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RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

ÁTALAKULT A SZAKKÉPZÉS

TÖRZSTŐKE EMELÉS
TÁRSASÁGUNKNÁL

A Társaság megalapítása óta
nem volt példa arra, hogy bármelyik tulajdonos tőkeemelési
szándékkal kereste volna meg
Társaságunkat.
2020. év végén azonban megjelent a 2005/2020. (XII.24.) „a
Gazdaságvédelmi programok
előirányzatból, a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő,
valamint fejezetek közötti és
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről,
továbbá a 2021. évi központi
költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok
módosításáról”
című Kormányhatározat, mely
a BAKONYKARSZT Zrt.-nek
140 058 000 Ft-ot juttatott
ázsiós tőkeemelés formájában,
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatán, mint legnagyobb tulajdonoson keresztül.

Emiatt Porga Gyula Veszprém város polgármestere 2021.
január. 15-én levélben kereste
meg Társaságunkat, hogy a tulajdonos képviseletében eljárva
kezdeményezze egy rendkívüli
Közgyűlés összehívását.
A Társaság Igazgatósága
2021. február 10-re hívta össze
a rendkívüli Közgyűlést, ahol
a Tulajdonosok egyhangúan
megszavazták a tőkeemelést.
Ennek értelmében a VMJV Önkormányzata 1 db, 10 000 Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt
140 058 000 Ft-ért.
Az átutalt vételárból 10 ezer
Ft a Társaság Jegyzett tőkéjét gyarapítja, a fennmaradó
140 millió 48 ezer Ft pedig a
Társaság tőketartalékába került.
A tőkeemelés összegével a
Társaság szabadon gazdálkodhat, így ezzel jelentősen javult
a Zrt. likviditási helyzete.
F. Cs.

HUMÁN HÍRMORZSÁK
Munkaviszonyuk megszűnt:
Bolláné Ács Diána ügyfélszolgálati ügyintéző;
Kondrik Gergely csatornaüzemi és szennyvíztisztítótelepi gépkezelő (Ajkai Üzemmérnökség);
Czverencz Nándor betanított
csőhálózat és berendezésszerelő,
karbantartó;
Kálmán Tibor csatornaüzemi
és szennyvíztisztítótelepi gépkezelő (Zirci Üzemmérnökség);
Dr. Fusz Eszter jogi előadó
(Értékesítési Osztály).
Új munkavállalók:
Liszai Ferenc csatornaüzemi
és szennyvíztisztítótelepi gépkezelő (Ajkai Üzemmérnökség);
Kovács Erik betanított csőhálózat és berendezésszerelő, karbantartó (Zirci Üzemmérnökség);
Kolontári László csatornaüzemi és szennyvíztisztító telepi

betanított munkás (Nagyvázsonyi Üzemvezetőség);
Erneszt Tamás hátralékkezelési ügyintéző,
Guti Renáta számlázási ügyintéző (Értékesítési Osztály).
Gratulálunk:
Tóth Szabolcséknak, kislányuk Luca Abigél (2020.02.06.)
születéséhez.
Búcsúzunk:
Majkó Mihály nyugdíjasunktól, aki diszpécserként dolgozott
a Veszprémi Üzemmérnökségen;
Korona Gyula nyugdíjasunktól, a Nagyvázsonyi Üzemvezetőség volt gépkezelőjétől.
Stadler Emese

KÉPZÉSI JEGYZÉKBŐL
SZAKMAJEGYZÉK

– 759 FÉLE SZAKMA HELYETT 175 ALAPSZAKMA –
A 2020/2021-es tanévben radikálisan megváltozott a szakképzés rendszere. Szakmajegyzék
váltja fel az Országos Képzési
Jegyzéket (OKJ), amely még 759
féle szakmát tartalmazott. Az
OKJ „kifutott” 2020. december
31-ig, ami azt jelenti, hogy az érdeklődők addig jelentkezhettek
a képzőintézményeknél OKJ-s
képzésekre. A Szakmajegyzékben szereplő 175 alapszakma
kizárólag iskolarendszer keretein
belül sajátítható el, tanulói jogviszony keretében.
Változott az intézményi
struktúra is. A szakképző intézmények jelenlegi két fő típusa az
5 vagy 6 éves, érettségire és szakmai vizsgára is felkészítő technikum, valamint a 3 éves szakmára felkészítő szakképző iskola. A
technikumban megszerezhető
technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket
biztosít, míg a szakképző iskola hároméves, célja a szakmára
való felkészítés. Fontos változás, hogy a technikumban is
lesz szakmai gyakorlati képzés,
amit lehetőleg vállalkozásoknál, duális képzésben kell teljesíteni. Duális képzés keretében
megvalósuló szakmai gyakorlatra a duális képzőhelyek (vállalkozások) szakképzési munkaszerződést kötnek. Erre - bizonyos
eltérésekkel - a munka törvénykönyvét kell alkalmazni. A gyakorlati képzőhelyeket továbbra
is a területi gazdasági kamarák
tartják nyilván és ellenőrzik a
képzés minőségét. A szakképzésben tanulók tanulmányaik
idején – megfelelő tanulmányi
eredmény esetén – különféle
pénzbeli juttatásokat kaphatnak,
de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:
Az iskolai tanulmányok és
esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ.

