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Palackozott vagy csapvíz?
Szervezetünknek állandó folyadékpótlásra van szüksége ahhoz,
hogy megfelelően működjön.
A víz az emberi szervezet egyik
legfontosabb alkotóeleme, testünk több mint hatvan százalékát
alkotja. Többféle feladatot is ellát:
fontos szerepe van a tápanyagok
szállításában és a belső hőmérsékletünk szabályozásában, kimossa szervezetünkből a káros
anyagokat, segít a nyáltermelésben, valamint táplálja és védelmezi az ízületeinket is. Hiányában a
szervezetünk kiszárad, a tartós
dehidratáltság pedig életveszélyes
állapotot eredményezhet.
Az emberi szervezetnek igénybevételtől függően naponta 2-3
liter folyadékra van szüksége.
Nyári melegben ennél akár jóval
többre is.
Szerveztünk számára a legalkalmasabb folyadékpótlást a csapvíz jelenti.
Egészségügyi
szempontból
vizsgálva, főként azzal érvelhetünk, hogy tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, amire
az emberi szervezetnek szüksége
van, gondolunk itt elsősorban a
kalciumra, magnéziumra.
A kalcium a fogak és a csontok
építőanyaga és a véralvadáshoz is
nélkülözhetetlen. Egy felnőtt embernek naponta 800-1000 mg-ra
van szüksége.
A magnézium az idegrendszer
és az izomzat jó működéséhez
szükséges. Hiánya izomgörcsöt
okozhat, továbbá az artériák szűkülését idézheti elő. Napi szükségletünk kb. 300 mg.
A szolgáltatott ivóvíz rendszeres fogyasztása hozzájárul szervezetünk számára a nélkülözhetetlen ásványi anyagok biztosításához. A BAKONYKARSZT Zrt.
üzemeltetési területén szolgál-

tatott ivóvíz 83 százaléka kiváló
minőségű karsztvíz, 13 százaléka rétegvíz, 1 százaléka talajvíz.
A karsztvíz minősége kimagaslóan jó, mely elsősorban a benne
lévő oldott kalcium- és magnézium hidrogénkarbonátokból,
és a kellemes hőmérsékletéből
adódik. Működési területünk
döntő többségén gyakorlatilag
az ásványvíz minőségével egyenértékű vízminőséget biztosítunk
az ivóvízellátó rendszereinken.
A csapvízfogyasztás melletti
érvrendszer másik jelentős eleme, hogy a legjobban ellenőrzött
élelmiszerünk! Az Európai Uniós
elvárásoknak megfelelően, Kormányrendeletben rögzített paraméterekre és gyakorisággal, a
népegészségügyi szervezet által
elfogadott ütemterv szerint rendszeresen ellenőrizzük a szolgáltatott ivóvíz minőségét, kémiai,
mikrobiológiai,
mikroszkópos
biológiai vizsgálatokkal.
Arról nem is beszélve, hogy
mindig rendelkezésre áll ott, ahol
ki van építve a vezetékes vízellátó
rendszer, nem kell a boltba menni
érte, hogy megvásároljuk, hiszen
a BAKONYKARSZT Zrt. ezt a
fontos élelmiszert a felhasználók
konyhájáig szállítja el. S, ha már
említettük a vásárlást, jegyezzük
meg azt is, hogy a csapvíz olcsó,
ugyanis 1 liter víz ára 0,3-0,6 Ft,
szemben a palackos víz árával,
ahol a legolcsóbb is 50-60 Ft,
vagyis százszoros az ára!
Mindezzel együtt a csapvíz
fogyasztásával nem károsítjuk a
környezetünket, vagyis a csapvíz
fogyasztását követően nem keletkezik szemét, jobban mondva
hulladék, azaz üres PET palack,
aminek a megsemmisítése az
egész világon gondot jelent.

Élen a BAKONYKARSZT Zrt.
A felhasználói elégedettségi
felmérés eredménye
A víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény
5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2018-tól kezdődően a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal
kötelezte a víziközmű-szolgáltatókat – így társaságunkat a
BAKONYKARSZT Zrt.-t is –,
hogy kétévente független közvélemény-kutató szervezettel
méresse fel a közszolgáltatási-szerződések alapján vételező
lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos
elégedettségét, a fogyasztói
érdekek védelme és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése
céljából.
A felmérés 2018. július 2-tól
indult, melynek keretében a
felhasználók az ügyfélszolgálaton személyes ügyintézés
során tableten (Azonnali felmérés), illetve telefonos ügyintézés alkalmával (Kiegészítő
felmérés) azonnal válaszolhattak egy-egy kérdésre.
Az Alapfelmérést a tőlünk
független PSYMA HUNGARY Kft. (közvélemény-kutató
szervezet) végezte. A közvélemény-kutató szervezet munkatársai 2018. őszén személyesen keresték fel az előzetesen,
véletlenszerűen
kiválasztott
felhasználókat. A személyes
megkeresés során a lakossági
felhasználók kifejthették véleményüket a víziközmű-szolgáltatásról. Az Alapfelmérés kérdéskörei kiterjedtek a felhasználók kialakult véleményére az
ivóvíz minőségéről, az ellátás
folyamatosságáról, a fogyasztás méréséről, a hirdetmények
megismerhetőségéről, az ügyfélszolgálatokról és a számlázásról, valamint a panaszkezelés hatékonyságáról. A fentieken túl az Alapfelmérés olyan
napirenden lévő kérdésekről
is megkérdezte a felhasználók
véleményét, mint a szolgáltató

környezet megóvása érdekében
végzett tevékenysége, illetve a
nyújtott szolgáltatás ár-érték
aránya.
A közvélemény-kutató szervezet által megküldött eredmények alapján, a MEKH által
megbízott Kutatópont Kft. (Koordinátor) készítette el országos szinten, a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos lakossági felhasználói elégedettségi
felmérés összefoglaló jelentését. Minden víziközmű-szolgáltató esetében 500 ügyfél
került a mintába. Összesen 39
szolgáltató ügyfelét keresték fel
és közel 1.800.000 felhasználói válasz került feldolgozásra.
Ezek alapján dolgozták ki az
úgynevezett FEF-Index, mérőszámot. A FEF-Index 0 és 1000
pont közötti értékeket vehetett
fel, amelyben a szolgáltatók
az Alapfelmérésben összesen
600 pontot, a Kiegészítő Felmérésben 150-et, az Azonnali Felmérésben pedig 250-et
gyűjthettek össze.
A felmérés eredményeit
2019. július 1-jén Budapesten,
ünnepélyes keretek közt ismertette a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal,
mely során az összes víziközmű-szolgáltató díszkötésben
kapta meg az eredményeket
tartalmazó Részletes Jelentést.
A szolgáltatók eredményei
alapján az átlag pontszám 863
lett és a leggyengébb eredmény
is 750 pont felett volt, vagyis az
ügyfelek véleménye alapján a
víziközmű szolgáltatók kimagaslóan jól szerepeltek a felmérésekben.
Büszkék lehetünk arra, hogy
a pontszámok alapján a legjobb
eredményt Társaságunk a BAKONYKARSZT Zrt. érte el, 932
ponttal. Dobogós helyet szerzett még az AQUA Szolgáltató
Kft. (922) és a Soproni Vízmű
Zrt. (916).

