítása is. Az építési munkák befejezésének időpontja szerződés szerint: 2007.
december 31.
Elkészült a hegyesdi szennyvíztisztító telep komplex vasbeton medence
műtárgya, mint ahogy a szennyvíztisztító telephez vezető bekötőút és a
telepre bevezető szennyvíz nyomóvezeték is. Ezen a területen az építési
munkák befejezésének időpontja szerződés szerint: 2008. április 30.
A veszprémi 43-T-0 jelű főgyűjtő
beruházás megvalósulása a végéhez

Csatornázás Vigántpetenden

közeledik. A kivitelezés, már csak a
nyílt árokszakaszok felújítására korlátozódik. Korábbi beszámolóinkban
már említettük az elkészített részeket.
Ezeknek az építési munkáknak a befejezési időpontja a szerződés szerint
2008. április 30.
A kivitelezési szerződések megkötését követően a PIU Iroda számvetést készített, melyből kitűnik, hogy
a program várható költségei a betervezett munkák maradéktalan megvalósulása esetén sem érik el a tervezettet. A megtakarítás mértéke mintegy
bruttó 2 milliárd forint. A fennmaradó összeget – az uniós szerződés módosítása után – csatorna rekonstrukciókra és további fejlesztésekre lehet
fordítani. A szerződés módosításának
előkészítése folyamatban van. Jelenleg a kiegészítő feladatok Megvalósíthatósági Tanulmánya és egy elvi
vízjogi engedélyre benyújtandó terv
készül.
A pótlólagosan megvalósítandó
feladatok összeállítását részvénytársaságunk végezte el.
RA
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A KINTLÉVÕSÉGEK CSÖKKENTÉSE
Az elmúlt években a Bakonykarszt
Zrt. komoly eredményeket ért el a kintlévőség összegszerű csökkentésében. Ezt
tükrözi az is, hogy míg a 2001. évben a
tartozások miatt elszámolt értékvesztés
összege 69 millió forint volt, addig 2006.
végére ez az összeg kereken 29 millióra
csökkent.
(Év közben viszont a pillanatnyi kintlévőség mértéke általában jelentősen ingadozik. A legfrissebb adatokat tekintve
például: a 2007. június 30-án fennálló tartozás állomány 136 millió 293 ezer forint,
míg a júliusi kiegyenlítés már 60 millió
forint, és a tartozás augusztus 31-én – 82
millió 537 ezer forint kiegyenlítésével –
53 millió 756 ezer forintra alakul.)
Az elmúlt évben jelentősen javult a
társasházak fizetési képessége. Ha nem is
azonnal fizetnek, de a 90 napon túli tartozásaik a 2006. június 30-án regisztrált 2
millió 565 ezerről az idei év hasonló időpontjára 283 ezer forintra csökkent.
A határidőn túli kintlévőségek keletkezelésének okai alapvetően nem változtak az elmúlt években.
A lakosság körében továbbra is jellemző, hogy feledékenység és hanyagság
miatt, nem egyenlítik ki a számlákat, illetve a romló életviszonyok miatt átme-

neti vagy folyamatos fizetési nehézségeik
vannak fogyasztóinknak.
A lakásszövetkezeteknél, társasházaknál a főmérő és mellékmérő közötti különbözetet gyakran késve egyenlítik ki.
A gazdálkodó szervezeteknél pedig átmeneti, vagy tartós fizetésképtelenség az
oka a késedelmes fizetésnek, a tartozások
keletkezésének.
Kintlévőség visszaszorítása érdekében
2006. június 30. és 2007 június 30. között
2.873 fogyasztót értesítettünk ki korlátozásról 39 millió 523 ezer forint tartozás
állomány miatt. A kiértesítést követően a
fogyasztók nagy része egy összegben rendezte tartozását, mások pedig részletfizetési lehetőséget kértek. Az időszakban, 1
millió 406 ezer forint tartozás miatt, 65 db
vízkorlátozást lehetővé tevő un. kulcsos
golyóscsap került beszerelésre.
Ugyanebben az időszakban a mellékmérős fogyasztók körében a szerződés
felbontását kezdeményeztük 1078 esetben, 11 millió 897 ezer forint tartozás miatt. Az 1.078 kiértesített fogyasztóból 842
fogyasztó kereken 9 millió forint értékben, a megadott határidőn belül rendezte
a tartozását, míg 236 esetben, 1 millió 857
ezer forint tartozás miatt, éltünk a törvény
adta lehetőséggel és a mellékmérős szer-

