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A közüzemben szolgáltatott ivóvízre nem jelent
kockázatot a koronavírus!
(Felhívás a 2. oldalon!)
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Tisztelt Olvasóink!

Kedves Felhasználók!
A Bakonyi Karsztvíz újság
lapzártájával szinte egy időben,
a Miniszterelnökséget vezető
miniszter sajtótájékoztatóján
közölte, hogy a hazánkat is
érintő koronavírus járvánnyal
kapcsolatos legfontosabb döntéseket Magyarország Kormánya meghozta. Ezek közé tartozik, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetnek
az ország teljes területére. Ez
a legszélesebb jogosítványt biztosítja a hatóságok számára az
eredményes védekezéshez. A
vészhelyzet elhárításával kapcsolatban több kormányrendelet fog megjelenni a napokban.
Ez a különleges helyzet
érinti a víziközmű-szolgáltatókat, így Társaságunkat is!
Nem nehéz belátnunk, hogy
ivóvízszolgáltatás nélkül az
egész ország megbénulhat!
Gondoljunk csak az egészségügy működésére, vagy éppen
arra, hogy az otthonmaradók
tisztálkodása – mely a betegség elleni védekezés elemi lépése – sem oldható meg csapvíz nélkül, amely egyébként is
alapvető élelmiszernek számít.
Társaságunk felkészült, illetve folyamatosan készül fel
ennek az extrém feladatnak a
teljesítésére, figyelembe véve
azt a tényt, hogy a mi esetünkben egy kiemelt jelentőségű
infrastruktúráról van szó.
Tudom és hiszem, hogy ezt
a rendkívüli helyzetet, ezt a
megnövekedett felelősségvállalást a BAKONYKARSZT Zrt.
minden egyes munkavállalója
átérzi!
Társaságunk március elején
már elkészítette a járványügyi
helyzetre vonatkozó cselekvési

tervét. Ezen intézkedési terv
a pandémiával (világjárvány)
kapcsolatos általános tudnivalókat, a szükséges megelőző
intézkedéseket és azok elrendelésének rendjét, a felkészülési
időszak feladatait, a különböző
szintű fertőzésveszély, illetve
fertőzöttség esetén szükséges
tennivalókat egyaránt tartalmazza. Az intézkedési tervet
folyamatosan felülvizsgáljuk, a
szükséges és arányos korlátozó
döntéseket meghozzuk, azokat
kommunikáljuk.
Első lépésként kollégáinkat
folyamatosan tájékoztatjuk a
fennálló helyzetről és a szükséges változtatásokról, továbbá elrendeltük a több embert
mozgósító rendezvények elhalasztását. Ezzel egy időben intézkedtünk a szükséges fertőtlenítő szerek, valamint egyéb
védőeszközök beszerzéséről.
Felhasználóinkat a lehető
legszélesebb körben ellátjuk
információkkal, különösen az
elektronikus
médiafelületek
igénybevételével (honlapunk,
facebook oldalunk).
Itt hívom fel minden kedves olvasó figyelmét néhány
fontos dologra:
A BAKONYKARSZT Zrt.
nevében elmondhatom, hogy
a hazai és nemzetközi vizsgálatok és tapasztalatok alapján
kijelenthető, hogy a közüzemben szolgáltatott ivóvízre nem
jelent kockázatot a koronavírus! Nem vízjárványról van
szó.
Ezúton megerősítjük, hogy
Társaságunk az általunk üzemeltetett vízbázisokból képes
biztosítani a folyamatos és

egészséges vízellátást a felhasználók számára!
A BAKONYKARSZT Zrt.
mint a Magyar Víziközmű Szövetség tagszervezete, folyamatosan kap információkat nem
csak a magyarországi, de a külföldi koronavírus helyzetről is.
Az EurEau (az európai
nemzeti víziközmű szövetségek összefogó szervezete) szakértői között zajló információcsere a koronavírussal kapcsolatban is folyamatosan zajlik.
A szakemberek egyértelműen
támogatják azt az álláspontot, mely szerint a vírus nem
jelent kockázatot a közüzemi
ivóvíz szolgáltatásra, ezáltal
a csapvíz fogyasztására. Továbbá nem jelent kockázatot
a szennyvízcsatorna-szolgáltatást igénybe vevőkre, valamint
a szennyvíztisztító telepeken
a szokásos munkafolyamatokat végzőkre sem akkor, ha
az egyébként is előírt védőfelszereléseket használják és az
alapvető higiénés előírásokat
betartják.
Társaságunk kizárólag felszín alatti vízbázisokból, nagyrészt mélyfúrású kutakból
szolgáltatja az ivóvizet. Vízbázisaink jól körülzárt, rendszeresen ellenőrzött belső védőterületekkel vannak körülvéve.
Ezekre a területekre a belépés
mindenkor tiltott volt, mely
tiltást továbbra is fenntartjuk!
Vízbázisaink ellenőrzéséről a
jelenlegi helyzetben még fokozottabban gondoskodunk.
Az ügyfélszolgálati tevékenységünket minden irodában, fiókirodában megszüntettük. Ennek okán, már most
felhívjuk Tisztelt felhaszná-

lóink figyelmét arra, hogy a
víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos ügyintézéshez válasszák első sorban az on-line
felületeinket, illetve a call-centerünket!
Mivel a BAKONYKARSZT
Zrt. alapszolgáltatást, közegészségügyi
biztonságot
nyújt felhasználóinak, ezért
számunkra a legfontosabb:
folyamatosan fenntartani és
biztosítani a víziközmű-szolgáltatást és megóvni a munkatársainkat a fertőzéstől,
vagyis megőrizni a munkára
képes állapotukat.
Ezért például elrendelésre
kerülhet, - annak érdekében,
hogy minél kevesebb személyes kontaktus jöjjön létre - a
vízmérőcsere folyamat, vagy a
vízmérő leolvasások átmeneti
szüneteltetése, továbbá minden olyan feladat, melyek nem
feltétlenül szükségesek a napi
működéshez. Nem kockáztathatjuk azt, hogy a fertőzés
elérje a csőtörések helyreállításában, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén
dolgozó kiváló felkészültségű
szakembereinket.
A vészhelyzet minden bizonnyal többlet költségekkel
jár majd Társaságunk számára,
de ez most másodlagos kérdés.
Most egy feladatunk van, mégpedig az, amire „felesküdtünk”:
a víziközmű szolgáltatás folyamatos fenntartása, bármi áron.
Ehhez kérem kollégáim kitartó munkáját és a felhasználók megértését!
Kugler Gyula
vezérigazgató
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Tisztújító közgyűlés
A BAKONYKARSZT Zrt.
Igazgatóságának és Felügyelő
Bizottságának
megbízatása
2019. december 31-én lejárt.
Mivel a társaság alapszabálya
szerint a Közgyűlés jogosultsága a Társaság igazgatósági
és Felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, ezért
a mandátuma lejárta előtt
nem sokkal, december 11-én
rendkívüli közgyűlést tartott
a társaság tulajdonosainak
képviselőiből álló döntéshozó
testület.
A BAKONYKARSZT Zrt.
Pápai úti székhelyén, 2019. december 11-én megtartott rendkívüli közgyűlésen a levezető
elnök, Harsányi István, az idő
szerint még hivatalban lévő
Igazgatóság elnöke, köszöntötte
a tulajdonos önkormányzatok
képviseletében megjelent polgármestereket,
alpolgármestereket, jegyzőket, illetve az
általuk delegált képviselőket,
valamint a részvénytársasági
közgyűlésekre meghívottakat.
Így a Társaság könyvvizsgálatát végző SIGNATOR Audit Kft.
képviselőjét, a Társaság ügyvédjét, a Társaság menedzsmentjének tagjait.
Bevezetőjében
Harsányi
István előbb gratulált a megválasztott vagy újra választott
polgármester uraknak és as�szonyoknak, majd röviden jellemezte a leköszönő vezető testületek tevékenységét az elmúlt
ciklusban.
Ha visszatekintünk az elmúlt
öt esztendőre, logikus lenne a
kérdés, hogy eredményes időszakot zárt-e a részvénytársaság
az Igazgatóság és a Felügyelő
Bizottság közreműködésével,
tette fel a kérdést Harsányi István. Ha laikus választ adnék,
akkor azt válaszolnám, hogy

nem, hiszen ebben az 5 évben
veszteséges volt a társaság. Ha
úgy teszem fel a kérdést, hogy
az elmúlt 5 év folyamán a Közgyűléseken jóváhagyott éves
tervet tudta-e teljesíteni a részvénytársaság és megfelelt-e az
Alapszabályban rögzített feladatainak, ami az ivóvíz-szolgáltatás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, akkor a válaszom – még
az ismert körülmények között
is –, hogy igen, megfelelt. Tehát
a feladatát a részvénytársaság
alapvetően teljesítette, zárta bevezető értékelését a leköszönő
igazgatósági elnök.
Ezt követően rátért a tisztújító közgyűlés hivatalos menetére, melynek keretében felkérte
a tulajdonosi testület tagjait,
hogy szavazzanak a vezető testületekbe delegáltakra. A személyenkénti szavazást megelőzően a delegáltak bemutatkoztak a döntéshozó testület előtt.
A delegáltak közül Veszprém város Önkormányzatának
jelöltjét, Baumgartner Lajost,
Ajka város Önkormányzatának
jelöltjét, Varga Károlyt, Várpalota város Önkormányzatának
jelöltjét Dr. Kovács Gergelyt és
Zirc város Önkormányzatának
jelöltjét, Kaszás Bélát egyhangú
szavazással erősítette meg igazgatósági tagságukban a Közgyűlés, mint ahogy Kugler Gyulát
is, aki vezérigazgatóként kapott
jogot a testületbe jelölésre.
Ugyancsak ellenszavazat nélkül döntött a tulajdonosi testület a részvénytársaság Felügyelő
Bizottságának tagjairól, a veszprémi delegált Szalay Zsoltról,
az ajkai delegált Schwartz Béláról, a várpalotai delegált Campanari-Talabér Mártáról, a zirci
delegált Csényi Ildikóról, valamint a BKONYKARSZ Zrt. Üzemi Tanácsának delegáltjairól,
Koós Mátéról és Rieger Ottóról.