3

Vadvirágos Piknik
A VKSZ Zrt. 2019. szeptember 13-án, Vadvirágos Piknik
néven egész napos rendezvényt
szervezett a veszprémi Kálvin
Parkban.
A rendezvény célja a Fenntartható életvitel népszerűsítése, melynek mostani fókuszába
a Haszkovó lakótelepen sikeresen bevezetett fenntartható
gyepgazdálkodás – közismertebb nevén a Vadvirágos Veszprém projekt – került.
A program mentén több, a
rendezvény tárgyához kapcsolható tématerülettel is ismerkedhettek a résztvevők. Így például
a madár és rovarvédelemmel,
a méhek és porzó rovarok fon-

tosságával, a zöldhulladék gyűjtéssel, -kezeléssel, a komposztálással, a természetjárással, valamint a víz szerepével a különböző ökoszisztémákban. Ez utóbbi
téma „feldolgozásában” jelentős
szerep hárult társaságunkra, a
BAKONYKARSZT Zrt.-re.
A VKSZ Zrt. célja egy laza,
kötetlen, családias hangulatú
piknik megrendezése volt, hogy
élővé tegyék a parkot, a zöldfelületeket és emellett megismertessék és elmagyarázzák az érdeklődőknek a zöldfelület-gazdálkodás új szemléletmódját.
A rendezvényen délelőtt diákcsoportok, a környéken lakók, illetve a programok iránt

érdeklődők töltötték meg és
járták körbe a számos érdekességet kínáló faházakat. A pikniket szórakoztató programok, játékok, kóstolók is színesítették.
A rendezvényen a BAKONYKARSZT Zrt. is aktívan részt vett. Az Üzemviteli
Osztály dolgozói a csapvíz
kampányról, PET-palack mentesítésről, vízminőségről tájékoztatták az érdeklődőket. A
gyerekek egy „bakonykarsztos szerencsekerékkel” játszhattak, a kérdéseket helyesen
megválaszolók apró ajándékokat kaptak, sőt még festhettek
is azok, akik kedvet kaptak
hozzá.

Az Értékesítési Osztály dolgozói a számlaküldés gyakoriságának változásáról adtak
tájékoztatást, illetve a vízmérő
szerkezeteket mutatták be az
érdeklődőknek.
Az időjárás – szerencsére –
szinte nyárias volt, így aztán – a
pikniken résztvevők örömére
– a Veszprémi Üzemmérnökség
munkatársai biztosították, hogy
a résztvevők a kihelyezett tartálykocsiból kancsókba kitöltött friss
ivóvízzel oltsák szomjukat.
A rendezvény sikeréből Társaságunk is jelentősen kivette
részét.
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Eső után – „szippantó”
A szeptember eleji esőzések
során a Toborzó utcai szennyvízcsatornából, az egyik aknán
keresztül, kiömlött a szennyvíz, végigfolyt az utcán és ahol
utat talált magának elárasztotta a közeli ingatlan belső tereit
és az alagsori helyiségeket is.
A lakossági bejelentést követően társaságunk szakemberei

azonnal helyszínre érkeztek,
és a csatornatisztító rekordidő
alatt kezdte meg a munkát.
Az „eredményt” olvasóink is
láthatják a mellékelt fényképeken. A gondot sajnos most is a
nem megfelelő csatornahasználat okozta.

XVIII. Országos Víziközmű
Szerelőverseny
A Magyar Víziközmű Szövetség az Érd és Térsége Víziközmű
Kft.-vel közösen szeptember 1112. között szervezte meg a XVIII.
Országos Víziközmű Szerelőversenyt.
A két napos rendezvényt két
helyszínen, Érden és Herceghalmon bonyolították le. A versenyen 18 víziközmű szolgáltató
cég 3 fős csapatai mérkőztek
meg egymással, gyakorlatban és
elméletben.
Az évente megrendezett verseny célja az ivóvízellátás területén dolgozó szakemberek elméleti és gyakorlati felkészültségének megmérettetése, hivatásszeretetének, szakmai elkötelezettségének erősítése, a csapvíz
fogyasztás és a víziközmű ágazat

társadalmi elismertségének növelése, továbbá a szakmai kapcsolatok ápolása.
A Magyar Víziközmű Szövetség XVIII. Országos Szerelőversenye szegedi győzelemmel
fejeződött be. A gyakorlati és az
elméleti versenyfeladatok teljesítése után a legtöbb pontszámot a
Szegedi Vízmű Zrt. szerelői szerezték. Második lett a Kaposvári
Víz-és Csatornamű Kft. csapata.
Harmadik helyezést értek el a
Tiszántúli Regionális Vízművek
Zrt. szerelői.
A Magyar Víziközmű Szövetség minden helyezettnek és
résztvevőnek szeretettel gratulál
és köszöni a munkatársak áldozatos munkáját!
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Két VÁRA pályázatunkkal is
nyertünk!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. decemberben írta ki a Víziközművek Állami Rekonstrukciós
Alapjából (VÁRA) nyújtandó
támogatásra szóló pályázatot.
A rendelkezésre álló keretösszeg
1,5 milliárd Ft volt. A pályázat
célja a víziközmű-rendszerek
műszaki állapotának javítása.
A pályázatra ellátásért felelősök
vagy ellátásért felelősök víziközmű-szolgáltatóval együttesen
alakított konzorciuma pályázhatott. Víziközmű-rendszerenként egy a Gördülő Fejlesztési
Tervben jóváhagyott felújítási,
pótlási feladatra lehetett pályázatot benyújtani. A támogatás
a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából történik,
mértéke 70 %, ami legalább 10
millió és legfeljebb 100 millió
forint lehet, 30 %-os önrész
biztosítása mellett. A támogatás
folyósítására a rekonstrukció
megkezdését megelőzően, egy
összegben kerül sor.
Társaságunk a fejlesztéssel
érintett ellátásért felelősökkel
együtt alkotott konzorciumi
formában pályázott a Víziközművek Állami Rekonstrukciós
Alapjából nyújtandó támogatásra, ahol a konzorcium képviselője a BAKONYKARSZT Zrt.
volt.
Kihasználva a pályázat adta
lehetőségeket, a rekonstrukciós
pályázat keretében társaságunk
tíz víziközmű-rendszerrel kapcsolatosan adott be pályázati
anyagot, elsősorban rossz állapotban lévő ac. vízvezetékek
rekonstrukciójára, beton csatornák felújítására és a várpalotai,
valamint a márkói szennyvíztisztító telepek fejlesztésére.
A pályázatok összértéke nettó
1.155.803.880 forintot tett ki,
melyből a támogatás összege –
nyertes pályázat estén – maximum nettó 789.649.916 forint.
A Társaságunk által beadott
pályázati támogatási igényekből
látható, hogy csak az általunk