ződést felmondtuk. Amennyiben a tartozás meghaladta a 7 ezer forintot, fizetési
meghagyást bocsátottunk ki a tartozás behajtása érdekében.
2006. június 30. és 2007. június 30. között 293 esetben, összességében 10 millió
785 ezer forint behajtására indítottunk el
fizetési meghagyást. A már elindított peres
ügyek nyomán 73 esetben, összesen 2 millió 548 ezer forintot fizettek be a hátralékos
fogyasztók.
A fizetési meghagyások eredménytelensége esetén a hátralék behajtását bíróság által kijelölt végrehajtónak adjuk ki.
Jelenleg 314 ügyünk van végrehajtás alatt
és 175 esetben történt végrehajtási jog
bejegyzése tulajdoni lapra. Több esetben
sajnos a végrehajtó is szünetelteti a végrehajtást a fogyasztó tartósan rossz anyagi
körülményei miatt.
A hátralék összegére kedvező hatással
lenne, ha az ügyfeleink nagyobb számban
vállalnák fizetési módként a banki csoportos beszedést. Ügyfélszolgálatainkon, szerződéskötésekkor elsőként ezt a lehetőséget
ajánljuk figyelmükbe. Ezzel csökkenthető
lenne a kis összegű, egy-egy számlatartozás miatt kiküldött felszólítások mennyisége.
File Lilla

Veszprémben a Mártírok úti ivóvíz vezeték rekonstrukciós munkálataira került sor
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MÉRÉSTÕL AZ ADATKEZELÉSIG
– A MOM ZRT. KOMPLETT RÁDIÓS RENDSZERÉRÕL –
A vízmérőolvasás új korszaka kezdődik társaságunknál. Egyelőre csak
tesztelésként, a MOM Zrt.-től vásárolt
300 impulzusadóval felszerelt vízmérővel kezdjük a munkát. Ennek a rendszernek a majdani bevezetésével megszűnnek a vízmérőolvasás legnagyobb
problémái. Nem jelentenek majd gondot a nem hozzáférhető vízmérőhelyek,
vízmérők, a vízzel teli, szennyezett,
vagy hóval fedett aknák, és a leolvasási
idő is töredéke lesz az eddigi óraolvasásra fordított munkaidőnek. A vízmérő
olvasás könnyebben, gyalogosan, vagy
autóvezetés közben is végezhető. Nem
utolsósorban pedig a szolgáltatás tökéletesítésével a vevői elégedettséget is
megerősíthetjük.
A most beszerzett mérőket Ajkán,
Várpalotán, Veszprémben, és Herenden
építettük be. Az úgynevezett HYDRORADIO rendszer – a vízmérőre felszerelt rádiómodul –, automatikusan továbbítja az aktuális mérőállást és egyéb
hasznos információkat: manipuláció,

a kiolvasás pontos dátuma, szivárgás,
a vevő-rögzítő egységhez. Ez a modul
egyszerűen rápattintható a vízmérőre a
hitelesítés megsértése, illetve a mérő kiszerelése nélkül. A rendszer által biztosított egyirányú (unidirekcionális) adatátvitel ideális körülményeket biztosít a
leolvasáshoz.
A rendszer további tartozéka a Bluetooth vevőkészülék, mely hálózati táplálás nélkül, saját – 2 napig üzemképes
– elemeivel is működtethető, sőt, autós
kiolvasás esetén az autó szivargyújtójáról is üzemel. Ez a vevőkészülék biztosítja a kommunikációt, és kiolvasásakor
– a PRIOS nevű protokollt használva –
továbbítja az adatokat a vízmérőre felszerelt rádiómodultól a nagyteljesítményű kézi számítógépre (PDA), amely
ezeket rögzíti.
Ezen a PDA-n (HYDRO-POCKET)
tárolt adatok egy szoftver segítségével a központi számítógépre, és azon
belül más adatfeldolgozó (számlakészítő) szoftverekbe is egyszerűen ex-

portálhatóak. Ugyanezek segítségével
tetszőleges szervezésű „kiolvasási túrák” is létrehozhatóak, melyek szintén
megkönnyítik és rugalmasabbá teszik
az amúgy embert próbáló, időjárásnak,
és nehéz munkakörülményeknek kitett
vízóraolvasóink nem éppen irigylésre
méltó munkáját.