Mindkét testület megválasztott tagjainak mandátuma
2020. január 1. napjától 2024.
december 31. napjáig szól.
A részvénytársaság rendkívüli közgyűlésének ebben a szakaszában kért szót Porga Gyula
Veszprém város polgármestere,
aki mondandóját azzal kezdte:
úgy érzi, mint a legnagyobb
tulajdonos képviselőjének kötelessége a múltra visszatekintve megköszönni Harsányi
István igazgatósági elnöknek
azt a munkát, amit végzett.
Azok az eredmények, sikerek,
amelyekről korábban szó esett,
az döntően az ő tevékenységéhez kötődnek. Nemcsak azt
kell megköszönnünk, hogy az
Igazgatóság elnökeként milyen
minőségi munkát végzett, hanem a korábbi években vezérigazgatóként, illetve Veszprém
megye jelentős részén a vízszolgáltatás egyik ikonjaként mit
tett. A Veszprém Városi Közgyűlés egy külön határozatban
is rendelkezett arról, hogy ezt a
munkát megköszönjük Harsányi Istvánnak. Úgy gondolom,
hogy egy olyan minta, ami mindenképpen követendő példa. A
munka és példa, amit Harsányi
István képvisel, nagy feladatot
ró a következő Igazgatóságra.
Befejezésül hangsúlyozta, hogy
kötelezettségének érezte, hogy
mindezt elmondja és javasolta: amennyiben a jogszerűség
nem zárja ki a részvénytársaság
Közgyűlése is egy határozattal
köszönje meg Harsányi Istvánnak a munkát, amit Veszprém
megye vízszolgáltatásáért tett.
A leköszönő Igazgatósági és
a Felügyelő bizottsági tagok nevében Harsányi István köszönte
meg azt a támogatást és bizalmat, amit az elmúlt 5 évben a
Közgyűléstől kaptak. Egyben
gratulált a megválasztott tiszt-

ségviselőknek és a megválasztott tagoknak.
A rendkívüli közgyűlés Kugler Gyula vezérigazgató szavaival zárult, aki gratulált a tulajdonos önkormányzatokban
a helyhatósági választásokon
stallumot kapott polgármestereknek, és reményét fejezte ki,
hogy a következő időszakban
is zökkenőmentesen tudnak
majd együttműködni a társaság menedzsmentjével. Ugyanakkor megköszönte azoknak
az igazgatósági és Felügyelő bizottsági tagoknak a munkáját,
akik az elmúlt öt évben a cégünk munkavállalóinak, vezetésének segítői voltak. Hozzáfűzte: ehhez kellett természetesen
a mindenkori tulajdonosi háttér
is, hiszen az elmúlt évek – gazdasági értelemben – nem az
arany betűvel beírt oldalak közé
tartoznak, de úgy gondolom,
hogy ezekre az eredményekre
is büszkék lehetünk. Befejezésül
a vezérigazgató külön megköszönte Harsányi István leköszönő igazgatósági elnöknek a
közgyűlésen már többek által
méltatott közel félévszázados
munkásságát, amit a Veszprém
megyei víziközmű-szolgáltatás
érdekében kifejtett.
Rengeteget tanultunk tőle,
mai használattal a mentorunk
volt hosszú időn keresztül,
hangsúlyozta Kugler Gyula,
majd javaslatot tett Porga Gyula polgármester által inspirált
határozatra, amelyben a BAKONYKARSZT Zrt. Közgyűlése
Harsányi István úrnak a 20072019. között az Igazgatóság elnökeként kifejtett kiemelkedő
munkájáért köszönetét fejezi ki,
s amelyet a tulajdonosi testület
egyhangúan szavazott meg.
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A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága
Baumgartner Lajos
A BAKONYKARSZT Zrt.
Igazgatóságának
újonnan
megválasztott elnöke a megyeszékhely
önkormányzatának
delegáltja. A Munkástanácsok
Országos Szövetségének gazdasági alelnökeként dolgozik már
hosszú évek óta. Ugyanakkor
a Munkástanácsok Veszprém
Megyei Szövetségének elnöke
és egy gazdasági társaságot is
vezet. Veszprémben él, nős, két
gyermeke van. Fia gépészmérnökként, lánya pedig jogászként
dolgozik. A BAKONYKARSZT
Zrt.-vel szoros kapcsolatot alakított ki önkormányzati képviselőként, valamint a Szennyvíz
Társulás elnökeként a Veszprém, Zirc és Hegyesdi régió
szennyvíz beruházásának lebonyolítása során. Így ismeri a
BAKONYKARSZT Zrt. gondjait,
problémáit.
Varga Károly
Ajka város önkományzata
delegálta a társaság igazgatóságába. Ajkán él, nyugdíjba
vonulásáig az Avar Ajka Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatójaként dolgozott.
Körmenden járt középiskolába,
majd a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán közlekedés
építő üzemmérnöki diplomát,
majd az Ybl Miklós Építőipari
Műszaki Főiskolán városgazdálkodási üzemmérnök diplomát
szerzett. 1978-tól kezdődően
Ajkán dolgozott államigazgatási területen, városépítési és
városgazdálkodási feladatokat
végzett, vezetői szinten. 1987től az Ajkai Városgazdálkodási
Vállalat igazgatója, majd a cég
jogutódjának, az „Avar Ajka” Városgazdálkodási Kft.-nek ügyvezető igazgatója. 2011- től a BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatóságának tagjaként tevékenykedik.
Kaszás Béla
Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
tisztelte
meg bizalmával és ismét delegálta a részvénytársaság igazgatóságába. Több ciklusban,
így az előzőben is igazgatósági
tag volt. Útépítő üzemmérnöki

és környezeti menedzser szakmérnöki diplomával rendelkezik. Zircen él, 1984 óta dolgozik
a zirci városházán. Műszaki
előadóként kezdett, jelenleg
a Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályát vezeti. Zirc, Borzavár, Lókút települések üzemeltetése,
beruházásainak, fejlesztéseinek
koordinálása, bonyolítása, a
képviselő-testületek döntés-előkészítése tartozik a feladatai
közé. A 35 éves műszaki, településüzemeltetési tapasztalatával
tudja segíteni a részvénytársaság munkáját.
Dr. Kovács Gergely
2011 óta tagja a Bakonykarszt Zrt. Igazgatóságának,
amelybe Várpalota város Önkormányzata jelölte a következő, 2020. január 1-től 2024-ig
terjedő időszakra is. Várpalotán
született, de 14 éve már Veszprémben él. Jogászként dolgozik,
ügyvédi irodája Veszprémben,
alirodája Várpalotán működik.
Különös szakmai érdeklődési területei közé elsősorban a
szerződéses kötelmek és az ingatlanjogi kérdések tartoznak.
Kugler Gyula
A BAKONYKARSZT Zrt.
vezérigazgatójaként
választotta be a társaság közgyűlése
az Igazgatóságba. Veszprém
megyei kötődése egyértelmű,
hiszen Ajkán született, szülővárosán kívül huzamos ideig
Veszprémben, jelenleg pedig
Bándon él. Okleveles építőmérnök és vízellátási, csatornázási szakmérnök, aki 1986 óta
dolgozik a BAKONYKARSZT
Zrt.-nél, illetve annak jogelődjénél, a Veszprém Megyei Vízés Csatornamű Vállalatnál.
Pályája első szakaszában az
Ajkai Üzemmérnökségen dolgozott, azután két évig a Pápai Üzemmérnökséget vezette,
majd ezt követően üzemviteli
osztályvezetői, később műszaki
igazgatói és 2007-től pedig vezérigazgatói funkciót tölt be a
Társaságnál.