igényelt összeg a teljes támogatási keret több, mint a felét tette
ki.
A beadott pályázati anyagok közül a 2018. évi pályázati
keretből „Fejlesztési igények
Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer területén” című
pályázati anyagunk a Veszprém-Kádárta vízműtelep NA
450 ac. ivóvízvezetékének rekonstrukciójára 100 millió forint támogatást nyert 2019 júliusában.
Augusztusban pedig „Fejlesztési igények Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer területén” című
pályázatunkkal a Veszprém Aradi Vértanuk útja és a szennyvíztisztító telep közötti szakaszon
a 2-0-0 jelű, NA 600 beton csatorna bélelésére 86 millió 677
ezer forint összegű támogatást
ítéltek meg a javunkra a 2019.
évi pályázati keretből.
Márkó szennyvíztisztító telepének fejlesztését a pályázatban
nem támogathatónak ítélték
meg. A fennmaradó további 7
pályázatot formailag és tartalmilag elfogadták ugyan, viszont
forráshiány miatt várakozó
pályára állították, azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben
megnyílik a forráslehetőség, a
pályázatokat ismét elbírálják.
A rekonstrukciós pályázati lehetőségre összesen 274 pályázat
érkezett be, ebből 23 részesült
támogatásban az első körben,
és 38 pályázatot támogattak a
második körben. A nyertes pályázatok között van a BAKONYKARSZT Zrt. két pályázata is.
A többi víziközmű-szolgáltató által nyert támogatási összegeket tekintve, igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Társaságunk az összesen
nyert 186 millió 677 ezer forintos összeggel az első három legtöbb támogatást nyert víziközmű-szolgáltató között szerepel.
S. H. S.

A márkói szennyvíztisztító telep fejlesztését a pályázatban nem
ítélték támogathatónak

Humán Hírmorzsák
Munkaviszonyuk megszűn:t
Szabó Gábor Csaba csőhálózat és berendezésszerelő karbantartó (Ajkai Üzemmérnökség);
Reider Norbert vízmérő-leolvasó (Várpalotai Üzemmérnökség);
Bittmann Gyuláné vízmérő-leolvasó,
Csepregi Zoltán villanyszerelő (Zirci Üzemmérnökség);
Jónás Balázs laboratóriumi
technikus,
Péterné Holocsi Erzsébet laboratóriumi technikus (Központi Laboratórium);
Hatlaczki Gábor vízmérő-leolvasó,
Mátyus Tamás vízmérő-leolvasó,
Szabó Lajos vízmérő-leolvasó
(Értékesítési Osztály)
Némethné Ország Krisztina
bér- és TB ügyintéző,
Somlai Ilona Mária bérés TB ügyintéző (Pénzügyi és
Számviteli Osztály).
Új munkavállalók:
Rőhri Dávid József csőhálózat és berendezésszerelő karban-

tartó (Várpalotai Üzemmérnökség)
Moór Lajos villanyszerelő,
Varga Róbert csatornaüzemi
és szennyvíztisztítótelepi gépkezelő (Zirci Üzemmérnökség);
Szigecsán Péter műszaki
ügyintéző (Üzemviteli Osztály);
Nagy Nikolett laboratóriumi
technikus (Központi Laboratórium);
Solymosiné Varga Tünde
bér- és TB ügyintéző (Pénzügyi
és Számviteli Osztály).
Nyugdíjba vonult:
Vercz József betanított csőhálózat és berendezésszerelő
karbantartó (Ajkai Üzemmérnökség);
Nagy Ervin betanított csőhálózat és berendezésszerelő karbantartó (Várpalotai Üzemmérnökség).
Búcsúzunk:
Szabó Györgyné a Titkárság
és dr. Berkes Rudolfné a Műszaki Osztály nyugdíjasaitól.
Stadler Emese
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Uniós forrásból megvalósuló szennyvizes fejlesztések
Megkezdődött a kivitelezés
A korábbi ígéretek szerint
2020. év végéig próbaüzemmel
együtt hét, a BAKONYKARSZT
Zrt. üzemeltetésében lévő szen�nyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren történt volna
Uniós forrásból szennyvíztisztító
telep és/vagy szennyvízhálózat
fejlesztés.
A fejlesztéssel érintett rendszerek: a berhidai, a devecseri,
a litéri (királyszentistváni), a
nemesszalóki, az ösküi, a pétfürdői, szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer, szennyvíztisztító telep fejlesztés, illetve
a várpalotai szennyvízelvezető
és -tisztító víziközmű-rendszer,
ahol nem a telep, hanem szállítóvezeték fejlesztés a célkitűzés.
A 25/2002. (II. 27.) Korm.
rendeletben szereplő szen�nyvíz agglomerációk közül a

1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározatban jelölt települések
megítélt támogatást kaptak a
szennyvíztisztító telepük vagy
szennyvízhálózatuk fejlesztésére. Ebben a Kormányhatározatban még mind a hét, a
BAKONYKARSZT Zrt. üzemeletetési területén lévő szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer szerepelt.
Az engedélyezési tervek elkészítése, a fejlesztések tender terveztetése és a közbeszerzési eljárások, pályáztatások lefolytatása
2018. évben zajlott. Az idei évben
pedig négy víziközmű-rendszeren megkezdődött a fizikai munkavégzés is. Ezek a berhidai, a
devecseri, a királyszentistváni és
a nemesszalóki szennyvíztisztító
telepek.