TOVÁBBKÉPZÉS
VEZETŐKNEK

Másnap folytatás, a megkezdett témák
továbbvitele, időnként játékokkal, időnként esettanulmányokkal színesítve az
előadásokat. Délután 3 óra felé már mindenkin látszanak a fáradság jelei.
Felfrissülésül beutaztunk vasi kollegáink meghívására Szombathelyre, ahol szakmai tanulmányút keretében végigvezettek
a szombathelyi uszoda és élményfürdőn,
melyet a Vasivíz Zrt. üzemeltet. Érdekes
volt. Kicsit irigykedtünk, hogy nekik van
saját fürdőjük. Mi veszprémiek egyelőre
csak szeretnénk ilyet. Az ajkai kollégák
ömömüknek adtak hangot, hogy az ajkai
fürdőt nem nekik kell üzemeltetni, mert azt
is megtudtuk, hogy ez nem könnyű feladat.
Hát… Mindennek két oldala van.
A régi víztornyot is megmásztuk jó
néhányan, ahonnan a panoráma kárpótolt
bennünket a fáradságért, amit feljutásért el
kellett szenvedni. Láttunk meseszép múzeumnak berendezett régi gépházat, ahol a

Szombathelyről és a környékéről származó,
a víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó
fontosabb dokumentumokat, tárgyi emlékeket állították ki, a kezdetektől napjainkig.
Egyszer ezt mi is össze fogjuk rakni!
Estére irodalmi összeállítással leptek
meg bennünket a szervezők. Kiderült,
hogy nemcsak a víz érdekli a társaságot,
hanem bizony Villon költészete is sokaknak kedvence.
Péntek délelőtt még egy kis rádolgozás a vezetői ismeretekre, délben a búcsúzásként bőséges ebéd. Délután a vállalkozó szelleműek még nekiindultak osztrák
oldalról a Kőszeg melletti Írottkőnek. Az
egészséges ivóvíz fogyasztása mellett számukra az egészséges testmozgás is fontos
szerepet tölt be napjaikban.
Elfáradva, de újabb tudással érkeztünk
haza a mindennapokba, ahol igyekszünk a
megszerzett tudást beépíteni munkánkba!
File Lilla

Társaságunk középvezetőknek szervezett vezetői tréninget Vasszécsényben az
Ó-Ebergényi kastélyban. A nagyon szép
középkori kastélyba, melynek a parkja,
öreg fái az épületnél is szebbek voltak,
egy hét közepi nap delére ért oda a „továbbképzendő” kis csapat.
Könnyű ebéd (meg ne terhelődjön a
gyomrunk, figyelmünk ne lankadjon!),
majd a tanfolyam megnyitása, délutáni
előadások. Tárgyalás technika –szituációs
játékok, és közben egymás jobb megismerése, a problémakezelési stílusok megfigyelése. Tanulás. Ha nem is iskolai módszerek szerint, de tanulás, mert az élet ezt
követeli mindenkitől, a vezetőktől talán
még inkább. Este kellemes beszélgetések,
szerencsére nem csak a problémákról.
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EMLÉKEZÉS
BENDICSEK JÓZSEFRE

Bendicsek József (1934–2007)
Július 25-én, életének 73. évében
elhunyt Bendicsek József, cégünk
jogelődje, az 1960-tól 1993-ig működő Veszprém Megyei Víz- és
Csatornamű Vállalat egykori igazgatója.
Az elhunyttól, akit szülőfalujában, a Zala megyei Garaboncon temettek el, a Bakonykarszt Zrt. vezetősége és munkatársai nevében
Kugler Gyula vezérigazgató búcsúzott el.
Bendicsek József a vezetői tisztséget 1976-tól töltötte be. A cég
életében a leghosszabb ideig, csaknem két évtizedig tevékenykedő
vezetőként elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy munkálkodása alatt a Veszprém Megyei
Víz- és Csatornamű Vállalat a hazai vízügy szolgáltatási ágazatának
egyik élen járó, és nemcsak itthon,
de az országhatáron túl is elismert
reprezentánsává vált. Tevékenységével munkatársai tiszteletét, elismerését vívta ki, ugyanakkor munkájának elismeréseként a Veszprém
megyéért érdemérmet 1978-ban, az
Országos Vízügyi Hivatal kiváló
munkáért kitüntetését 1982-ben, és
a Munka érdemrend bronz fokozatát 1983-ban kapta meg.