A duális képzésben pedig
szakképzési
munkaszerződés
keretében a gyakorlati képzést
végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít a tanulók számára.
A végzősök – amennyiben
befejezik a képzést és szakmát
szereznek – tanulmányaik sikeres befejezése esetén egyszeri
pályakezdési juttatást is kaphatnak.
A felnőttek továbbra is ingyenes képzésben részesülhetnek az
iskolai rendszerű szakképzésben,
ugyanis az állam az első és a második alapszakma megszerzése
mellett egy szakmai képzésben
megszerezhető szakképesítést is
támogat.
Az átalakítás másik fontos
következménye, hogy a szakképzési intézményekben a választott
alapszakmák teljesítését követően állam által garantált szakképzettséget kapnak a résztvevők,
a piaci alapon működő képző
központok pedig a náluk szakmai képzésekben részt vevők
számára tanúsítványt állítanak
ki. A szakmai képzésben tanulók
a tanúsítvány megszerzése után
akkreditált vizsgaközpontokban
szerezhetik meg az államilag elismert bizonyítványt.
A változásokat a 2020/2021-es
tanévtől, felmenő rendszerben
kerültek bevezetésre.
Az alapszakmákra vonatkozó
tájékoztató füzet az alábbi linken
érhető el: https://szakkepzes.ikk.
hu/tajekoztato/fuzet.html
A szakképzés átalakításáról,
az alapszakmákról és követelményrendszeréről, szakképzési
intézményekről a https://www.
nive.hu/, https://veszpremikamara.hu/uj-szakkepzesi-rendszer, https://www.veszpremszc.
hu/felnottoktatas/ elérhetőségeken lehet bővebben tájékozódni.
S. E.
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2021. ÉVI MINŐSÉG- ÉS ENERGIACÉLOK,
TÁRSASÁGI ÉS EGYÉNI CÉLOK
A
menedzsmentrendszer
fejlesztése, tökéletesítése alapvető fontosságú minden szervezet számára ahhoz, hogy
fenntartsa teljesítménye meglévő szintjét, hogy reagáljon a
belső és külső feltételek változásaira, és új lehetőségeket teremtsen. Követelmény, hogy a
szervezet, illetve annak vezetése folyamatosan kísérje figyelemmel a minőségpolitika és a
minőségcélok megvalósulását,
a vezetőségi átvizsgálás és az
auditok eredményeit, folytasson igényes adatelemzést, és
megfelelő időben és módon tegye meg a szükséges helyesbítő intézkedéseket, amelyektől
a szervezetben, a folyamatokban, a rendszerben lévő hibák,
hiányosságok mielőbbi kiküszöbölése, illetve ezek fellépési
valószínűségének a csökkenése várható.
A felsővezetés számára kiemelkedően fontos a folyamatos
fejlődés, ezért minden évben
meghatározza azokat a projekteket, célokat, amelyek hozzá segítik a Zrt.-t ehhez. A projektek
készültégi szintjéről folyamatosan beszámolnak a felelősök a
vezetői értekezleteken.