A fennmaradó 3 rendszerről sajnos nincsenek közelebbi
információink, de bizakodva
várjuk a fejlesztések mielőbbi
megkezdését, hogy a 2020-as
véghatáridőig befejeződhessen a
munka ezeknél is.
A berhidai szennyvízelvezetési agglomeráció Berhida, Papkeszi, Csajág és Küngös településből áll. Szennyvizeit a berhidai
telep tisztítja.
A szennyvíztisztító telep túlterhelt, mind hidraulikai, mind szerves anyag terhelés szempontjából.
A telepen nem épült ki iszapvíztelenítő és korszerű iszapsűrítő
rendszer sem. Az iszapvonal jelenleg csak egy iszaptárolóból áll,
ahonnan az iszapot híg állapotban
szállítják el a várpalotai szennyvíztisztító telepre. Az említettek
alapján szükséges a berhidai telep szennyvíz és iszapvonali fejlesztése. Az előzőekben felsorolt
problémákat oldaná meg a most
elkezdődött szennyvíztisztító telep fejlesztés. A beruházás során
új mechanikai egység, kiegyenlítő
műtárgy, biológiai műtárgy, valamint a telep kapacitásához illeszkedő iszapvonal fejlesztése valósul
meg a teljes gépészeti, villamos
és irányítástechnikai felújítással
együtt.
Az új biológiai műtárgy és kiegyenlítő medence építészetileg
elkészült. Az építkezés egyes fázisait képeinken láthatják.
A devecseri szennyvízelvezetési agglomerációhoz, jelenleg
Devecser település tartozik. Az
ott létesített szennyvíztisztító
telep hidraulikailag és biológiailag is túlterhelt, ezért szükséges
a telep fejlesztése. A közeli Pusztamiske település szennyvizei
szintén erre a telepre vezethetők
be gazdaságosan, s ezért társaságunk javasolta, hogy Pusztamiske települést a devecseri szen�nyvíz agglomerációhoz lehessen
csatlakoztatni. A jelenlegi fejlesztési keretben azonban nincs
benne Pusztamiske település
szennyvízcsatornázása, de a ter-

vezett telep kapacitása elegendő
lesz arra, hogy a településen keletkező szennyvizek tisztítását is
elvégezze majdan.
A beruházás során teljesen
új SBR tisztítási technológiájú
szennyvíztisztító telep épül és a
hozzá tartozó iszapvonal is fejlesztésre kerül. A munkaterület
átadás megtörtént, a kivitelezés a
tereprendezéssel megkezdődött.
A királyszentistváni szennyvíz agglomerációban, Litér, Királyszentistván, Vilonya és Sóly
települések szennyvizeinek elvezetése és tisztítása történik meg
a Litér település tulajdonában
lévő szennyvíztisztító telepen,
ahol a hidraulikailag túlterhelt
tisztító telep kapacitásbővítése
szükséges. A műszaki átadását követően a telep hidraulikai
és szennyezőanyag (nitrogén,
ammónia) terhelése jelentősen
megnőtt, ami meghaladja a kiépített kapacitás értékét. Ezért
szükségesnek tartottuk egy teljes biológiai (anoxikus, oxikus)
tisztítósor kiépítését. A telepen
meglévő utószűrő kapacitásbővítése is szükséges, a telep kapacitásához igazodva. Az iszapvonal bővítése szintén indokolt,
gravitációs sűrítő bővítés és új
gépi iszapvíztelenítő berendezés
üzembe állításával. A tervek elkészültek. A projekt indító koordinációk zajlanak. A kiviteli tervek
készítése folyamatban van. A
munkaterület átadása megtörtént. A telepen megkezdődtek a
kivitelezési munkálatok a terep
előkészítéssel, bontási feladatok
elvégzésével.
A nemesszalóki szennyvízelvezetési agglomeráció Nemesszalók, Dabrony, Nagyalásony Vinár
és Marcalgergelyi szennyvizeit
tisztítja, a központi szennyvíztisztító telep Nemesszalókon
található. A szennyvíztisztító
telep hidraulikailag és a befolyó
szennyvíz szennyezettsége szempontjából is túlterhelt. A problémák megoldása okán kezdődött
meg az új szennyvíztisztító telep
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építése. A munkaterület átadás
már itt is megtörtént az elmúlt
hónapban. A tényleges munkavégzés a tereprendezéssel, meglévő vezetékek feltárásával megkezdődött. A beruházás során
teljesen új szennyvíztisztító telep
épül a telephez szükséges iszapvonal kiépítésével együtt.
Az ösküi szennyvíztisztító
telep 1997-óta jelentősebb rekonstrukció nélkül üzemel. Az
OMS rendszerű szennyvíztisztító
telep gépészeti és építészeti fejlesztése, egyes elemeinek cseréje
szükséges. A technológia egyes
építészeti és gépészeti elemei
a létesítése korának megfelelő
technika színvonalúak, viszont
nem felelnek meg a jelenlegi
igényeknek, mind üzembiztonság mind energiafelhasználás
szempontjából. A szennyvíztisztító telep belső villamos hálózata
elavult, felújítása nem gazdaságos. A folyamatirányító rendszerek, terepi műszerek fejlesztése,
cseréje szükséges a megfelelő
üzembiztonság megtartása érdekében. A villámvédelmi rendszer
áttervezése, felújítása indokolt. A
villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatokon észlelt nagyszámú nem-megfelelőség javítása,
pótlása nem gazdaságos, ezért
indokolt a felújítása, vagy teljes
cseréje. A szennyvíztisztító telep
fejlesztésére az engedélyezési tervek elkészültek. A projektet még
nem indították meg.
A Péti Nitrogénművek területén található egykori „gyári”
szennyvíztisztító telep fogadja
Pétfürdő település és a gyártelep
kommunális szennyvizét.
A tisztító telep biológiai rendszere nagymértékben „leamortizálódott”, teljes rekonstrukciója
szükséges. A technológia átalakítása során figyelemmel kell
lenni a szakaszolási lehetőségek
kialakítására, ami a karbantartási feladatok elvégzését lehetővé
teszi. Szükséges továbbá a teljes
iszapvonal rekonstrukciója (sűrítés, gépi víztelenítés). A villamos
energia ellátás teljes mértékben
elégtelen, ezért a gyári rendszertől független ellátás kiépítése
elengedhetetlen a telep bizton-

ságos üzemeltetése érdekében.
Továbbá folyamatirányító rendszert kell kialakítani a folyamatos
felügyelet és ezáltal a biztonságos
üzemeltethetőség elérésére.
A telep fejlesztésére az engedélyezési és tender tervek elkészültek, azonban az előzetes
költségek jóval meghaladták
a korábban megítélt összeget,
ezért az irányító hatóság egyelőre nem támogatta a költségnövekedést. A telep fejlesztési munkái
forráshiány miatt nem kezdődtek meg.
Ettől függetlenül azonban, a
telep gyári villamos energia ellátásról történő leválása érdekében
egy új transzformátor állomás
készül Pétfürdő település saját
beruházásában, ami még az idén
megvalósul.
A várpalotai szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren szükséges a Várpalota I.
sz. szennyvízátemelő gépészeti,
villamos és irányítástechnikai
fejlesztése. Az átemelő a városban összegyűjtött szennyvíz
több mint kétharmad részét (kb.
2.000 m3/d) továbbítja a tisztítótelep felé. Biztonságos üzeme
stratégiai fontosságú a szennyvízelvezető rendszer üzemeltetéséhez.
Az I. számú átemelőhöz
kapcsolódó mintegy 1.350 m
nyomóvezeték életkora és állapota indokolja annak cseréjét. A
vezeték NA 250 azbesztcement
csőanyagból épült, ami önmagában is jelentős kockázatot jelent.
Várpalota a 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendeletben, szállítóvezeték fejlesztéssel szerepelt a
fejlesztési keret megítélésekor,
azonban a kormányrendeletben
átírásra került a fejlesztés célja,
szennyvíztisztító telep fejlesztésre. Mivel a megítélt támogatás
és a korábban megfogalmazott
fejlesztési elképzelés szállítóvezetékre szólt, azonban a kormányrendelet jelenleg szennyvíztisztító telep fejlesztést tartalmaz, a
beruházás az ellentmondás feloldásáig nem kezdődik el.
S. H. S.
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GFT:

Megvalósult tervek
Mint kötelező feladat, a gördülő fejlesztési terv készítése
idén sem maradhatott el. Ugyan
lapzártakor még nem kerültek a
beadás fázisába a 2020-2034-es
időszakra szóló gördülő fejlesztési tervek, de azokon az utolsó
simításokat végezzük, jelezte
lapunknak Renkó Ádám osztályvezető, aki a fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy az új gördülő fejlesztési terv készítése mellett természetesen végre kellett
hajtani a 2019. évre vonatkozó,
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott fejlesztési tervet is.
Minden terv annyit ér, amen�nyi megvalósul belőle, tartja a
realista mondás! Ennek szellemében kértünk tájékoztatást az
eddig valóra váltott fejlesztésekről az üzemmérnökségektől.
A Veszprémi Üzemmérnökség kiemelt projektje a Szentkirályszabadjai repülőtér mellett
kialakítandó ipari park ivóvízellátásának kiépítése, tudtuk meg
Renkó Ádám osztályvezetőtől. A
projekt keretében közel 2,5 km
korszerű D200 KPE vízvezeték
kerül lefektetésre a Veszprém
Látóhegyi ivóvíz-medencétől kiindulva.
Kertész Lajos, a Nagyvázsonyi
Üzemvezetőség vezetője arról
számolt be, hogy Szentantalfán
a Fő utca 62. és 84. között cserélték a meglévő NA80 azbesztcement csövet KPE D63 vezetékre.
A kiváltott szakaszon csak ebben
az esztendőben 8 csőtörés volt. A
kivitelezés „csőbehúzásos” technológiával készült. A 243 méter
hosszúságú KPE D63 vezeték
mellett 11 KPE D25 bekötő vezetéket is kiépítettek. A kicserélt
vezeték déli végpontján megszűnő tűzcsap helyett az utca túlsó
oldalán levő KPE gerincvezetékre építették ki tűzcsapot.
A Várpalotai Üzemmérnökség
területén megvalósult fejlesztésekről Hegyi Zoltán tájékoztatta
lapunkat, aki elmondta, hogy
Várpalotán a nyár nagy munkája
a Bányabekötő út alatt húzódó
régi NA200 ac ivóvíz vezeték cseréje volt. Ennek során valamen�nyi bekötő vezeték is megújult.

Az utcában húzódó vízvezetéket a Gárdonyi Géza utcával
összekötve pedig lényegesen
kedvezőbb hidraulikai viszonyok
alakultak ki. Az építést az indokolta, hogy az utca új burkolatot
kapott, illetve kap. Az útépítési
beruházásnak része egy új útszakasz is, ami lényegesen könnyíti
majd a közlekedését a városba
déli irányból érkezőknek.
A felújítási program során a
szennyvíz elvezető rendszer is
érintett. A régi bánya területén
egy új csőszakasz lefektetésével
az 1-0-0 jelű vezetékre kötöttünk át. Ennek köszönhetően
egy szennyvíz hálózati átemelőt
is megszüntethettünk.
Az Ajkai Üzemmérnökség
területén az idei esztendőben
eddig elkészült beruházásokról
Réfi Ferenc számolt be. Ajkán
ivóvíz vezeték rekonstrukció
valósult meg az Ifjúság utcában
és Ajkarendeken a Gyepesi úton.
Felújították az ajkai szennyvíztisztító telep villámvédelmét,
valamint Ajka-Bakonygyepesen a
Fő utca szennyvízcsatornáját. A
kamondi vízmű telep vízkezelő
gépházának, valamint a somlóvásárhelyi vízmű telep épületeinek tetőhéjazatát is felújították.
Átalakították a noszlopi vízmű
telep, fertőtlenítő rendszerét,
továbbá Devecserben a „ Meg�gyeserdei iparterület infrastruktúra fejlesztésének kiépítése” tárgyú munka ivóvíz és szennyvíz
nyomóvezetékeinek csőszerelési
munkáit végzik, vállalkozásban.

Bányabekötő út, Várpalota

Látóhegyi vízvezeték, Veszprém

Zirc, Kossuth utca

Mérföldkő a felújításban
Zirc városban, nagyjából 20
éve folyamatosan történnek
közüzemű ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatok, saját
rezsis beruházásban, az önkormányzat támogatása mellett. A
cserélendő vezetékeket alapvetően a Bakonykarszt Zrt.
határozza meg, de az városi
önkormányzat is véleményez
és tesz javaslatot, az aktuális
fejlesztések tükrében. A zirci
hálózati rekonstrukciók sikertörténetnek nevezhetőek, mert
jelentősen csökkent mind a
hibák száma, mind a hálózati
veszteség is.
Idén egy mérföldkőhöz értünk, mert a Zirc, Kossuth utca,
a Zirc- MOL kút és a városhatár
közötti szakaszon található ivóvízvezeték kiváltásával, eljött az
az idő, amikor át lehet úgy „autózni” Zirc városon, a 82. számú
főúton közlekedve, hogy csak
olyan vízvezetékek mentén ha-

ladunk, amelyek már korszerű
KPE anyagból készültek.
Ez több szempontból is jó
hír. Szerencsés a közút kezelőjének és használóinak is, mert
nem kell bontásokra és ennek
következtében forgalmi dugók,
illetve esetleges többlet kátyúkra számítani. Az önkormányzat
a jövőben bátrabban szépítheti
a közterületeket, mert nem kell
tartani a gyors amortizálódástól,
ami egy-egy csőtörés következtében sokszor kialakult a múltban.
Számunkra pedig azért kedvező,
mert várhatóan nem kell nehéz
körülmények között (nagy forgalom, középnyomású gázvezeték, optikai kábelek, aszfaltozott
felületek, átereszek stb..) hibát
elhárítani, főleg nem túlmunkában, hétvégén, télen, éjszaka.
Persze az ördög nem alszik, na
meg a földmunkát végző egyéb
építési társaságok sem…
Renkó Péter
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(Fél)évszázada történt