Cégünk archívumában őrzött
hivatalos életrajza, kevés adatból
áll. 1934-ben született Garaboncon, 1959-ben fejezte be tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán. Mielőtt
vízműves lett, tizenhárom évig
Balatonfűzfőn, a Nitrokémiánál
dolgozott.
Ahogy nyugállományba vonulásakor mondta: szerencsés időszakban került a vállalat élére, és
így több mint egy évtizeden át,
1988-ig töretlen fejlődés részese
volt. S, ahogy ugyancsak ő fogalmazott: sorsfordító esztendőket is
átélt, az általa ismert és elismert
vízművesekkel, hiszen Ő vezette
a megyei tanácsi vállalat átalakítását önkormányzati közös vállalattá 1993-ban, majd 1995-ben megbízást kapott a Veszprém megyei
Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megalakításának operatív
munkáira. A határozott idejű részvénytársaság megszűnésével, illetve cégünk, a Bakonykarszt Rt.
megalakulásával, vezérigazgatói
megbízatása lejárt, és 1996. év
elején nyugdíjba vonult. Ez alkalommal emlékéremmel tüntette ki
a Magyar Viziközmű Társaság.
Az elmúlt évtizedben is tartotta
a kapcsolatot a Bakonykarszt Rt.vel, érzékeltetve korábbi munkatársaival, hogy munkás életének
vízműves évei emlékezetes, sikeres esztendők voltak életében,
melyről – sajnos most már tudjuk
–, hogy július 25-én véget ért. A
vízművesek, szűkebb körükben
a bakonykarsztosok osztoznak a
család: felesége és fiai gyászában.

ARCULATVÁLTOZÁS
A VESZPRÉMI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATON
A Bakonykarszt Zrt. új cégvezetése a
kiemelt feladatok közé sorolja az ügyfelekkel való kapcsolattartást. A kiemelt feladat ellátásának érzékelhető javítása érdekében azt a célt tűztük ki magunk elé,
hogy gondoskodjunk arról, miszerint a
bennünket felkereső fogyasztók a lehető
legrövidebb idő alatt elintézhessék ügyeiket, és a szükséges várakozás minél kellemesebben teljen.
Első változásként, az ügyfélszolgálati
iroda kis tárgyaló helységébe került egy
számítógépes munkaállomás, ami lehetővé teszi az egyeztetéseket a két ügyintéző
munkájának zavarása nélkül, és megnövekedő ügyfélforgalom esetén harmadik
ügyintéző munkába állásához biztosít lehetőséget.
Ügyintézőink kitűzők viselésével „nevüket adják” munkájukhoz. Reméljük, ezáltal személyesebb és még felelősségteljesebb lesz munkájuk.
Változott a külső várakozótér is. Sajtóanyagainkon kívül a honlapunkon is
szerepelő formanyomtatványaink kerültek az irattartó oszlopra. Így, ha várnia
kell az ügyfelünknek, már ez idő alatt
kitöltheti a szükséges nyomtatványt, és
az ügyintézőnknél már gyorsabban végezhet.
A komfortosítás jegyében a külső várakozótérben már korábban is megtalálható ingyenes vízadagoló mellé egy térítéses
kávéautomatát is kihelyeztünk.
Az ügyfeleinket gyakran „elkísérő”
gyermekekről sem feledkeztünk meg. Ők
ugyanis még nehezebben viselik el a tétlen várakozást. Számukra rajzsarkot alakítottunk ki, méretűkre szabott, kis székekkel, asztallal, rajta színezőkkel, színes
ceruzákkal, filctollakkal.
A számítástechnika és az Internet területén jártas várakozóknak pedig külön
munkaállomást helyeztünk ki az előtér
bútorzatához igazodó számítógépasztalra.
Ezen a gépen portásunk a cégünket bemutató filmet is elindíthatja, hogy tevékenységünkről még többet tudhassanak meg
ügyfeleink.
Ne feledjük: mi vagyunk a fogyasztókért, nem ők miértünk!
F. L.
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IGAZGATÓSÁGI TAGOK: KASZÁS BÉLA

KÖZIGAZGATÁSI GYAKORLATA SEGÍTSÉGET JELENT

– Második ciklusban vagyok
delegált tulajdonosi képviselő a
Bakonykarszt Zrt. igazgatóságában.
Szerencsésnek tartom, hogy köztisztviselőként elég széles a rátekintésem
a társaság tevékenységére. A zirci polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályvezetőjeként mindennapi
tevékenységemhez tartozik a városi
közműhálózat helyzetének figyelemmel kísérése. Érzékelem az esetleges
problémákat, tisztában vagyok a vízszolgáltatással kapcsolatos helyzettel,
lehetőségekkel. Az igazgatósági munkámban az is segítséget nyújt, hogy a
közigazgatásban dolgozom, és ismereteimet, kapcsolataimat is érvényesíteni
tudom. Persze azt is hozzá kell tennem,