A Társaság vezetése 2021. évre
is megfogalmazta a cégre vonatkozó minőség- és energiacélokat
Minőségcélok a 2021-es évre
1. A BAKONYKARSZT Zrt.
által üzemeltetett víziközműrendszerek folyamatirányítórendszereinek, átfogó
szoftver frissítés folyamatának megindítása. Az első
ütemben az érintett szoftverfejlesztő cégek megkeresése, a fejlesztés ütemezése,
azaz a fejlesztési koncepció
összeállítása.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Soósné Harsányi
Sarolta
2. A Társaság 2021. évre tervezett képzéseinek – külső és
belső képzések egyaránt –
órarendbe foglalása, teljesítésének értékelése. E-learning
bevezetése.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Stadler Emese és
Patona Bálint
3. A Mentor- és Munkavállalói
Ajánlási Program újragondolása.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Stadler Emese és
Szabó-Csuka Dóra

4. Online ügyintézés fejlesztése, régi WaterNet teljes
kiváltása. Meglévő funkciók
bővítése adatpontosítások elvégzésének lehetősége, hiteles számlamásolat igénylése,
mérőállás diktálás lehetősége, egy gombos előregisztráció és a többnyelvűség megvalósítása.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Petrovai Péter és
Petrovai Tímea
5. Papírmentes iroda megvalósítása. SZÜF felületen elektronikusan intézhető ügyek
bővítése űrlappal támogatva.
OpAL rendszerben hivatali
kapu teljeskörű automatizált
kezelése be- és kimenő irányban.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Petrovai Péter és Petrovai Tímea
Energiacélok a 2021-es évre
1. A BAKONYKARSZT Zrt.
egyes villamos energia fogyasztási helyein, a villamos
energiafelhasználás megvizsgálása annak érdekében, hogy
a Társaság összes villamos
energia felhasználása 2 %-kal
csökkenthető legyen az elmúlt 3 év átlagához képest.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Soósné Harsányi
Sarolta és Vig Gábor
2. Veszprém-Kádárta gépház
villamos energia ellátó 35 kVos transzformátor állomásnak és lecsatlakozó hálózatnak az átépítése és felújítása.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Vig Gábor
3. A villamos energia hatékonysági programban beszerzett
szivattyú (ivóvizes és szennyvizes), fúvógépek és víztelenítő berendezések beépítése
és a szükséges, igazoló-ellenőrző mérések elvégzése,
dokumentálása a projekt sikeres lezárása érdekében.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Vig Gábor
A minőség- és energiacélokon
kívül hat társasági és huszon�nyolc egyéni cél is meghatározásra került az idei évben, melyről egy összefoglaló ábra készült.
Elkezdődtek a projektmunkák, melyek alakulásáról és eredményéről a projektgazdák folyamatosan beszámolnak a munkatársak és a felsővezetés felé.
Szabó-Csuka Dóra
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A KLÍMAVÁLTOZÁS KORÁBAN

TISZTA VÍZZEL A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT
KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETFORMÁLÁS

A KEHOP-2.1.7. keretében,
„A víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország
Kormánya pályázati felhívást
tett közzé. A felhívás forrását
a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A program elsődleges célja
a
víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos szemléletformálási projektek megvalósítása. A
nemrégiben lezajlott, illetve
jelenleg is folyó ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetést és -kezelést célzó
feladatok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. Mindez célzottan,
az adott térség ivóvíz minőségét és a szükséges ivóvízminőség-javítási koncepciót bemutatva, továbbá a takarékos
és környezettudatos ivóvíz felhasználás lehetőségeit előtérbe helyező szemléletformálási
akciók, és a témát közérthetően és szemléletesen ismertető
lakossági tájékoztató anyagok,
szemléletformálási kampány
megvalósításával érhető el.
A fent körülírt, KEHOP-2.1.7. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás elnevezésű projektben közös konzorciumban
a Magyar Víziközmű Szövetség, a Fejérvíz Zrt. és a BAKONYKARSZT Zrt. közösen
vett részt. A három tagú konzorcium egyik tagja, a Fejérvíz
Zrt. 2021. 02. 26 -án jelezte a
konzorciumból való kilépés
szándékát. Társaságunk a Magyar Víziközmű Szövetséggel
egyeztetett arról, hogy közös
szándékunk a projekt megva-

lósítása a Fejérvíz Zrt. közreműködése nélkül is.
A projekt során tervezett
tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg,
igazodva a már több évtizede
folytatott szemléletformálási
hagyományaikhoz.
A megvalósítandó projektek, amelyekben a Társaságunk is érintett:
• Nyílt napok szervezése;
• Víz Világnapi rendezvény
megtartása;
• Szakirányú tanulmányi
kirándulás;
• Víziközmű Múzeumi fejlesztések, korszerű interaktív érintőképernyős
monitorok beszerzése;
• Water-life interaktív felület fejlesztése.
A felsorolt projektek megvalósításért felelős a BAKONYKARSZT Zrt., míg a
a MaVíz és a BAKONYKARSZT Zrt. közös projektje a
• Térségi témákra épített
(opcionálisan
online)
fenntarthatósági
tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz
témakörben.
Bízunk abban, hogy a fenti
tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz
újra érték lesz és ezek által
a tevékenységek által sikerül
közösen egy lépést tennünk a
klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.
Szabó-Csuka Dóra