A BAKONYKARSZT Zrt. Felügyelő
Bizottsága
Campanari-Talabér Márta
A tisztújító közgyűlésen a
felügyelő bizottság tagjának,
majd ezt követően az ellenőrző
testület elnökének választották
meg. Várpalotán a Thuri György
Gimnáziumban érettségizett,
majd Sopronban a Benedek
Elek Pedagógiai Főiskola hallgatója volt. 1998-tól a berhidai
önkormányzat és a Veszprém
Megyei Önkormányzati Közgyűlés tagja, a megyei közgyűlés alelnöke. 2010 óta Várpalota
polgármestere.
Schwartz Béla
Ajka város polgármestere
2002 óta. Közgazdasági diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen
szerezte. Nős, két fia és négy unokája van. Az Ajkai Városi Tanácson 1974–1990 között pénzügyi
területeken dolgozott, 1983-ban
az akkori Városi Tanács elnökhelyettese, majd 1984-1990-ig
elnöke. 1998-ban Veszprém városi képviselő, 2001. január 1-jétől
két évig a BAKONYKARSZT Rt.
Igazgatóságának elnöke, majd
2003. januárjától 2006. május 15ig a Felügyelő Bizottság elnöke.
2006-tól, egy ciklusban, a Veszprém megyei 1. sz. választókörzet
egyéni országgyűlési képviselője.
Szalay Zsolt
A BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő
Bizottságába Veszprém város
polgármestere delegálta. Veszprémben született. A Szilágyi
Erzsébet Keresztény Általános
Iskolában eltöltött nyolc esztendőt követően a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban
érettségizett, majd a Pannon
Egyetemen tanult. Jelenleg egy
gazdasági társaság vezetőjeként, illetve a Veszprémi Önkormányzat kabineti referenseként tevékenykedik. Az elmúlt
5 évben a Felügyelő Bizottság
tagjaként tevékenykedett a BAKONYKARSZT Zrt.-nél.

Csényi Ildikó
Zirc térségét képviseli a Felügyelő Bizottságban. Több,
mint 30 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, jelenleg a
Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozik. Munkája során kapcsolatot alakított
ki a BAKONYKARSZT Zrt.-vel.
Veszprémben él kamasz fiával.
Rieger Ottó
A BAKONYKARSZT Zrt.
Üzemi Tanácsának delegáltjaként került a Felügyelő Bizottságba. A Veszprém megyei Víz
- és Csatornamű Vállalat Ajkai
Üzemmérnökségén, 1988. nyarán műszaki ügyintézőként
kezdte vízműves tevékenységét,
majd néhány év után az ajkai
szennyvíztisztító telepre került,
mint művezető. Az ajkai szen�nyvíz ágazat vezetésével 2005.
februárjában bízták meg. Úrkúton él, a községben nőtt fel,
és járt általános iskolába. Barcson a Vízügyi Szakközépiskolában vízépítés-vízgazdálkodás
szakon érettségizett 1987-ben.
Technikus minősítőt Győrben,
1990-ben, majd 2008. nyarán
vízellátás-csatornázás szakirányon diplomát szerzett.
Koós Máté
A BAKONYKARSZT Zrt. Üzemi Tanácsának delegáltjaként
került a Felügyelő Bizottságba.
Miskolci születésű, de Zircen
nevelkedett és élt a közelmúltig.
Felsőfokú tanulmányai végeztével építő mérnökként, illetve
csatornaszolgáltatási
üzemmérnökként végzett. Már több,
mint 17 éve a BAKONYKARSZT
Zrt. Zirci Üzemmérnökségén
dolgozik, mint csatornaszolgáltatási üzemvezető. Jelenleg
Cseszneken él feleségével, aki az
első gyermekükkel várandós.
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„Roadshow”-ra
készülünk
Társaságunknak a 2020. április
végére, május elejére szervezett
önkormányzati tájékoztatóit, a
koronavírus által kiváltott globális járványügyi helyzetre való
tekintettel, határozatlan időre el
kellett halasztania Társaságunk
cégvezetésének.
A teljes körű tájékoztatás érdekében 8 helyszínen (Veszprém,
Zirc, Ajka, Várpalota, Nagyvázsony, Devecser, Zalagyömörő,
Mezőlak) személyesen is tájékoztatást nyújtunk az idei évi aktuális feladatokról az Ellátásért
Felelősök részére. Amint azt a
jövőbeni helyzet lehetővé teszi a
helyszínekhez igazított mintegy
fél-fél órás előadás keretében a
következő témákat beszéljük meg
az önkormányzatok képviselőivel:
1. Szolgalmak rendezése a
Vksztv. 6. § (1)-(2) bekezdései,
80. § (1) bekezdése alapján
2. Vagyonértékelés állása és
eredménye
3. Vagyonértékelés után az
üzemeltetési szerződések
egységesítése
4. Gördülő Fejlesztési Terv
összeállítása
A Vksztv. 2020. december 31-ig
ad kedvezményes lehetőséget az
idegen ingatlanokon húzódó víziközmű-vezetékek szolgalmi jogának bejegyeztetésére az Ellátásért
Felelős önkormányzatok javára.
Ennek értelmében ez év végéig
igazgatási szolgáltatási díj (ingatlanonként 7.000 Ft) megfizetése
nélkül lehet kérelmezni a vízügyi
hatóságnál a vízvezetési szolgalmi jogok bejegyeztetését. Ettől
függetlenül a földhivatali eljárási
díjat (ingatlanonként 6.600 Ft) és
ott ahol ez szükséges, a szolgalmi
munkarész elkészítésének díját
(ingatlanonként kb. 50.000 Ft) ki
kell fizetnie az önkormányzatoknak, amely díjak így is jelentős
összeget tesznek ki. Talán ezek a
terhek akadályozták meg az Ellátásért Felelősök nagy részét, hogy
ez idáig cselekedjenek a szolgalmi
jogok bejegyeztetésének ügyében.
A
víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban Vksztv.) 78. § (1)
bekezdése értelmében, a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű-rendszerek

vagyonértékelését, az Ellátásért
Felelősöknek a módosított határidő szerint 2019. december 31-ig
el kell végeztetni. A vagyonértékelés előkészítése 2019. évben lezajlott. A tényleges munka 2020-ban
megkezdődött és várhatóan május
közepéig be is fejeződik. E feladat
elvégzéséről is beszámolunk az
önkormányzatok képviselőinek a
tájékoztatások során.
A vagyonértékelés után még
bérleti-üzemeltetési szerződés keretein belül üzemeltetett víziközművek üzemeltetési szerződéseit
is vagyonkezelési szerződési formába írjuk át, a korábban megkezdett szerződések egységesítési
munkáinak folytatásaként. E munka ütemezéséről is tájékoztatást
nyújtunk a találkozók alkalmával
az önkormányzatok számára.
A személyes találkozás lehetőségét felhasználjuk továbbá arra is,
hogy felvilágosítást adjunk a Gördülő Fejlesztési Terv készítésével
kapcsolatos feladatokról is, melyet
minden év szeptember 30-ig kell a
MEKH-nek megküldeni.
Az Ellátásért Felelősök munkáját és döntéseit megkönnyítendő,
Társaságunk a tájékoztatókra az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően iratmintákat dolgoz ki.
Reméljük, hogy a tájékoztatókat az önkormányzatok részéről
a témáknak megfelelő érdeklődés
fogja kísérni.

TÖRZSGÁRDA JUTALOMRA
JOGOSULTAK
(2019. július 1.-2019. december
31. között)
45 éves törzsgárda tag
Németh József (Ajkai Üzemmérnökség)

25 éves törzsgárda tag
Stampf Gábor (Ajkai Üzemmérnökség).

40 éves törzsgárda tagok
Zöld Sándor (Veszprémi
Üzemmérnökség) és Gürtler
Csaba (Zirci Üzemmérnökség)

20 éves törzsgárda tagok
Huszárné Scholtz Éva
(Üzemviteli Osztály), Kelemen György és Nagy Csaba
(Veszprémi Üzemmérnökség),
Konkoly János (Várpalotai
Üzemmérnökség), Polt Zoltán (Műszaki Osztály), Ruzsás
Dezső (Ajkai Üzemmérnökség) és Szegletes Attila Tamás
(Értékesítési Osztály).

35 éves törzsgárda tagok
Bauer Tibor (Zirci Üzemmérnökség), Buzás Mónika
Alíz (Központi Laboratórium),
Mesterházi György (Nagyvázsonyi Üzemvezetőség) és Wágenhoffer József (Veszprémi
Üzemmérnökség).
30 éves törzsgárda tagok
Ábrahám Pál Csaba és
György Péter (Zirci Üzemmérnökség), Maurer János (Várpalotai Üzemmérnökség).

10 éves törzsgárda tagok
Bolláné Ács Diána és Csillag
Zoltán (Ajkai Üzemmérnökség), Fazekas Csaba (Vezérigazgatóság) és Szabó Krisztián (Értékesítési Osztály).

S. H. S.

Humán Hírmorzsák
Nyugdíjba vonult

Makai Ferenc üzemmérnökség
vezető főmérnök (Várpalotai Üzemmérnökség);
Horváth László segédmunkás
(Veszprémi Üzemmérnökség);
Bujdosó Olga laboráns (Központi Laboratórium);
Hubai Béla folyamatirányító
rendszermérnök (Üzemviteli Osztály);
Weigertner Éva ügyfélszolgálati
ügyintéző (Értékesítési Osztály).

Munkaviszonyuk megszűnt

Bíró János betanított csőhálózat és berendezésszerelő, karbantartó,

Szeifer Gábor csatornaüzemi
és szennyvíztisztítótelepi gépkezelő (Nagyvázsonyi Üzemvezetőség);
Schillinger Krisztina Erzsébet
vezető adminisztrátor (Várpalotai
Üzemmérnökség);
Bittó Judit laboratóriumi mérnök (Központi Laboratórium);
Kollár Krisztina szervezési csoportvezető (Informatikai és Iratkezelési Csoport);
Szegletes Attila Tamás vízmérő-leolvasó (Értékesítési Osztály).