hogy könnyű helyzetben vagyok, mint
igazgatósági tag, mert kíváló cégvezetés működik „mögöttünk”.
Kaszás Béla nyomatékosításul még
azt is hangsúlyozza, hogy korábban is
jó kapcsolatban volt a Bakonykarszttal, és ez nem változott az idők során.
A térségben, a 90-es években indított
és lassan már befejeződő szennyvízcsatornázási programot végig figyelemmel kísérte. A témával kapcsolatos
ismereteinek jellemzésére hozzáteszi,
hogy amikor dolgozni kezdett a zirci
polgármesteri hivatal jogelődjénél, a tanácsnál, a hivatal térségi feladatot látott
el, így az egész kistérséget jól ismeri.
Hogyne ismerné tágabb lakókörnyezetét, hiszen életét ebben a térségben élte eddig. Pénzesgyőrben
született és nevelkedett. Főiskolai tanulmányait követően Zircen kezdett
dolgozni, a tanácson építéshatósági ügyintézőként 1987-ben. Amikor
hobbijáról, a munkahelyén kívüli elfoglaltságairól kérdezem, gyorsan rávágja, sajnos szinte minden idejét a
munka teszi ki. Több egyesületben,
alapítványban tevékenykedik. Még a

Erdélyi kirándulási során eljutott Torockóra is

kedvenc hobbija, a fotózás is „munkába torkollik”, mivel a helyi tévénél
külső munkatárs és operatőri munkát
végez. Aztán mégiscsak szó esik arról, hogy mivel oldja a hétköznapok
monotonitását.
– Ha van hobbim, akkor az az
„Erdélybe-járás”. Baráti társasággal
évente átlag négyszer kerekedünk fel
és irány Erdély. Leginkább a Hargitát járjuk be, gyalog, hátizsákkal. Nagyon szeretem azt a vidéket. Múlt évben karácsony előtt vonattal vágtunk
neki a nagy útnak. Akkor Brassó környékén túráztunk. Mindenkor nagy élmény a táj, de az is, amit egy-egy „falusi vendéglátás” nyújt számunkra.
L. P.
Kaszás Béla (44) Zircen született.
A Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 1984-ben végez , útépítő és fenntartó üzemmérnökként, 1998-ban pedig környezeti
menedzser szakmérnöki oklevelet
szerez a Bajai Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultásán. 1984-től
dolgozik a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál (illetve
a jogelőd városi tanácsnál) műszaki
ügyintéző, majd beruházási csoportvezető, építéshatósági csoportvezető,
városfejlesztési osztályvezető beosztásokban. Jelenleg a városüzemeltetési osztály vezetőjeként feladati
közé tartozik a városüzemeltetés, városfejlesztés, önkormányzati beruházások lebonyolítása, beruházásokkal
kapcsolatos ügyintézés, közbeszerzések, pályáztatások bonyolítása. A
Bakonykarszt Zrt. Igazgatóságának
tagja 2003 óta.
Nős, felesége a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
ifjúsági és civil kapcsolatok referense. Családjával 1987 óta Zircen
él.
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IGAZGATÓSÁGI TAGOK – TAMAGA FERENC

RÉGI KAPCSOLAT A BAKONYKARSZTTAL

– Munkám, beosztásom révén korábban is rendszeres kapcsolatom volt
a Bakonykarszt-tal, illetve jogelődjével, a megyei vízművel. Az ajkai bányaüzem, ahol 1982-től kezdve különböző termelésvezetői beosztásokban
dolgoztam, fogyasztóként kapcsolatban állt a vízművel, hiszen az Árminakna, a Jókai-akna, a padragi bánya,
valamint a szénosztályozó is a vízműtől kapta a vizet.
A Bakonyi Erőmű, amelynél 1993
és 2005 között bányászati, illetve
termelési igazgatóként tevékenykedett, a DRV-vel állt ugyan szolgáltatási kapcsolatban, ennek ellenére Tamaga Ferenc életének erre az
időszakából is tud idézni olyan eseményt, ami a „bakonykarsztos kapcsolatát” jelzi.
– Kugler Gyulával, aki akkor
műszaki igazgatóként dolgozott a
Bakonykarszt-nál, az 1999-2000-es
években együtt próbáltunk megoldást
találni arra, hogy a padragi bányavizet
bekapcsoljuk az ajkai ivóvíz szolgáltatásba. A vízakna műszakilag megfelelt
volna erre a szerepre, de az onnan kitermelhető víz magas vastartalma meggátolta, hogy vízbázisként használhassa a
Bakonykarszt Rt., mivel a vastalanítás
olyan költségnövekedést okozott volna, ami ugyancsak gazdaságtalanná
tette ezt a megoldást.