Interpelláció Ajka vízellátásáért
Az 1960-as években a vízellátási hiányosságok a megyében,
Ajkán jelentették a legnagyobb
gondot. Az évtized első három
évében a csőhálózat hossza csaknem másfélszeresére növekedett,
a bekötések száma megkétszereződött, a víztermelés pedig alig
10 százalékkal emelkedett. A város vízellátásának alapját a Széles-patak völgyében elhelyezkedő
hat, kavicsrétegre telepített mélyfúrású kút képezte, amelyből egy
meghibásodott, a többinél pedig
1963 végére jelentősen csökkent
a vízhozam. A problémák kezelésére már ’63 tavaszán a városi
tanács vízkorlátozást rendelt el.
A politikai kérdéssé váló vízhiányon először a Tapolcafő-Ajkai
Hőerőmű távvezetékéből próbáltak ivóvízhez jutni, de a szükséges tisztítómű építését az anyagi
fedezet hiányában nem tudták
megvalósítani. A terv 1967-ben
vált valóra, addig a bányák segítőkészségére támaszkodhatott a
város és vízmű vállalat. Ebben az
időben tanulták meg az Ajkaiak
a „szakaszos üzemelés” szakkifejezést.
Az évtized végére a „vízmizéria” egyre feszítőbb lett, ugyanis a
lakossági szükségleten túl az ipari üzemek vízigénye is megnőtt.
1968. március 29-én Szilágyi
Sándor országgyűlési képviselő
Veszprém-megye, de különösen
Ajka város vízellátási gondjait
tette szóvá a kormányhoz intézett interpellációjában, amelyre
Párdi Imre, a Tervhivatal elnöke
válaszolt. Válaszában kifejtette,
hogy a kérdés alapos, körültekintő megvizsgálást igényel, ezért
azonnal érdemi választ adni nem
lehet. Javasolta, fogadják el azt a
megoldást, hogy a Tervhivatal az
illetékes nehézipari miniszter és
az Országos Vízügyi Hivatal elnöke bevonásával megvizsgálja az
ügyet és javaslatait a kormány elé
terjeszti, a Minisztertanács pedig
az év második felében tájékoztatja
az országgyűlést a lehetséges intézkedésekről.

A Népszabadság 1968. augusztus 13-án „megszellőztette” a
várható terveket és intézkedéseket: „Szakemberek kiszámították:
a Bakony nyugati térségében,
Nyirád környékén a bauxitbányászat percenként mintegy 160
ezer liter jó minőségű karsztvizet
emel a felszínre. Ez a tetemes
vízmennyiség ma még részben
a Balaton, részben a Marcal felé
hasznosítatlanul elfolyik. A bányászati és vízügyi szakemberek
már kidolgozták azokat a terveket, amelyek szerint a bauxitbányászat során nyert víz egy részét a Balaton menti települések
vízellátási gondjainak az enyhítésére fordítják majd. De a bányavíz
hasznosítása jelentékenyen enyhíti más települések, például Ajka
évtizedes vízgondjait is. A helyi
hőerőművet jelenleg a tapolcafői
forrásokból táplálják távvezetéken, igen nagy költségek árán. Ráadásul az említett források vízére
Pápa városának is szüksége lenne.
Ezért olyan tervek is készülnek,
amelyek lehetővé teszik, hogy
az ajkai erőmű vízszükségletét a
nyirádi bányából biztosítsák.
1968. december 19-én, az országgyűlés zárónapján, Dégen
Imre államtitkár, az Országos
Vízügyi Hivatal elnöke emlékeztetett és válaszolt Szilágyi Sándor
Veszprém megyei képviselőnek az
országgyűlés március 29-i ülésén
elhangzott interpellációjára, aki
Ajka város és környéke vízellátásának ügyét tette szóvá. Válaszában kifejtette, hogy „a kormány
Gazdasági Bizottsága december
elején megtárgyalta a bányavizek
hasznosításáról és a bauxitbányászatnak a közép-dunántúli területek vízviszonyaira gyakorolt
hatásáról szóló előterjesztést és a
szükséges intézkedésekről határozatot hozott. Elrendelte, hogy a
bányaművelés következtében keletkező helyi vízelvonások káros
hatásának elhárításáról úgy kell
gondoskodni, hogy a bányaműveléssel érintett területeken biztosíthassák a folyamatos vízellátást.

A határozat soron kívüli intézkedésekre kötelezi a bányászati
szerveket a már észlelt vízelvonások káros hatásainak megszüntetésére. A bauxitbányászatnak
azonban nemcsak hátrányos hatásai vannak a vízgazdálkodásra.
Az aktív bányavédelem érdekében lesüllyesztett és a bányából
kiemelt víz – mivel minősége is
megfelelő – ivóvízellátásra jól
hasznosítható.
A bauxitbányászat során kitermelt víz felhasználásával
két nagy, korszerű vízmű épül,
csaknem 500 millió forint beruházással. Az egyik a nyirád-ajkai
vízmű. Ennek megépítése lehetővé teszi Ajka város és a környék
lakosságának jobb vízellátását, és
a további iparfejlesztés vízigényét
is kielégíti. A másik vízmű a Balaton délnyugati öblözete mentén levő települések regionális
vízellátó műve lesz. Ez jelentős
lépéssel viszi előre a Balaton üdülőövezet vízellátásának korszerű
megoldását. Mindkét regionális
vízműrendszer építése 1969-ben
kezdődik. E nagy, 500 négyzetkilométer területre kiterjedő létesítményrendszer első ütemének
kiépítése az ajkai térségben 1971-

re, a délnyugat-balatoni övezetben 1973-ra befejeződik.”
A Magyar Nemzet 1969. június
11-i számában dr. Kessler Hubert
a Magyar Alumíniumipari Tröszt
főhidrológusa arról nyilatkozik,
hogy a Gazdasági Bizottság döntésének megfelelően a Tröszt
„saját erejéből, körülbelül hetvenmillió forint költséggel megépíti
az izamajori bányászat által emelt
víz egy részét Ajkáig szállító távvezetéket, körülbelül tizennyolc
kilométer hosszúságban.” A vezetéket napi negyvenezer köbméteres kapacitásra tervezték, ebből
hatezerrel fedezhető Ajka vízellátása, a többi néhány környező
település, valamint a Timföldgyár
és az Erőmű szükségletét biztosítja. A vezeték közvetve Pápa vízellátását is biztosítja.
A krónikus vízhiány az ajkai
városi Tanácsot 1971-ben arra az
elhatározásra késztette, hogy a
közműfejlesztésre jelentős ös�szegeket fordítson. Bővítették a
városi vízvezetéket, tározókat építettek, de a meghatározó fordulat
1972. május 1-jén következett be,
amikor a Nyirádról érkezett vizet
először táplálták be a városi vízvezetékbe.
K. Gy.