Új munkavállalók

Boza Róbert Zoltán tehergépkocsivezető,
Rontó Zsuzsanna adminisztrátor (Veszprémi Üzemmérnökség);

Bíró László csőhálózat és berendezésszerelő, karbantartó (Nagyvázsonyi Üzemvezetőség);
Noda Mária adminisztrátor
(Várpalotai Üzemmérnökség);
Bodor Mónika laboratóriumi
mérnök,
Somogyi Rita laboratóriumi
mérnök (Központi Laboratórium);
Jurák Vlagyiszláv Károly iratkezelési ügyintéző (Informatikai és
Iratkezelési Csoport).
Gratulálunk
Bátor-Henn Bernadettéknek
kislányuk Laura (2019. 11. 23) születéséhez.

Stadler Emese
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Magasan a mérce a rendezésben

Karácsonyi ünnepség a BAKONYKARSZT Zrt. központjában

Legutóbbi, lapzártánkat követően tartottuk a cég központi
karácsonyi ünnepségét 2019.
december 19-én a Pápai úti központ aulájában. A rendezvényre
a központ dolgozóin kívül az
üzemegység vezetők, és az évfordulós törzsgárda tagok is hivatalosak voltak.
Szakítva a korábbi hagyományokkal, az elmúlt évtől
kezdődően mindig más szervezeti egység felelős az ünnepség
megszervezéséért. Míg a 2018as esztendőben a Pénzügyi- és
Számviteli Osztály vállalta a
rendezvény teljes körű lebonyolítását, addig az idei karácsonyi

műsorért és vendéglátásért az
Üzemviteli Osztály volt a felelős.
Ez utóbbi „társaságnak” némi
nehézséget okozott hogy, az
előző rendezők énekes, zenés
szereplésével, magasra tették a
mércét a következő önként vállalkozó egységek számára.
A 2019-es év lezárásaként a
rendezvény felelősei rövid képes, zenés vetítéssel emlékeztek meg az esztendő vízműves
eseményeiről, mind a munka és
mind pedig a szabadidős tevékenységek felelevenítésével.
A karácsonyi időszak hangulatának megteremtéséről az
Üzemviteli Osztály rövid mű-

sora gondoskodott, amelyben
a kollégák versekkel és kolléganőnk Thurzóné Gálfi Erika lánya, Kun-Thurzó Ágnes énekes
előadásával szerepelt. Közben
az alakomhoz illő zene szólt,
a műsorhoz kapcsolódó képek
megjelenítése mellett.
Szintén a rendezvény keretein belül köszöntöttük a 2019.
évben kerek esztendeje itt dolgozó törzsgárda tagokat, valamint az ebben az évben nyugállományba vonuló kollégáinkat
is.
A jól sikerült ünnepi műsor
után a meghívott kollégák egykét szendvics és sütemény elfo-

gyasztása, valamint különböző
innivalók, többek között az osztály által készíttet és felszolgált
forralt bor mellett beszélgethettek egymással.
Reméljük, hogy a jó hangulatban eltelt pár órára mindenki szívesen emlékezik vissza és
izgalommal várja a következő
karácsonyt, amikor is az Értékesítési Osztály kollégái lesznek
felelősek az ünnepségért.
S. H. S.
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Vízvezeték kontra molnárok
Jogi háború a veszprémi
vízszolgáltatás „gyermekkorában”
A ma emberének talán furcsa
pereskedésnek vetett véget az az
ítélet, ami 115 éve született. Több
mint nyolc évig tartott a kártérítési
per, melyet nyolc veszprémi molnár
indított a város helyhatósága ellen.
Az iparosok a városi vízmű akkoriban kezdődött működését számukra
kárt okozóként állították be. A több
jogi fórumon is támogatást szerző
„nyerészkedési akció” végül kudarcba fulladt ugyan, de számos tapasztalattal szolgált a „gyerekkorát” élő
közszolgáltatással kapcsolatosan.
A veszprémi vízmű 1896. október elsején kezdte meg üzemszerű
működését, napi 600 köbméter vizet
szolgáltatva a város lakosságának. A
vízmű a kiskúti- és fejesvölgyi források összegyűjtött vízét nyomta a
hálózatba, amit a molnárok a Séd vízveszteségeként értelmeztek és emiatt
kártérítési keresetet nyújtottak be a
város polgármesteréhez. A keresetet
aláíró molnárok: Frick Mihály, özvegy
Müller Györgyné, Fojt József, a Ligeti
testvérek, Takács József, Pozsgay Miklós, és Nusál János, szakértőként Wolf
Sándor budapesti gépészmérnököt
kérték fel.
A korabeli újságok részletesen, és
pártolólag számoltak be az eseményről. A Veszprém című újság 1897.
szeptember 11-én számolt be arról,
hogy „a Séd patak mellett megtelepedett veszprémi vízi ipartelep-tulajdonosok 1897. szeptember 9-én
nyújtották be Veszprém város polgármesteréhez a vízvezeték létesítése,
illetve a kiskúti források elfoglalása
által beállott vízapadás okozta károk
kártalanítása iránti kérvényüket”. A
beadvány Wolf Sándor budapesti gépészmérnök által készített szakvéleményre támaszkodik. „A vízvezeték
által elvont (naponta mintegy 600
köbméter) vízmennyiség miatt az
egyes ipartelepeknél szenvedett kár
átlag számítás alapján van feltüntetve, miután addig, míg a Séd patak
kilátásba helyezett szabályozása eszközölve nem lesz, pontos számításról,
s így végleges kártalanításról szó sem
lehet. Épp ezért a vízmű tulajdonosok kérvényükben egyelőre nem a
végleges kártalanítást kérik, hanem
kérik:
1. a vízvezeték adó aluli felmentésüket,
2. a Séd patak mielőbbi szabályozását,
3. hogy a Séd patak szabályozásáig
évenkénti kártalanítás fizettessék a
szakvélemény alapján, s végül

4. hogy a Séd patak szabályozásának végleges befejezése után, az ös�szes érdekeltek közbenjötte mellett
szakértői szemle útján állapíttassék
meg, hogy mi az egyes vízművek
erővesztesége, (ha ugyan ilyen a szabályozás befejezése után még fennforogna), s akkor a szakértői szemle
megejtése után állapíttassék meg a
végleges kártalanítási összeg.
Midőn Pápa városa most júliusban
elhatározta a vízvezeték létesítését, s
annak keresztülvitelével a vállalkozó
céget megbízta: a vízmű tulajdonosokat azonnal értekezletre hívta ös�sze a kártalanítás ügyében. Nálunk
már egy éve múlt, hogy a vízvezeték
üzemben van, de ezen utóvégre is jogosnak látszó kártalanítás soha szóba
nem került, míg maguk a vízi ipartelep tulajdonosok el nem határozták – belátva jóhiszemű várakozásuk
sikertelenségét – hogy a kártalanítás
ügyében lépéseket tesznek. Kíváncsiak vagyunk, vajon ezek a lépések az
általuk óhajtott sikeres eredményre
vezetnek-e?”
A szakvélemény bizonyító erejű
„energetikai” számítást is tartalmazott. Aszerint „a városi vízvezeték a
Séd pataknak egy olyan pontjáról,
mely a károsultak telepeitől feljebb
esik, elvon 12 órai üzem mellett naponta 600 köbméter vizet. A 12 óra
alatt elvont 600 köbméter vízmen�nyiségből egy másodpercre esik 13,88
liter, ami 1 méter vízesés mellett, jó
vízi motornál 75% hatásfokot feltételezve 0,1388 lóerőnek felel meg.
Mivel pedig naponként a vízelvonás
12 óráig tart, úgy minden méter vízesésre naponként 1,6658 lóerő óra
esik, vagyis évenként 608 lóerő óra.
Tekintetbe véve a rendelkezésre álló
összes vízesést, mely egyenlő 15,625
méterrel, úgy a teljes munkaveszteség évenként 9500 lóerő óra. Mivel
pedig a nevezett malmokban folytatott sima őrlési eljárásnál egy métermázsa liszt előállítására legfeljebb 6
lóerő-óra szükségeltetik, a felsorolt
malmok összességében 1583, szóval:
egyezerötszáz-nyolcvanhárom métermázsa liszttel kénytelenek évenként
kevesebbet őrölni.”
A patakból való vízelvonás még
két más szempontból is károsítja az
érdekelt vízi-motor tulajdonosokat.
–írja a szakértő. „Az egyik ama körülmény, hogy a patak különben is igen
gyakran nem szolgáltat elegendő vizet, úgy, hogy az illető ipartelepeknek
néhanapján többször is be kell szüntetni üzemüket vízgyűjtés céljából.
Természetes, hogy az esetben, ha a
különben is csekély vizű patakból