Tamaga Ferenc immáron negyedszázada dolgozik a bányászatban, tevékenysége azonban az utóbbi időben
alaposan megváltozott. Manapság
nem az ásványkincs kitermelésének
műszaki, technikai, személyi feltételein kell törnie a fejét, hanem – az
ágazat gazdasági „mélyrepülése”, a
környékbeli szénkitermelés „lenullázódása” miatt – a bányászat során felhalmozódott ingó- és ingatlan tulajdon hasznosításán. Két éve ugyanis a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság mérnök-főtanácsosa. Köztisztviselőként
pedig a vagyonhasznosításban vesz
részt. Az új feladat, illetve státusz önképzésre, további tanulmányokra sarkallja. Közigazgatási szakvizsgára
készül (éppen a szakvizsga előkészítő egyik szünetében beszélgettünk) és
jogi tanulmányokat is folytat a győri
egyetemen.
– Jelenleg az állami tulajdonú bányavagyon-hasznosító cég Várpalota
környéki területén dolgozom, a Palota Park Kft. ügyvezetőjeként. Feladatunk a város határában, a TESCO
mellett, ipari parkként számon tartott
ingatlan infrastruktúrális működtetése.
Tamaga Ferenc családjával Ajkán
él, munkája pedig jelenleg Veszprémhez és Várpalotához is köti. Ha úgy tetszik, „működési területe” jelentős átfedésben van a Bakonykarszt Zrt-vel,
melynek az idei év elején lett igazgatósági tagja.
– Amióta Ajka város önkormányzatát, mint tulajdonost, képviselem a
részvénytársaság igazgatóságában,
még nagyobb figyelemmel kísérem a
vízszolgáltatással kapcsolatos híreket, eseményeket, és természetesen
másként tekintek ezekre, mint korábban. Egy dologban azonban, saj-

nos, továbbra sem változott a kapcsolatom a Bakonykarszt-tal, mint
szolgáltatóval. A Bányász Sportkör
elnökeként gyakran kell jeleznem
csőtörést. Az ajkai sporttelep vízhálózata ugyanis régi rendszer és gyakori a meghibásodás, – mosolyodik
el, amikor a társasággal való sokrétű
kapcsolatrendszerének részletezését
befejezi.
L. P.

Tamaga Ferenc (48) Nyírábrányban született, középiskolai tanulmányait, Debrecenben a Fazekas Mihály Gimnáziumban végezte.
Miskolci Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán diplomázott 1982ben. A Veszprémi Szénbányák
Ajkai Bányaüzemében termelés vezetői munkaköröket lát el 1982 és
1993 között. A Bakonyi Erőmű Rt.
bányászati igazgatója, az erőmű termelési igazgatója 1993-tól 2005-ig.
A Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Veszprémi Bányakapitányságán mérnök-főtanácsos 2005 óta.
A Bakonykarszt Zrt. Igazgatóságának tagja, valamint a Palota Park
Kft. ügyvezetője 2007-től.
Jelenleg Ajkán él. Felesége tanárnő, két lányuk közül a nagyobbik 24 éves, jogász végzettségű, a
kisebbik 17 éves, gimnazista Veszprémben. A több mint 80 éves Bányász Sportkör elnöke. Érdekli
minden, ami a sporttal kapcsolatos.
Szívesen focizik barátaival teremben, nyáron pedig nagy csatákat vív
lábteniszben, szabadtéren. Szeret
utazni, turistaként ismeretlen vidéket felfedezni és az ott élő embereket megismerni.
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NYUGDÍJAS MUNKATÁRSAINK:

A FESTÉS HASZNOS ELFOGLALTSÁG

– Mostanság, nyugdíjasként, nálunk
az esztendő a metszéstől a szüretig tart.
Ez az időszak jelent számomra állandó
tevékenységet, „hasznos” elfoglaltságot.
Természetesen ez időszakon kívül, vagyis
általában októbertől márciusig, azaz a
szüretet követően a metszés elkezdéséig is
van mit tenni otthon, de a házi munkának,
a főzésnek, takarításnak és más egyébnek
valahogy nem volt látszatja, – magyarázza Purger Antalné, Marika, amikor arról
érdeklődöm, hogy mi inspirálta arra, hogy
fiatalosan, de nem éppen fiatalon, nyugdíjas korban festeni kezdjen.
A szőlővel kapcsolatos elkötelezettsége nem jelentett meglepetést vízműves
kollégái számára. Az azonban Marikáról
korábban „nem derült ki”, hogy érdeklődik a festészet irányt. Pedig igencsak
megismerhették mindennapi elfoglaltságait kollégái a veszprémi üzemmérnökségen, ahol 38 évig dolgozott és vezető
adminisztrátorként ment nyugdíjba, jó két
esztendeje.
– Mondhatnám úgy is, hogy a férjemmel együtt megszállottjai vagyunk a szőlőnek. Pécselyen és Balatonfüreden művelünk egy-egy területet. A pécselyi szőlő
családi örökség, a későbbiekben szerzett
füredi terület már a „megszállottságunk
gyümölcse”.
Mint kiderül a szőlő iránti megszállottság gyökere Marika diákkorára vezethető