A 2016 őszén átadott Víziközmű Múzeum fejlesztésére is ad
lehetőséget a pályázati támogatás

A Víz Világnapi rendezvények megtartásához is érkezik anyagi
támogatás

A lakossági tájékoztatásra fordítható anyagi eszközök lehetőséget
nyújtanak arra, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve, ismét
rendezzen cégünk Nyílt Napokat az egyes üzemmérnökségeken
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VÁRPALOTA

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL ALAKUL KI A ZÖLD VÁROS
A város önkormányzata a
„Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű pályázat
keretében nyert, vissza nem
térítendő Európai Uniós támogatást a Széchenyi 2020
program keretében.
A projekt célja, a Thury-vár
rekonstrukciójához kapcsolódóan a város központjában
lévő, a várat körülvevő közterek és zöldfelületek történeti
rehabilitációja. Ennek sarokpontjai a Zichy-család egykori
angolparkjának visszaállítása,
a Nagyboldogasszony templom és a vár előtti lejtős térfelület rekonstrukciója, valamint az egykori Mária-kút
visszahelyezése eredeti helyére. A munkálatokban szerepel
a vár keleti oldalán, a külső
védműrendszer részét képező
várfalszakasz helyreállítása, a
rondellával együtt.

A vártól északra az egykori
„rejcsúr” városrész területén
közpark épül, benne játszóvár, szabadidős és sportfunkciós területek létesülnek.
A program során folyó
munkálatok természetesen
több helyen is érintik a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltetésében lévő közműveket.
Számos vezeték kiváltására
kerül, illetőleg került már sor.
Miután kitűnő tervek születtek a munkálatok végzéséhez,
a kivitelezés során nem találkoztunk túl sok váratlan tényezővel. Jelenleg is gőzerővel
folynak a munkák, melyekről
fényképfelvételeink is tanúskodnak.

H. Z.
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BAJBAN IS ÖSSZETARTANAK A VÍZMŰVESEK
„Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni
szeretet teszi az egységeteket
teljessé.” (Szt. Pál levele a Kolosséiakhoz .3:14)
Február 17-én szerdán hajnalban egyik kollégánkat, Bolla
Imrét és családját súlyos tragé-

dia érte. Somlószőlősi családi
házuk kigyulladt, a ház tetőszerkezetének jelentős része leégett,
továbbá a fürdőszoba és az egyik
szoba károsodott. Szerencsére
személyi sérülés nem történt,
azonban komoly anyagi káruk
keletkezett.

Az átégett padlástér

A fürdőszoba romokban

Imre a BAKONYKARSZT Zrt.
Ajkai Üzemmérnökségén vízmérő leolvasóként dolgozik már 33
éve, felesége Diána pedig 11 évig
dolgozott nálunk szintén leolvasókéi ügyintézőként.
Ahogy hallottuk, hogy mi
történt, azonnal segítségükre
siettünk. Cégünk a BAKONYKARSZT DOLGOZÓI ALAPÍTVÁNYON keresztül már másnap
átutalt a részükre 600.000 Ftot. Az anyagi támogatáson túl
fizikailag is segítettük őket: az
üzemmérnökségről több kolléga is a helyszínre sietett, és
hozzáláttak a tető fóliázásához.
Erre azonnal szükség volt, mivel szerdán egész nap esett az
eső. A kétkezi munkán túl pedig
gyűjtést szerveztünk a részükre.
A hír minden vízműves kollégát
mélyen érintett, és a gyűjtést
mindenki komolyan vette. Olyannyira, hogy egy hét alatt sikerült összegyűjteni a Bolla család
részére készpénzben 1.388.630
Ft-ot. De sokan voltak olyanok
is, akik az erre a célra elkülönített bankszámlára utalták azt az
összeget, amit a Bolla családnak

szántak. Ezen túlmenően több
felajánlás érkezett olyan kollégáktól is, akik szívesen segítenének szaktudásukkal a felújításban, a víz- és villanyszerelési,
kőműves és egyéb fizikai munkában.
A bevezető idézetnél találóbbat úgy gondolom, nem is kereshetnénk. Ez a példás összefogás
mutatja, hogy a vízművesek
jóban-rosszban összetartanak,
mint egy nagy család. Ebben a
szomorú helyzetben öröm volt
megtapasztalni, hogy ennyien
összefogtunk egy nemes ügyért
és hogy a mai rohanó világunkban, és a járványhelyzet idején
mégis mennyire emberségesek
és önzetlenek tudunk lenni egymás iránt. Ahogy vezérigazgató
úr is fogalmazott: „… nehéz
helyzetben ismerszik meg a barát, a kolléga.”
Bízunk benne, hogy hamar
sikerül talpra állni a Bolla családnak és újra élvezhetik majd az
otthon melegét.