még mesterségesen is vonnak el vizet,
ezen szünetelések gyakoribbak, vagy
hosszabb tartamúak lesznek. Ezen
szünetelés alatt pedig úgy az egész
berendezésben fekvő tőke, valamint
az esetleg alkalmazott személyzet a
tulajdonos által nem hasznosítható.
A másik szempont azon tapasztalati tényben található meg, hogy egy
vízi-motor, ha a normális vízmen�nyiségnél kevesebb áll rendelkezésre,
nem csak hogy kisebb tényleges teljesítménnyel, hanem még rosszabb hatásfokkal is dolgozik, ami annyit tesz,
hogy az elvonás után még megmaradó víznek is csak kisebb hányadát
tudja hasznosítani, minthogyha teljes
megterheléssel dolgoznék” – írja Wolf
Sándor. A szakvéleményben a számítási módszert és az érdekelt felek
egyenkénti veszteségeit is feltünteti.
A per, az akták tologatása, pro- és
kontra szakértői vélemények miatt
nyolc évig húzódott. A veszprémiek
nagy része nem is tudta, vagy már
elfelejtette, hogy miről is folyt a vita,
amiben 1905 decemberében hozták
meg a végső ítéletet. A „károsultak”
által nyolc éve említett és óhajtott sikeres eredmény – Csete Antal városi
főügyész érdemeként – elmaradt. A
lapok a pozitív döntésről is részletesen beszámoltak.
„Múlt számunkban említettük,
hogy a Séd-menti molnárok által
Veszprém város ellen a vízvezetékkel
elvont víz miatt kártalanítás iránt
indított közigazgatási perben e hó
7-én volt a tárgyalás az alispáni hivatalban.” – írta a Veszprém vármegye
1905. december 10-én. „A molnárok t.
i. keresetet támasztottak a város ellen
az elvont víz miatt s két közigazgatási hatóság egybehangzó határozattal mintegy 15.000 koronát állapított
meg javukra a város ellen. Dr. Csete
Antal városi főügyész a terhes határozat ellen panasszal fordult – a város
nevében – a legfelsőbb közigazgatási

bírósághoz s a főügyész meggyőző
érvelése folytán rendelte el a Közigazgatósági Bíróság a mai nap megtartott tárgyalást.
Dr. Csete ugyanis terjedelmes
panaszában kimutatta, hogy a molnároknak jogi szempontból nincs
igazságuk, mert hiszen a források városi tulajdont képező területen fakadnak, rájuk senki vízjogi jogosítványt
nem szerzett s így joghátrányt sem
szenvedhetett. De ténybeli igazságuk
sincs, mert habár a vízvezeték leköt
egyes forrásokat, a Sédbe azért nem
folyik kevesebb víz. Szakértői adatok
segítségével kimutatta dr. Csete, hogy
ma még több víz folyik a Sédbe, mint
a vízvezeték előtt, amikor a források
nem voltak kitisztítva, kára tehát
senkinek sincs. Dr. Csetének a tárgyaláson előterjesztett világos és megcáfolhatatlan adatai és érvei súlya alatt a
keresetet támasztók legnagyobb része
azonnal visszavonta panaszát s a város a két fokon már megítélt összeg
jelentékeny nagy részének fizetése
alól már eddig is felszabadult.”
Ahhoz, hogy a város ellen a
molnárok javára két közigazgatási
hatóság egybehangzó határozattal
megállapított 15.000 koronát kitevő kártérítés nagyságát megítélje
a huszonegyedik századi olvasó,
megemlítünk egy korabeli pénzügyi
információt a vízművel kapcsolatosan. Veszprém város vezetői a
vízmű építésére, a városi képviselő
testület 1895. április 22-i határozata
alapján, a Pesti Első Takarékpénztárból 150.000 forint (75.000 korona) kommunális kölcsönt vettek fel.
A pénzintézet 50 év futamidőre, félévenkénti törlesztéssel, évi 5,1 százalékos kamatozással folyósította a
kölcsönt.

Kovács Győző Gyula
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Három ciklus és fél évszázad számvetése
Beszélgetés a leköszönő
igazgatósági elnökkel
Önkormányzati tulajdon lévén a
Bakonykarszt Zrt. vezető testülete: az igazgatóság, valamint az
ellenőrzést végző felügyelő bizottság személyi összetételét tekintve
az önkormányzati választásoknak megfelelően, ciklusonként,
mostanság ötévenként változik.
Így történt ez a múlt év őszi önkormányzati választásokat követően is. A személyi változásokról
a decemberi rendkívüli közgyűlés
eseményeit összefoglaló tudósításunkban olvashatnak. Az évfordulótól esedékes tisztújítás a korábbi
hárommal szemben annyiban feltétlen változás, hogy leköszönt a
társaságot vezető testület első embere, Harsányi István, aki 13 éve
töltötte be ezt a tisztséget.
Ahogy a leköszönő igazgatósági
elnök fogalmaz, amolyan bizalmi
alapú meghosszabbítása volt ez a 13
év a kereken fél évszázadot kitevő
vízműves pályafutásának.
– Mint a korábbi ciklusokban is, a
részvénytársaság működésében a
napi ügyekért a cégvezetés a felelős, míg a stratégia kialakítása, érvényesítése az igazgatóság feladata.
Ennek megfelelően munkálkodott
a testület az elmúlt ciklusokban
is, amikor ebben a munkában volt
szerencsém részt venni. Kedvező
körülményként értékelhető, hogy a
közeg, amiben ezt a munkát végeztük, elismerte a cég szakmaiságát,
– foglalja össze a most befejezett
tevékenysége lényegét Harsányi
István, aki korábban viszont ugyancsak belemerülhetett a vízmű napi
ügyeinek megoldásába, hiszen
2006. végi nyugdíjba vonulását
megelőzően kereken egy évtizedig
a víz- és csatornamű részvénytársaság vezérigazgatója volt.
–1970-ben kerültem, „áthelyezés”-sel a társaság jogelődjéhez, a
Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalathoz. Az idősebbek
még ismerik ezt a munkaügyi fogalmat, mint ahogy a „kikérő”-t
is, amit a vízmű küldött az Ácsi
Cukorgyárnak, ahol már négy esztendeje dolgoztam gépészmérnökként, a műszaki egyetem elvégzése
után. Jó szívvel dolgoztam ott, de
egy volt egyetemi évfolyamtársam
invitálása, no és az akkoriban a legnagyobb „csábítás”, a lakás ígérete
ösztönzött a munkahelyváltásra.

Sokat nyomott a latba az is, hogy
különösen vonzódtam (így van ez
a mai napig is) a vízhez, a hegyhez,
az erdőhöz és Veszprémben mind
megvolt.
Azért a váltás nem volt sima. A lakás még csak épülőben volt és az
ifjú gépészmérnök előbb Várpalotán, az üzemvezetőség épületében
húzta meg magát egy-két hónapig,
családja: felesége és kislánya nélkül,
aztán már a család együtt kapott
ideiglenes lakást Pápán. Onnan járt
be nap, mint nap az épülő veszprémi szennyvíztisztító telepre.
–Igencsak elbizonytalanított a
helyzet, –emlékezik vissza az ötven
év első esztendejére.– Jó egy óra
kora reggeli buszozás a veszprémi
buszpályaudvarig, onnan helyi
járattal a vasútállomásra, ahonnan
gyalogosan a szennyvíztelepre,
ahol jobbára csak jómagam voltam,
és olykor az építőmunkások.
Télen jóformán magamnak és az
építőknek vágtam utat kistraktorral
a méteres hóban. Igencsak
elgondolkodtam, hogy vajon jó
döntés volt-e ez a munkahelyváltás.
Aztán jöttek a feladatok, melyek
megtalálták Harsányi Istvánt vagy
éppen ő találta meg a feladatokat,
melyek igencsak sokrétűek voltak,
messze túl mutattak a gépészmérnöki tudományon.
–A „vízművesség”-ről egy kívülálló
elég egyszerű képet alkot. Erről egy
nagyon régi kollégámmal kapcsolatos adoma jut eszembe. Molnár
Ervin beruházási osztályvezető
volt a vállalatnál, nyugodt, joviális
ember, aki nem sietett el semmit.
Egyszer elaludt és úgy reggel fél
kilenc tájban készülődött a munkahelyére. Csaknem felnőtt lánya
sürgette, hogy igyekezzen már a
munkába, mert még valami baj lesz
a vízművel. Ervin bácsi felszólította
lányát, hogy nyissa meg a vízcsapot
a konyhába, amiből természetesen
folyni kezdett a víz. Aztán arra bíztatta, hogy húzza le a WC-tartályt.
Az öblítés természetesen megtörtént. Na, látod, megy minden rendben, mondta.
Vagyis a felhasználónak a vízmű tevékenységéről annyi az információja, hogy folyik-e a csapból a víz vagy
nem. A vízszolgáltatás folyamata,
az abban résztvevők számára viszont nagyon is szerteágazó tapasz-