vissza. Tótvázsonyi lányként, Balatonfüreden a szőlész-borász szakmát tanulta
ki. S, hogy a középiskola elvégzése után
a vízműhöz ment dolgozni, annak igen
egyszerű oka volt. Akkoriban nem nőnek
való elhelyezkedési lehetőségeket kínált
a szőlész-borász szakma ezen a vidéken.
– A vízműnél találtam munkahelyet.
Elvégeztem a közgazdasági kiegészítőt,
majd mérlegképes könyvelői képesítést
szereztem. Az eredeti szakmámat a későbbiekben a pécselyi szőlő művelése során gyakorolhattam. Ebben a munkában
is jó társam a férjem, aki a szülőfalummal szomszédos Barnagról származik, és
szakmáját tekintve molnár. Nyugdíjazása
előtt 42 évig a gabonaiparban, a veszprémi malomban dolgozott.
Ahogy Marika „belemelegszik” élettörténetének meséjébe, az is kiderül, hogy
nemcsak úgy az égből pottyant, vagyis
nem minden előzmény nélküli a festés
iránti gyakorlati érdeklődése sem.
– Általános iskolás koromban szerettem rajzolgatni. Úgy hetedik-nyolcadikos
lehettem, amikor Tótvázsonyba költöztek Gopcsáék. A festő-rajztanár házaspár
nagy hatással volt a diákokra, így rám is.
Elkezdtem olajfestékkel vászonra, farostlemezre festeni. Elsősorban természeti
motívumokat. A középiskolai tanulmányaim során azonban
elmaradt, és a feledés
homályába merült a
festés. Az első nyugdíjban töltött ősz és
tél hozta elő a gondolatot, hogy újra meg
kellene próbálni. A
legnagyobb gondot a
festés technikai elemei okozták, és okozzák még ma is. Próbálok ellesni dolgokat

gyakorló festőktől, így például a festőművész–rajztanár Borka Sándortól, de még
sok bennem a bizonytalanság a festékek,
oldószerek, lakkok használatában.
S, hogy tárgyi bizonyítékokat is prezentáljon, Marika rövidke „tárlatvezetésre” is vállalkozik. Takaros otthonuk szinte
minden helyiségét díszíti már saját festménye, a nappaliban pedig az ez alkalomra „kiállított” alkotások az ülőgarnitúrán
„foglalnak helyet”. A festmények legfőbb
témája a természet, láthatóan e téma iránt
a legfogékonyabb az alkotójuk. A vihar
előtti égbolt a Pécselyhegyen, az ősz végi
erdő színei, vagy éppen a barnagi templom épülete egy-egy meghatott pillanat
megörökítése.
– Legutóbb a barnagi falunapra vittem
ki 17 képemet. A kiállítás a helyieknek, és
nemcsak az öregebb korosztálynak, nagyon tetszett. Képeimből jó párat korábban megmutattam a régi kollégáknak is.
Mostanában azonban nem nagyon zavarkolódok arrafelé. A kapcsolatot a vízművel inkább Szilvi lányomon keresztül tartom. Ő ugyan most még januárig gyesen
van, de gyakran megfordul a Pápai úton
és így kapok híreket a régi kollégákról.
L. P.
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RECEPT ROVAT – ÉTELEK SZÜRET TÁJÁN
MUSTBAN PÁROLT PECSENYE
Hozzávalók: 8 szelet rövidkaraj, 11 fürt piros és zöld szőlő, 2 dl must,
1 dl étolaj, grill-fűszerkeverék, őrölt
szerecsendió
Elkészítése: A megmosott, felszeletelt karajszeletek mindkét oldalát hintsük meg a fűszerkeverékkel és az őrölt
szerecsendióval, majd kevés felforrósított olajon süssük pirosra. Öntsük
hozzá a mustot, és kis lángon pároljuk
rövid ideig. Az utolsó percekben adjuk hozzá a kimagozott, jól megmosott
szőlőszemeket. Párolt rizzsel tálaljuk.
SZÜRETI KACSAPECSENYE
Hozzávalók: egy egész pecsenyekacsa (kb 2-2,5 kg), 8 dkg vaj, 2 dl
száraz fehérbor, 2 dl must, 3 evőkanál
étolaj, 30 dkg szőlő, 12 dkg dióbél, törött bors, só, 1 dl narancsszörp
Elkészítése: A kacsát kívül-belül
sózzuk meg és dörzsöljük be a törött
borssal. Egy lábasban, a felforrósított
vajon süssük elő a kacsát, lehetőleg
úgy, hogy minden oldala megpiruljon.
Öntsük rá a bort, a mustot, egy kevés
vizet, és fedő alatt pároljuk puhára ha elfőtte a levét, pótoljuk musttal
vagy vízzel. Amikor a kacsa puhulni
kezd, öntsük rá a sűrű narancsszörpöt.
Ezután többször forgassuk meg, hogy
a hús egyenletesen magába szívhassa
az ízes mártást. Mikor a kacsa megpuhult, emeljük át egy olajjal megkent
tepsibe, tegyük mellé a megmosott,
kiszemezett szőlőt és a dióbelet. Sütőben süssük pirosra. Tálaljuk a sző-