Szobabelső a tűzoltás után

K. V. I.
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AMIKOR A BORÍTÉK ELJUT A CÍMZETTHEZ
A kissé megilletődött házaspárt az üzemmérnökség emeleti
folyosójáról a nagyterembe invitálja Réfi Ferenc és Kövesiné Vajda Ivett. A Bolla házaspár megilletődöttsége meghatottságra vált,
amikor a „meghívás” okáról esik
szó. Bolláné Ács Dia el is pityeredik. Nem az ismeretlen környezet
miatt, hiszen korábban egy jó
évtizedig a vízműnél dolgozott,
manapság azonban a községi
óvodában, ami „leánykori álmának” megvalósítása.
Ha már az álomról van szó,
abban ez a fajta eseménysor
viszont nem igazán szerepelt.
Sem az eseménysor eddigi vége,
a bajba jutottak segítőkészségét bizonyító esemény, sem az
eleje, vagyis az, hogy egy télvégi
éjszakán furcsa módon ébressze
a macska. A háziállat nyugtalansága arra késztette, hogy körülnézzen a ház udvarán, ahol „mi
történhetett” kérdésre váratlanul
gyors válasz érkezett. Meglátta,
hogy a ház egyik felének tetőzete
lángra kapott. Azonnal riasztotta
éjszakai álmából férjét, kamasz
fiát, nagy lányát és annak párját.
–Hívtuk a tűzoltókat és próbáltuk kimenteni a legfontosab-

bakat. Hirtelenjében, elsőként
a személyes iratokat és a családi
fotókat kaptam magamhoz.
Ennek a momentumnak az
említése, a szomorú esemény
felidézése közben, mintha valami
feszültségoldó derű is átfutna Dia
asszony arcán. Aztán ismét a feszült komolyság, amit a tűzeset
részleteinek, a tűzoltás következményeinek felelevenítése mélységesen indokol.
– Amibe a tűz nem tett kárt,
azt a víz tette tönkre, – veszi át a
szót Bolla Imre. – A régi kémény
vakolatának egy izzó darabja
hullhatott a fagerendára, amitől aztán begyulladt a környező
tetőszerkezet. A tűzoltóknak viszonylag gyorsan sikerült megfékezni a tüzet. Az oltásra használt
víz nem kímélte a lángokat, de az
égő tető alatti helyiségeket sem.
A nagyterem ajtaja ismét nyílik. Az üzemmérnökségen éppen
szolgálatban lévő kollégákból
jönnek be jópáran. A helyzetnek
megfelelően maszk fedi arcuk
nagy részét, de szemük „árulkodó”, az együttérzést, a segíteni
akarást tükrözi. Ők „képviselik”
azokat a sokakat, akik felajánlot-

ták anyagi és természetbeni segítségüket.
A tűzeset következményeinek
felelevenítését Kövesiné Vajda Ivett
folytatja. Nem annyira a károkról,
hanem a segítőkész vízműves
kollégákról beszél. Büszkén szól a
kollégák összefogásának eredményéről, ami ismét feléleszti a meghatottságot a Bolla házaspárban, s
nem csak Dia szeme lábad könnybe, hanem már Imréé is. Közben
átveszik az anyagi segítség kézzel
fogható bizonyítékát, az összegyűjtött készpénzt tartalmazó borítékot. Hirtelen amolyan meghitt
csend támad, amit néhány köszönő mondat szakít meg. A „nagyon
köszönjük”-ön túl Bolla Imre kissé
elcsukló hangon mondja a „nem
számítottunk rá, nem gondoltuk”-ot.
Néhány bíztató szó a termet
lassan elhagyóktól, aztán még rövid beszélgetés a Bolla házaspárral
az emberek segítőkészségéről, a
károkról, a helyreállításról, a jelenről, a jövőről. A bajbajutottaknak
nem csupán az anyagi segítség, a
felajánlott munka ad erőt, támaszt
a továbbiakhoz, hanem a kollégák,
a család segítőkészségének érzése.