Ajka, szélespataki vízmű-gépház
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Negyvenhat év után

– Talán negyven éve volt utoljára, hogy reggel 7-kor keltem
fel, véletlenül, mert különben
hajnali 4-kor ébredek. Érvényes
ez most is, pedig fél éve már
nyugdíjas vagyok, – mondja
magyarázatként Pintér Gyula,
amikor látja, hogy korábbi kérdésemre adott válasza nyomán kiül
arcomra a „kérdőjel”. Ajkai háza
kapujában ugyanis aziránt érdeklődöm először, hogy milyen
tennivalóját kellett abbahagynia
találkozásunk miatt. Mint kiderül, falat vésett a ház mellé épülő nyári konyhában, és talán jó
is, hogy abbahagyta, hiszen már
vagy hat órája dolgozik. Ránézek
az órára, s akárhogy is számolom
hajnali ötkor kellett kezdenie.
– Amióta a vízműnél elkezdtem dolgozni, pedig annak már
46 éve, a hajnali kelés a munkám
és így az életem elengedhetetlen
részévé vált, – folytatja a magyarázatot Pintér Gyula. – Nem
véletlen, hogy emlékszem arra a
negyven évvel ezelőtti kivételes

reggelre. Hogy miért, azt már
nem tudom, de elaludtam. Amikor felfogtam a dolgot, bementem az akkori üzemvezetőhöz,
Szabó Jenőhöz és kértem arra
a napra szabadságot, mert így
tartottam „fairnek”. Az üzemvezető, aki inkább elnézte volna
a késésemet, végül kiírta a szabadságot. A munka az munka, a
munkaidőt pedig komolyan kell
venni. A 46 év alatt táppénzen
is csak kétszer voltam, akkor is
munkahelyi baleset miatt.
A munka iránti tiszteletet
elsősorban gyerekkorában tanulja meg az ember, mint ahogy
Pintér Gyula is, akinek szülőfalujában, a Sümeg melletti
Szentimrefalván, a múlt század
’50-es, ’60-as éveiben nem volt
szokatlan, hogy a serdülő fiúk
gyakran segédkeztek apjuknak a
nehezebb mezőgazdasági munkában is.
– Az általános iskola felső tagozatát már a közeli Csabrendeken jártam ki, mert szülőfalumban csak alsó tagozat volt. Hazaérve az iskolából gyakori „szabadidős program” volt a közös
munka apámmal a falunk határában. Bár ő bányászként dolgozott, a mezőgazdasági munka
sem állt távol tőle. Középiskolába
Pápára jártam a közgazdaságiba.
Aztán 1973 augusztusában, 18
évesen felvettek a vízműhöz. Majercsik Ernő bácsi volt az üzemvezető, aki csőtörés-keresésre
osztott be. Főleg éjszakai munka

volt, mert akkor volt kevesebb
zaj az utak mentén. Közben
pedig az MHSZ-nél megszereztem a hivatásos gépkocsivezetői
jogosítványt. Akkoriban ugyanis
a sorköteleseknek lehetőségük
volt így is „előkészülni” a katonai
szolgálatra.
A hivatásos jogosítványt már
a bevonulása előtt „felhasználta”
Pintér Gyula, ugyanis az akkor
még a szárnyait bontogató automatika csoportnál, Ajkán lett
gépkocsivezető. Nem csak a megyén belül dolgoztak a vízművek
automatizálásán, hanem szinte
a fél országban. A sors fintora,
hogy amikor 1976-ban megkezdte két éves sorkatonai szolgálatot, nem sofőrként „alkalmazták” a honvédségnél, hanem a
közgazdasági szakközépiskolai
„tudományát” vetették elő vele a
katonai alakulatánál.
– Akkoriban Zalaegerszegen,
lévén közel a nyugati határ,
úgynevezett első lépcsős alakulat parancsnoksága működött.
Különösen fokozott figyelem
kísérte az ilyen katonai egységeket, ahol én a titkos irodán teljesítettem szolgálatot. Egyrészt
„kiváltságos” helyzetben voltam,
mert szinte úgy éltem ott, mint
egy hivatalnok, aki reggel nyolctól délután négyig egy zárt irodában foglakozik olyan iratokkal,
amikhez igen kevesen férhettek
hozzá. Ezáltal aztán kevesen
is háborgattak a „munkahelyemen”. Az „aranyélet” hátulütője

A VM-990, a digitális elven működő folyamatirányító berendezés, amit az egykori MűszerAutomatika Főmérnökségen fejlesztettek ki, a '70-es évek elején

az volt, hogy leszerelésem után
megmondták, hogy tíz évig ne is
próbáljak útlevelet kérni sehová!
Határon belül viszont igencsak sokfelé „utaztatta” vízműves kollégáit. Lakóhelye, Ajka
volt a mindennapi kiindulópont,
de Nagykanizsától Egerig számos település vízműjénél dolgozott az Automatizálási Üzem
gárdája. A gyorsan fejlődő munkacsoport központja, műhelyei
1983-tól Veszprémben, a Zrínyi
utcában kaptak helyet.
Amikor az Automatika beköltözött Veszprémbe választania, váltania kellett. Akkoriban
nősült és feleségével Ajkán telepedett le. A vízművet nem hagyta el, bár a honvédségnél, ahová
a későbbiekben többször is behívták továbbképzésre, ajánlgattak munkahelyet a titkos irodán,
de munkahelyet nem változtatott, az Ajkai Üzemmérnökségen
lett gépkocsivezető.
– 1983-ban nősültem, rá két
évre megszületett a fiam, Richárd.
A házat, amiben most is lakunk,
1986-ban vettem, – egészíti ki néhány személyes adattal munkahelyi „életrajzát”, ami azzal záródik,
hogy „belső átszervezés során,
1995-ben diszpécser munkakörbe került, ahonnan végül is 2019.
március 6-án búcsúzott az aktív
munkától. A vízműnél eltöltött 46
év alatt munkáját pontosan, precízen, lelkiismeretesen végezte. Mindig lojális volt a munkahelyével,
vezetőivel. Kapcsolatát munkatársaival a segítőkészség, közvetlen,
baráti viszony jellemezte.”
– Nem könnyű túllépni a
majd’ félévszázados megszokásokon, mint például a hajnali
kelés – jegyzi meg búcsúzóul
Pintér Gyula. – Még szerencse, hogy az egész eddigi életemet végigkísérő sportszeretet
nyugdíjasként is megmaradt, s
ez sokat segít a mostani napi
rutinomban. Figyelemmel kísérem szinte minden sportág
eseményeit, de főleg az olimpiákat. Gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy nagyon sok meccset nézek, többnyire persze televízión
keresztül.
L. P.
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A LÓGAT-A-KARSZT REGÉJE
A VI. LÓGAT-A-KARSZT
eredménye:
1. helyezett
Borbély Attila 8,34 kg
2. helyezett
Etlinger Gábor 5,37 kg
3. helyezett
Kugler Gyula 5,2 kg
Legnagyobb hal kategória
győztese Borbély Attila egy
7,42 kg-os ponttyal
A 3. helyezésért járó jutalmat
Kugler Gyula felajánlotta a
4. helyezett Szita Balázsnak
(4,13 kg)
A helyezettek jutalmazását
Kugler Gyula vezérigazgató
személyes felajánlása, illetve
a BAKONYKARSZT Dolgozói
Alapvítvány
képviseletében
Horváth András segítette.
Köszönjük!