talatokat, ismereteket, tennivalókat
jelent, amihez nem elég, mondjuk
egy gépészmérnöki diploma. Harsányi István hamar belátta, hogy
a gyakorlati tapasztalatokon túl
ez az elméleti ismeretek bővítését
is igényli. Gépész diplomája mellé
megszerezte a vízellátási, csatornázási és egészségügyi szakmérnökit
is. Az 1972-re megépült és működni kezdő veszprémi szennyvíztisztító telepet maga mögött hagyva
egyre szélesebb körű feladatokat
oldott meg a megyei vízmű vállalatnál, amely fokozatosan, építő
cégből szolgáltatóvá vált. A men�nyiségi szemléleten túl a minőség
is kezdett előtérbe kerülni. A ’70-es,
’80-as évtizedben kiteljesedett fejlődés következtében a viziközmű
területén hazánk már Európa „kapujában” volt, a Veszprém megyei
vállalat pedig a „küszöböt” is átlépte. Segítette ezt a vállalat műszaki
gárdájának innovációs készsége. Az
akkori időket tekintve külön szerencsének tűnt az is, hogy az akkori felügyeleti szerv, a megyei tanács
sem volt gátja a fejlesztéseknek.
Harsányi István is jelentős szerepet
játszott abban, hogy a vízmű akkori
műszaki vezetője, dr. Szabó Béla főmérnök vezetésével olyan „szellemi
terméket” produkáltak, ami országosan is példaértékűnek bizonyult.
Nem véletlen, hogy a vállalat alapítólevelét is módosítani kellett 1980ban, mert az elektronikus vezérlésű

diszpécserközpontok, vagy a Polidom elemek „gyártásának”, kivitelezésének hivatalosan is szerepelnie
kellett a cég tevékenységi körében.
–Fél évszázad hosszú idő a cég, és
az én életemben is. Ez idő alatt a
vízmű a sok szép, küzdelmes és
embert próbáló feladatok mellett
biztosította, hogy családommal emberségesen megéljünk. Szép volt,
szakmailag és emberileg is. Remélem és bízom benne, hogy a jövő
is szép lesz. Ennek záloga, hogy a
cég derékhadát emberségesnek és
„vizesnek” született emberek alkotják. Ők viszik tovább és fejlesztik a
hagyományokat, megőrzik a társaság ez idáig sokszor veszélyeztetett
önállóságát. Az utóbbi évtizedet
igazgatósági elnökként megélve pedig abban reménykedem, hogy tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet erőteljesen változása
közepette is sikerüljön megfelelni a
társaság célkitűzéseinek, terveinek.
Ilyen körülmények között ugyanis,
az igazgatóság számára igencsak
szűk mezsgyét jelent a tevékenységet, mozgásteret illetően. Személy
szerint bízom azonban abban, hogy
a BAKONYKARSZT Igazgatósága, a
vízműves kollektívával egyetemben
a megváltozó körülmények között
úgy tud együtt tevékenykedni,
hogy mindnyájan boldogulnak a
következő esztendőkben is!
Laki Pál
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Víz Világnapi Pályázat

Csepp Emese utazása

Emese, a kedves vízcsepp, soksok millió évvel ezelőtt született
itt a Földön. Rengeteget utazott,
úszott az óceánokban, raftingolt
sok vad folyón, reszketett
és fázott téli estéken, mikor
hópehelyként szállt a széllel.
Sokezer évi utazása végén aztán
megpihent és túl az északi
sarkkörön, egy születő gleccser
mélyén
tért
hosszú-hosszú
álomra. Történetünk ébredése
napján kezdődik, valamikor a
kétezres évek elején.

Szép, napsütéses nyári nap volt,
talán túlzottan is meleg. Ahogy a
Nap sugarai megcirógatták Emesét, bágyadtan, a hosszú pihenéstől álmatagon kezdett magához
térni. Talán fel sem ébredt volna
teljesen, ha hirtelen nem kezd zuhanni. Egy szempillantás alatt kinyíltak a szemei, de már csak azt
vette észre, hogy rengeteg társával
együtt belezuhan a tengerbe. Itt
sem volt különösebben meleg, de
ez jól is esett neki, hisz még csak
most ébredt fagyos álmából.
Lassan körülnézett és teljesen
össze volt zavarodva. Óriási zsivaj
volt körülötte és hozzá hasonlóan
sokan azt sem tudták hol vannak.
Emese hamar összeszedte magát,
majd kitalálta, hogy ő most bizony
az Északi-tengerben lehet bár arról fogalma se volt hány nap vagy
hány ezer év telhetett el azóta,
hogy elaludt. Tudta mi fog következni most. Ahogy már sokszor és
sokszor átélte a víz körforgását,
most is várta, vajon hova utazhat.
Nem is kellett sokat várni, a finom,
meleg sugarak annyira felhevítették, hogy felszállt a tengerből és
elindult lassú útjára, több kilométer magasba, a felhők közé, hogy
ő is egy lehessen a felhőket alkotó
millió vízcsepp közül.
Ahogy repült felfelé, szokatlan
dologra lett figyelmes. Mintha aprócska, fiatal vízcseppek kétségbeesett beszélgetését hallotta volna.
„Hol vagyunk? Mi történik?” – és
hasonló kérdések záporoztak zavarodott hangon. Amennyire tudott, igyekezett közelebb szállni
hozzájuk, hogy megtudja kik ők és
eszébe jutott hátha tud nekik segíteni. Nem került sok időbe, sikerült szóba elegyednie az aprócska
cseppecskékkel. Kiderült, hogy bi-

zony ők még sose repültek, egész
eddigi életük egy jéghegybe fagyva
élték le, ahonnan pár évvel ezelőtt
olvadtak ki, miután egy leszakadt
jégtáblán többszáz kilométert
utaztak dél felé a tengeren.
Emese kissé furcsállotta a dolgot, hisz nem szoktak a jégtáblák
csak úgy leszakadni, de mivel nem
tudott magyarázatot adni a dologra, egyelőre ezzel nem foglalkozott.
Elmesélte a csemetéknek, hogy
ő bizony már sokszor átélte ezt
a körforgást és megígérte nekik,
hogy velük marad és körbe vezeti
őket a Föld körül. Sokat beszélgettek, mígnem elérve a kellő magasságot, csatlakoztak társaikhoz
egy felhőben. A szél elkezdte őket
dél felé sodorni és csak utaztak és
utaztak, miközben Emese mesélte,
hogy régen mennyi szépet látott
errefelé, amerre tartanak.
Menet közben egyre több társuk
csatlakozott hozzájuk és kezdték
elérni azt a kritikus tömeget, ahol
már nem tudnak tovább együtt
repülni és elkezdenek lepotyogni
a földre. Útközben egy szokatlan
dologra lett figyelmes, amit azelőtt
még sose látott. Furcsa szürke és
fekete sávok voltak odalent, tele
apró mozgó pontokkal. Néhol,
ahol ezek a sávok összeértek, szabályos alakú, fura színű sziklákat
látott, kisebbeket, nagyobbakat vegyesen. Olyanok voltak ezek, mint
a folyók, amikben annyit lubickolt,
de valahogy mintha nem vízből
lett volna egyik sem.
Megváltozott a világ, amíg
aludt! Bár szeretett utazgatni és
imádott felfedezni, valahogy mégis szorongással töltötte el ez a
változás. Miközben ezeken a változásokon gondolkodott, véget is
ért repülése. Egy sivatagi terület
felett jártak, ahol látott egy óriási
tavat. Ismerős volt neki, mintha
járt már volna itt. Akkoriban ez
egy óriási tó volt, de nagyon sós,
sósabb, mint bármelyik óceán.
Ám most olyan aprócskának tűnt!
Megfogták egymás kezét a csemetékkel és nekilódultak. Ahogy
egyre alacsonyabbra és alacsonyabbra értek, kivehetők lettek a
víz felszínén úszó dolgok. Nem látott még ilyesmit és azt sem tudta
hova tenni, hogy egy halom ilyen
tárgy hever a víz körül, a parton
is. Félhangosan gondolkodhatott

ezen, mert egy mellette eső csepp
is elkezdte mesélni neki, hogy ezek
a valamik, hajók. „Hajók?” Hát
azok meg mik? A másik vízcsepp
elmesélte neki, hogy pár ezer éve
ezek az élőlények, akik embernek
nevezik magukat, nagyon elszaporodtak és mindenféléket építenek.
Utakat, házakat, hajókat. A hajók
segítségével kelnek át a vizeken.
„Rendben, - mondta Emese, - de
ha ez vízi jármű, miért van olyan
sok a víz körül?” Ekkor megdöbbentő magyarázatot kapott: -„A
tó kezd kiszáradni, az egyre nagyobb meleg miatt, na meg azért,
mert az emberek elveszik a tavat
tápláló vizet, hogy máshol használják, így a tóból lassan kifogy a
víz”. Emese megszólalni se tudott
a csodálkozástól. „Más ma már a
világ aranyom!” – mondta neki a
másik vízcsepp és akkor hopp, le
is értek a tó melletti sivatagos területre. Emese még sose tapasztalt
ilyen forróságot, szinte azonnal el
is párolgott társaival együtt és újra
felfelé szállt, hogy felhővé váljon.
Ahogy hűvösebb, kellemesebb
légköri rétegbe értek, újra felhővé
alakultak és elindultak egy újabb
utazásra. Emese kétségbe volt
esve. Kezdett számára összeállni
a kép. Kiszáradó tavak, elviselhetetlen hőség, leszakadó jégtáblák.
Ez mind annak a jele volt, hogy
a Föld melegszik. És még ezek az
emberek is! Sose látott még élőlényt, aki így átalakította volna a
bolygót. Pedig látott már sokat, de
még azok a hatalmas dínók se csináltak ilyesmit. Félelmét még nem
mutatta, nem akarta, hogy a kicsik
is megrémüljenek.
Útjuk ezúttal nyugatra vezetett. Emese bizakodó volt, hiszen
errefelé voltak a kedvenc hegyei,
az Alpok láncai. Mesélt is róla a
többieknek. „Óriási sziklacsúcsok,
mind-mind hóval fedve, csodálatos
látvány lesz, majd meglátjátok!” –
mondta nekik. Félúton járhattak,
amikor egy északi áramlat egy
másik felhőt sodort feléjük. Először megörült az új társaknak, de
öröme hamar elszállt. A másik felhő színe furcsa volt, kissé sárgás,
mintha az azt alkotó cseppek betegek lennének, de ilyesmit még nem
látott. Beteg vízcsepp? A szelek
hamar összesodorták a két felhőt
és összekeveredtek. Az újonnan ér-