lővel és a dióval, és öntözzük meg a
leszűrt pecsenyelével.
FEHÉRBOROS-MAZSOLÁS
MUFFIN
Hozzávalók: 2 tojás, 15 dkg barnacukor, 15 dkg reszelt alma, 10 dkg mazsola, 2 evőkanál méz, 1,5 dl étolaj, 2
dl fűszeres bor (pl. muskotályos), 30
dkg liszt, 1 dkg sütőpor - ebből a tésztából 12 darab sütemény lesz
Elkészítése: A tojást, a barnacukrot, a gyümölcsöt, a mazsolát és a mézet alaposan keverjük össze. Pihentessük rövid ideig, majd folyamatos
keverés mellett öntsük hozzá a bort,
és utána az olajat. Ismét pihentetés
következik. Ezután hozzákeverjük a
gyümölcsös-boros keverékhez a sütőporral elkevert lisztet. Ha elkészült a
tészta, legalább hat órára tegyük hűtőbe, de pihentetés közben többször keverjük át. Nyomózsákkal vagy beolajozott evőkanállal töltsük a masszát a
papírkapszlikkal kibélelt formákba.
180 °C-on 30-35 percig süssük.
SZŐLŐS PISKÓTAPALACSINTA
Hozzávalók: 40 dkg szőlő (szemek), 5 dkg vaj, 5 dkg porcukor, 5 db
tojás, 5 dkg liszt, 2,5 dl tej, 1 dkg vaníliás cukor, néhány kanál tojáslikőr,
csipetnyi só
Elkészítése: A szőlő héját és magjait távolítsuk el. A vajat a porcukor
felével, a tojások sárgájával, csipetnyi
sóval és a vaníliás cukorral keverjük
habosra. Ezután adjuk hozzá a lisz-

BAKONYI KARSZTVÍZ

tet és a tejet. A tojások fehérjét a cukor megmaradt részével verjük habbá,
majd óvatosan forgassuk bele a lisztes
masszába. A tésztából süssünk, kivajazott palacsintasütőben négy vastag
palacsintát, úgy, hogy a felső felük
kicsit lágy maradjon - nem kell megfordítani őket. A palacsintákat szórjuk
meg a szőlőszemekkel, locsoljuk meg
egy kevés tojáslikőrrel, és félbehajtva,
forrón tálaljuk.

Humán
Hírmorzsák
Nyugdíjba vonultak
Muzsi Ferenc villanyszerelő
(Veszprémi Üzemmérnökség)
Szajp István elektroműszerész
(Várpalotai Üzemmérnökség)
Munkaviszonyuk megszűnt
Bérczes Józsefné vízóra-leolvasó
(Várpalotai Üzemmérnökség)
Új munkavállalók
Bankó Árpád villanyszerelő,
Promber Géza vízóra-leolvasó
(Várpalotai Üzemmérnökség);
Németh Józsefné gazdasági ügyintéző,
Prepszl Zoltán betanított vízvezetékszerelő (Ajkai Üzemmérnökség;
Pálinkás Attiláné iratkezelési ügyintéző (Szervezési és Humánerőforrásgazdálkodási Osztály)
Búcsúzunk
Bendicsek Józseftől, néhai vezérigazgatótól, aki július 25-én hunyt el.
Stadler Emese

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.