Álmosan libben a levél a tétova szél alatt a tóparti fákon,
Megfáradt a nyárban, ősz illata ül meg a hajnali tájon.
Ily ősz volt mikor a friss bajnok, szívében az örömmel mit sem sejtve,
Az első hellyel (ó a balek) az idei LÓGAT-A-KARSZT rendezését is megnyerte.
No, de gondolt egyet, bizony ne mondogassa-bizonygassa senki, ó te szegény,
Majd ugye megmutatja, hogy ő egy nem akárhonnan gyütt, talpraesett, hetyke legény.
Hahaj, de nem volt ám egyedül, mert ugrottak bizony mindjárt az első hívó szóra,
Tettre készen, buzgón Thurzóné Erika meg második anyja, lelki támasza Csuka Dóra.
Erikával oldalán utazott a tóra, magabiztosan, bizony a pánik sem tört rája,
Hisz batyujában ottan lapult Török Tibi disznaja zsírja, meg jó házi pálinkája.
Ó és a verseny hajnalán, hogy kente a zsíros deszkát, az a három pompájában tündöklő virág,
Viola, Szilvi, Ági, külön-külön sem, de így együtt nem látott még ily belevaló csajokat a világ.
No, hát mindenre készen, felkészülten, jól lakva így indult a verseny (vóna)
Csak hát elkésett a dudálással, aludt a halőr, nem ébredt fel az első kakasszóra.
Aztán csend, sehol egy hal, sűrű koccintások hangja, pálinkaszagú lett a lehelet, meg a táj is,
Hétköznap dolgozott a kéz, dolgozott az ész, hát most dolgozzon a máj is.
S hopp csörren a telefon, s ne nézz, csak fuss, szaladj nincs akadály se bokor, se fa, se tó,
Súlyos kőgörgetegek hullnak a szívről, mert bizony halat fogott az Igazgató.
Múlt bajnokának gondolata, mily szerencsecsillag pottyant mostan bizony énrám,
Igazgató szákjában pihegett egy igencsak rettenetes nagy, bivalyerős példány.
Hosszú volt még a verseny, Gyula szívében korai lett volna még a győzelmi mámor,
Mert bizony nem messze igencsak merítgette a keszeget versenyhorgászunk Etlinger Gábor.
No, meg fogták a halat a Cziráki gyerekek, meg az ifjú tehetség Szita Balázs,
Izzott itt a verseny kérem szépen, mint szalonnasütésen a szunnyadó parázs.
S ahogy az ifjú szerelmes csalóka ábrándokkal telt szívét szakítja szét a közönyös hűtlen szerető,
Úgy zúzta széjjel minden horgász álmát Borbély Attila pontyapója, mellyel ő lett a végső nevető.
Dudaszóval jött a bőséges ebéd, a halőr is evett, s még egy nagy kondérért is futott,
Mert annyi maradt, hogy bizony nem túlzás, az egész horgászegyesületnek is jutott.
E rege e soroknál azzal ér itt végre igazán véget,
Hogy köszöni Pista az őszinte, igaz segítséget.

Blaskó István
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VII. TEKER-A-KARSZT

Balaton kis-kör két keréken
A már hagyománnyá vált bakonykarsztos bringázás idén július 20-án startolt. A szinte ideális
időjárási körülmények között 16
bringás vágott neki a közel 80
km-es távnak, ismét a Balaton
kis-körnek. Ahogy mindig, most
is remek csapat, kiváló hangulat jellemezte a túrát, jól ismert
útvonalon gurultunk, ismerős
kilátópontokon pihentünk, jól
bevált helyeken ittunk egy-egy
rozéfröccsöt.
Már többször, többekben felmerült, hogy „miért mindig a
Balaton?”, „jobb lenne rövidebb
táv!”, „nem unalmas -e?”, és még
sorolhatnám a felvetéseket, melyek jogosan merülnek fel a teker-

ni vágyóban, vagy épp a szervezőben. Azt hiszem, leszögezhetem,
hogy nem unalmas. Viszonylag jó
infrastruktúra, sportos táv, kön�nyű terep, így vállalható azok számára is, akik nem tekernek rendszeresen. Vagyis, bevált, működik,
kiszámítható.
Mindennek ellenére valóban
jó lenne új utakon tekerni, de
amikor egy 15-20 fős társaságnak
szervez az ember kerékpártúrát,
sok tényezőt figyelembe kell venni. Így például azt, hogy men�nyire biztonságos a terep, van-e
kerékpárút, vagy közúton kell-e
tekerni. Az sem mellékes szempont, hogy mekkora a szintemelkedés, aszfaltos vagy makadám

BAKONYI KARSZTVÍZ

az útburkolat, esetleg erdei ösvényen kell-e menni. Ugyancsak
figyelembe kell venni azt, hogy a
kiindulópontot és a célt hogyan
lehet megközelíteni, mennyit kell
utazni a túra előtt és után. Minden résztvevő egyszerre tud-e haladni a tervezett úton, vannak-e
megfelelő pihenő-, illetve frissítő
helyek.
Nem egyszerű tehát, s mivel már van tapasztalat, hiszen
ez már a 7. bringatúra volt, azt
gondolom: a legfontosabb, egy
ekkora, egyénenként más és más
felkészültségi szinttel rendelkező
társaságnál, hogy lehetőleg közforgalomtól elzárt kerékpárúton
tekerjünk. Ilyen adottságokkal

rendelkező bringaút a környékünkön sajnos nincs túl sok, sőt
az országban is kevés. A Balatonon kívül egy napos útra legfeljebb a Velencei-tó, esetleg a Fertő-tó jöhet számításba, de azok is
már messze vannak, ezért maradunk minden évben a jól bevált
útvonal mellett. Természetesen
nem zárkózunk el semmilyen javaslattól, sőt várjuk a jó ötleteket.
Igény szerint bárhova szervezhetjük a következő TEKER-AKARSZT-ot, csupán azt kell szem
előtt taratanunk, hogy az sokak
számára csábító legyen, így megtartva közösségi programnak ezt
a remek kezdeményezést.
K. M.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
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