kezett cseppek szomorúak voltak,
letörtek, tényleg betegek. Emese
megkérdezte, hogy mi történt velük, miért lettek betegek. Elcsukló,
fáradt hangon válaszolt neki egy
csepp: „Tudod kedveském, mi is
olyan egészségesek voltunk nemrég, mint ti, de aztán elrepültünk
az emberek egy óriási telepe fölött.
Innen sűrű, fekete füst szállt fel
hozzánk, mert bizony ezek elégetnek mindent, ami a kezük ügyébe
kerül, fát, szenet, olajat. Ez a füst
megmérgezett
mindnyájunkat,
elváltoztatta a színünk és még savassá is tett. Régen is látott ilyet,
egyszer ő is átélte, egy vulkánkitörés után, még emlékezett milyen
rossz érzés. Jobbulást kívánt és
gyorsan odébb repült, mielőtt ő is
és a kicsik is megfertőződhettek
volna. Mondta nekik, hogy semmi
baj, majd az Alpokban leszállnak
és megvárják, amíg jön egy másik
felhő, ami picit sem beteg. Erre
gúnyos kacajt hallott maga körül.
„Egy másik felhőt, ami nem beteg? Na, arra várhatsz, de nagyon
sokat!” – kiabálta neki egy nem
túl kedves, beteg vízcsepp. Emese
most már tényleg kezdett kétségbe
esni: Nincsenek egészséges felhők?
Mivé lett a világ?
Nemsokára meg is érkeztek várva várt úticéljukhoz, az Alpokhoz.
Csodálattal teli várakozás volt szívükben, már nagyon várták, hogy
megpillanthassák a havas hegyeket
és megpihenhessenek rajtuk kicsit.
De reményüknél csak a meglepetés volt nagyobb. A hegyek megvoltak, de a hó….? Itt ott a csúcsokon látszott, de a hegyek nagy
része csupasz, kopár szikla volt. A
kicsik tágra nyílt szemekkel, magyarázatot várva néztek Emesére,
aki csak pislogott és dörzsölgette
a szemét, egyszerűen nem hitte
el, amit látott. Alig bírt megszólalni, akkor is csak elcsukló hangon.
„Sajnálom, én, nem tudom, amikor itt jártam,… ez nem,… akkor
minden csupa, csupa hó, én, nem,
nem tudom…”
Órákig így utaztak, meg se
szólaltak, csak nézték a kopár
hegyeket. Már egyiküknek se volt
kedve itt leszállni. Csak utaztak
tovább a szél szárnyán. Emesének
ekkor reménysugár csillant meg a
szemében és lelkes hangon kezdte
mondani: „Most biztosan kijutunk
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az óceánra. Csodálatos hely! Meleg
és vizes. Sokszor összejövünk ott,
több felhő is és akkorára megnövünk, mint a szárazföld felett
soha”. Ezzel kicsit a többieket is fellelkesítette és mosolyogva, beszélgetve folytatták útjukat. Közben
folyamatosan sodródtak dél felé, de
nem bánták, itt már tényleg kellemesebb, melegebb idő volt.
Ahogy Emese ígérte, hamarosan elkezdett egyre nőni a felhő,
amiben utaztak. Ahogy nőtt, elkezdett forogni és észak felé sodródni. Először vicces volt és tetszett nekik ez a fajta mozgás, ám
ez nem tartott sokáig. Kérdezték
is Emesét, hogy meddig fog ez
még tartani, mert kezdenek már
szédülni. Emese tágra nyílt szemmel, tanácstalanul válaszolt: „Nem
tudom gyerekek, régen nem voltak
ennyire hosszúak és gyorsak ezek a
forgások.” És hamarosan már ő is
szédült. Őrült tempóval repültek,
alig győzték kikerülni egymást.
Már fogalmuk se volt merre járnak
és nem is nagyon érdekelte őket,
csak azt kívánták, hogy leszállhassanak végre. Szomorúan tapasztalta, hogy régen mennyire elviselhetőbb volt egy viharfelhőben repülni. A villámok csak úgy cikáztak,
ők pedig csak hömpölyögtek, ideoda csapódtak.
Lassan aztán elérték a szárazföldet. Egy lefelé tartó légáramlat
elkapta őket és hihetetlen tempóval süvítve megindultak. Elkeseredetten kapaszkodtak egymáshoz,
de nem sokáig bírták. Az erő, mely
lefelé repítette őket, egymástól is
széttépte a kis csapatot. Emese immár újra egyedül volt a tömegben.
Száguldott az ismeretlen felé. Félt,
rettegett… Nemsokára olyasmit
látott, ami felülmúlta legvadabb
elképzeléseit is; már nem csak
vízcseppek repültek vele, hanem
fák, fura tárgyak és állatok is ott
repültek velük. Kicsit fel, kicsit le,
de szinte végig vízszintesen előre,
nem a föld felé tartva.
Alig várta, hogy véget érjen ez
a rémes utazás! Bárhogy is, csak
legyen vége! Lelke mélyén arra
vágyott, hogy újra ott lehessen a
gleccser mélyén, békében, nyugalomban, távol a rengeteg szörnyűségtől, amit ébredése óta látott.
Írta: Koronczi Melissza, a
Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium 9. osztályos tanulója
(Felkészítő tanára: Káliné Szabó
Hajnalka)

Rajz, fotó és tanulmány pályázat

”VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS”
A Víz Világnapja a környezetvédelem jelentőségére figyelmeztető dátumok egyike.
Március 22-én emlékezünk
meg e világnapról. Immáron
huszonnegyedik
alkalommal
hirdetett ez alkalomból pályázatot általános iskolások, valamint
középiskolás diákok számára a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt., a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Veszprém
Megyei Területi Szervezete, a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnöksége, és a Pápai Vízés Csatornamű Zrt. Régiónkban,
a Veszprém megyei diákoknak
meghirdetett pályázatra, a vízgazdálkodással, az ivóvíz-szolgáltatással, a szennyvíztisztítással
és ezek egészségre gyakorolt hatásával, környezetvédelmi vonatkozásaival foglalkozó munkákat
vártunk! A ”VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS” címmel kiírt felhívásra
az általános iskolások rajzzal
és írásos dolgozattal, míg a középiskolások tanulmányokkal,
fotókkal pályázhattak. A részletes pályázati felhívást a megye
minden általános és középfokú
oktatási intézményének igazgatóságára eljuttatták a szervezők.

A pályázatra 61 iskolából érkeztek pályamunkák: 763 rajz,
24 tanulmány, 71 fotó és 8 egyéb
ötletes pályamunka. A beadványok értékelése két csoportban
történt: A BAKONYKARSZT
Zrt. és a Pápai Vízmű Zrt. a
szolgáltatási területük szerint
osztoztak a pályamunkákon. A
BAKONYKARSZT Zrt.-hez 53
iskolából érkeztek pályamunkák:
662 rajz, 22 tanulmány, 71 fotó
és 8 egyéb ötletes pályamunka.
Ebből 23 iskola tanulói kaptak 65
díjat, amelyen szám szerint 72
diák osztozott, hiszen nemcsak
egyénileg kidolgozott pályázati
munkák érkeztek.
Tekintettel a koronavírus
kiváltotta globális járványügyi
helyzetre, valamint a belföldi
operatív törzs ajánlásaira a BAKONYKARSZT Zrt. által 2020.
március 24-én 10 órára tervezett
VÍZ VILÁGNAP-i ünnepi díjkiosztó ünnepség elmaradt. A pályázat szervezői természetesen
gondoskodnak arról, hogy a pályázaton díjazásban részesült diákok részére a könyvjutalmat és
az elismerő oklevelet eljuttassák.
A díjazott és kiemelkedő rajzés fotó pályamunkákból az idei
évben, egy későbbi időpontban

rendez kiállítást a BAKONYKARSZT Zrt., Veszprém, Pápai
út 41. sz. alatti székházában,
melyről megfelelő időben értesítik az érdeklődőket.
A pályázat megrendezésének
támogatói: AGAPE-2000 Kft.,
Aqua-Duo-Sol Kft., BAKONYKARSZT Zrt., BOROSZLÁN Zrt.,
CONTROLSOFT Kft., Csapó–
Kiss Ügyvédi Iroda, CSŐ-KÖTŐ Kft., CSŐ-TV Kft., DUVIÉP
2000 Kft., FULLTECH Kft., INTEREX-WAGA Kft., KRISTÁLY
Kft., MACROTEL Kft., MÁRKÓSZOFT Kft., PUNK és TÁRSA
Bt., PureAqua Kft., S&B Kft.,
SIK-VÍZ Kft., Sinus Projekt Kft.,
SZURMAI Mérnöki Iroda Kft.,Temperatura Kft., TECINFO
Kft., TR-VILL KFT., UNITRADE
VILL. KFT., Veszprém TV Kft.,
VÍZKER Kft., ZSILIP 2008 Kft.

Németh Jázmin 7. osztályos
tanuló rajza
(Borsos Miklós Általános
Iskola, Ajka)

A pályázat eredménye
RAJZ
I. korcsoport
1. díj: Pősze Kolos (Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), Pődör József,
Pongrácz Lilien Anna, Szanyi Viola,
Szeder Natália (mindannyian Arany
János Általános Iskola, Mezőlak), Pilise
Zsolt (SZÍN-VONAL Művészeti Iskola,
Badacsonytomaj);
2. díj: Kerekes Bór Bence, Németh
Tímea Lara, valamint Pancsa Bella
(mindhárman Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola);
3. díj: Vági Lujza, Tölgyesi Regina
(mindketten Művészeti Iskola, Magyarpolány); Vajda Kincső Luca (Balatonkenesei Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola),
Sipos Liza (SZÍN-VONAL Művészeti

Iskola, Badacsonytomaj);
Különdíj: Gyürüs Borbála, Lukács
Balázs, Hermann Fanni (mindhárman Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola), Széll Dorina (SZÍN-VONAL
Művészeti Iskola, Badacsonytomaj);
II. korcsoport
1. díj: Gyürüs Lilla, Kovács Jázmin
(Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), Németh Sára (Művészeti Iskola,
Magyarpolány);
2. díj: Horák Mercédesz, Fodor Zsombor (Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola), Pethő Noé (Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI,
Ugod);
3. díj: Pállfy Milán (Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI,

Ugod), Várady Kinga (Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Balatonkenese);
Különdíj: Keszthelyi Janka (Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolája, Tihany);
Kovács Iringó (Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és AMI,
Ugod), Kungl Hanna, Mispál Dóra
(mindketten Balatonkenesei Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), Léránt Bori, Somogyi
Zita, Korbély Virág (Művészeti Iskola,
Magyarpolány);
III. korcsoport
1. díj: Ékes Lara, Varga Benedek, Roik
Erik (mindhárman Művészeti Iskola,
Magyarpolány);
2. díj: Rosta Rella, Major Dániel
(mindketten Művészeti Iskola, Magyarpolány), Hamar Borbála (Eötvös
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Lóránd Általános Iskola, Balatonfüred);
3. díj: Dunai Luca, Pelikán Zsóka
(mindketten Művészeti Iskola, Magyarpolány), Flick Boglárka (SZÍN-VONAL
AMI, Révfülöp);
Különdíj: Krizsanóczi Hanna (Művészeti Iskola, Magyarpolány);
IV. korcsoport
1. díj: Lipovszky Áron (Padányi Bíró
Márton Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium, Veszprém), Németh Jázmin (Borsos Miklós Általános Iskola,
Ajka), Mayer Lili (Művészeti Iskola,
Magyarpolány);
2. díj: Nagy József (Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
AMI, Ugod), Erdélyi Zalán, Vintze Regina (mindketten Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola, Zirc);
3. díj: Gazsi Rebeka (Kossuth Lajos Általános Iskola, Veszprém) Svéd Anna
(Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola, Zirc);
TANULMÁNY
III. korcsoport (5–6. osztályosok)
1. díj: Maródi Lili (Ramassetter Vince
Általános Iskola, Sümeg);
2. díj: Major Kira (Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI, Devecser);
3. díj: Hajcsik Áron (Bán Aladár Általános Iskola, Várpalota);
IV. korcsoport (7–8. osztályosok)
1. díj: Papp Tamara, Szíjártó Kitti,
Horváth Mira (mindannyian Vargha
Gyula Református Óvoda és Általános
Iskola, Nemesgyörzsöny),
2. díj: Orsós Virág (Gárdonyi Géza Ál-

Bálint Anita 12. osztályos tanuló
természetfotója
(Pápai Szakképző Centrum
Faller Jenő Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma,
Várpalota)

talános Iskola és AMI, Devecser);
3. díj: Bakos Noémi (Gárdonyi Géza
Általános Iskola és AMI, Devecser);
Középiskola 9–10. osztály
1. díj: Koronczi Melissza (Kisfaludy
Sándor Gimnázium, Sümeg);
2. díj Baráth Mónika (Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg);
3. díj: Keszei Anett (Kisfaludy Sándor
Gimnázium, Sümeg);
Középiskola 11-12. osztály
1. díj: Sinkó Ferdinánd (VSZC Ipari
Szakgimnáziuma, Veszprém);
2. díj: Vancsek Kristóf (Thuri György
Gimnázium és AMI, Várpalota);
3. díj: Pekárik Luca (VSZC Ipari
Szakgimnáziuma, Veszprém);
FOTÓ
Középiskola (9-10. osztály)
1. díj: Szente Regina (Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg);
2. díj: Horváth Kármen (Kisfaludy
Sándor Gimnázium, Sümeg), Farkas
Dániel (Batsányi J. Gimnázium és Kollégium, Tapolca);
3. díj: Marton Dávid (Batsányi J. Gimnázium és Kollégium, Tapolca);
Különdíj: Szebeni Gergely, Peszmeg
Anna (mindketten Batsányi J. Gimnázium és Kollégium, Tapolca)
Középiskola (11-12. osztály)
1. díj: Bálint Anita (Pápai Szakképző
Centrum Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,
Várpalota), Kovács Máté (Batsányi J.
Gimnázium és Kollégium, Tapolca);
2. díj Varga Vivien (Batsányi J. Gimnázium és Kollégium, Tapolca);
3. díj: Marosi Dávid (Pápai Szakképző

Németh Sára
4. osztályos tanuló
rajza
(Művészeti Iskola,
Magyarpolány)

BAKONYI KARSZTVÍZ

Centrum Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,
Várpalota).
EGYÉB ÖTLETES PÁLYAMUNKA
1. díj: Eszterhai Flóra, Meinczinger
Hanna (mindketten Kerek Nap Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Magyarpolány),
Szentkirályi-Tóth Lilla (Vörösberényi
Általános Iskola, Balatonalmádi);
Különdíj: Gárdonyi Emma, Barcza
Melissza (mindketten Erzsébet Királyné Általános Iskola, Nyirád).
FELKÉSZÍTŐ TANÁROK
Dr. Dukon Béláné (Balatonkenesei
Pilinszky János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola)
Kristály Mária (Arany János Általános
Iskola, Mezőlak),
Gurobi Bernadett, Mohai Zsófia
(SZÍN-VONAL Művészeti Iskola, Badacsonytomaj)
Jáger Réka, Csabai Tibor (Művészeti
Iskola, Magyarpolány)
Lukács Katalin (Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és AMI,
Ugod);
Takácsné Csóka Gabriella (Bencés
Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Tihany);
Jakab Géza Zsoltné (Eötvös Lóránd
Általános Iskola, Balatonfüred);
Lipovszky-Drescher Mária (Padányi
Bíró Márton Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium, Veszprém),
Bodó-György Nikolett (Borsos Miklós
Általános Iskola, Ajka)
Póda Károly, Rákóczi Zoltán (Reguly

Lipovszky Áron

7. osztályos tanuló rajza
(Padányi Bíró Márton
Katolikus általános Iskola
és Gimnázium, Veszprém)

Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola, Zirc);
Nagyné Balogh Éva (Kossuth Lajos
Általános Iskola, Veszprém)
Pattantyús Orsolya (SZÍN-VONAL
AMI, Révfülöp);
Dr. Lennerné Magvas Andrea, Szabó
Tamás (Ramassetter Vince Általános
Iskola, Sümeg);
Kégli Lilla, Halász Lászlóné (Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI,
Devecser);
Szabóné Ordrobéna Judit (Bán Aladár
Általános Iskola, Várpalota);
Pulay Róbertné (Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola, Nemesgyörzsöny),
Bene Kinga (Kerek Nap Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Magyarpolány),
Szalóné Bakos Judit;
Sarkadi Nagy Ágnes (Erzsébet Királyné Általános Iskola, Nyirád).
Káliné Szabó Hajnalka (Kisfaludy
Sándor Gimnázium, Sümeg);
Szabó-Bachstadt Ildikó, Vargáné
Wolf Andrea (VSZC Ipari Szakgimnáziuma, Veszprém);
Szondáné Kovács-Molnár Márta
(Thuri György Gimnázium és AMI,
Várpalota);
Lenner László (Batsányi J. Gimnázium és Kollégium, Tapolca);
Barta Andrea (Pápai Szakképző
Centrum Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,
Várpalota),

Vági Lujza 2. osztályos tanuló rajza
(Művészeti Iskola, Magyarpolány)

Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
A szerkesztőség és a kiadó címe: Veszprém, Pápai út 41. Tel.: (88) 411-141.
Felelős szerkesztő: Laki Pál. Felelős kiadó: Kugler Gyula vezérigazgató.
Nyomda: OOK-PRESS Kft.
Felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató.
Készült 2.500 példányban.