– Igazán megható a kollégák
reagálása, mint ahogy a családunké is. Ahogy a vízműnél a
munkahelyen, úgy sógornőm a
facebook-on szervezett segítségnyújtó akciót javunkra.
Távoli ismerősök, akik korábban hasonlóan bajba jutottak,
most segítségükre siettek, amikor értesültek szerencsétlenségük híréről, ami televíziós nyilvánosságot is kapott. Előbb ugyan
tiltakoztak az ellen, hogy a tévébe
kerüljön, ami velünk történt, de
barátaik meggyőzték őket.
Valószínűleg ez a fajta „hírverés”, meg az emberi segítőkészség következménye lett az az
emlékezetes élmény, ami különös
érzelmet keltett Bolla Imrében.
– A tévés riport másnapján
megállt a ház előtt egy autó. A
vezetője kiszállt és megkérdezte,
hogy én vagyok-e a károsult, aztán kezembe adott egy borítékot.
Azután, szinte szó nélkül beült az
autójába és elhajtott. Csak annyit
tudtam meg tőle, hogy Szolnokról
jött. Olyan zavarba hozott, hogy
még az autó rendszámát sem figyeltem meg, hogy még egyszer
megköszönjem a segítségét.
L. P.

Az eredményes adománygyűjtés lelki vigaszt és anyagi segítséget nyújtott a Bolla házaspárnak a tűzeset után
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SIKERES PÁLYÁZAT – 2021.

”VÍZ ÉRTÉK! BECSÜLD MEG!”
A Víz Világnapja a környezetvédelem jelentőségére figyelmeztető dátumok egyike. Március
22-én emlékezünk meg e világnapról. Immáron huszonötödik
alkalommal hirdetett ez alkalomból pályázatot általános iskolások,
valamint középiskolás diákok
számára a BAKONYKARSZT
Zrt. Régiónkban, a Veszprém
megyei diákoknak meghirdetett
pályázatra a vízgazdálkodással, az
ivóvíz-szolgáltatással, a szennyvíztisztítással és ezek egészségre
gyakorolt hatásával, környezetvé-

delmi vonatkozásaival foglalkozó
munkákat vártunk!
A ”VÍZ ÉRTÉK! BECSÜLD
MEG!” 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 a megye egész
területéről, 52 iskolából 890 pályamű érkezett. Ezek közül 836

rajz, 14 dolgozat, tanulmány,
15 fotó, 25 egyéb ötletes pályamunka.
A beküldött műveket zsűri
rangsorolta, kategória és életkor
szerint. A BAKONYKARSZT Zrt.hez beérkezett pályaművekből 24
iskolából összesen 66 pályaművet
díjazott a zsűri.
A hagyományosnak mondható, március 24-ére tervezett
Víz Világnapi díjátadó ünnepséget sajnos 2020-ban sem tudtuk
megrendezni koronavírus járvány miatt. Idén reménykedünk

abban, hogy talán még ebben a
tanévben, egy későbbre halasztott
időpontban tudunk személyesen
találkozni a diákokkal, a pályázatunk nyerteseivel. Ha ez nem lesz
lehetséges, akkor a díjak átadásának – a tavalyi évhez hasonlóan –
azt a módját választjuk, hogy személyesen juttatjuk el a könyvjutalmakat az oklevelekkel együtt a
díjazott diákok iskolai vezetőinek.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYE
RAJZ
I. korcsoport
1. díj: Hatvani Hanna
(Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Ujfalusi
Réka Viktória (Balatonkenesei
Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola), Koczor Levente
(Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola);
2. díj: Várady Fanni
(Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Bürger Lili
(Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Szijjártó
Dorina (Balatonkenesei
Pilinszky János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola);
3. díj: Sölét Áron
(Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola,
Tapolca), Óvári Márton Árpád
(Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola);
Különdíj: Taszári Csaba Károly
(Berhidai II. Rákóczi Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola), Gazdag
Lara Alexa (Padányi Katolikus
Iskola, Veszprém), Torsa
Hunor (Gógánfai Fekete István
Általános Iskola), Ihász Bence
(Herendi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános
Iskola), Kalmár Kincső

(Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola,
Tapolca), Hegedüs Milán Ábel
(Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola);
II. korcsoport
1. díj: Kiss Gergely Benedek
(Várkerti Általános Iskola,
Várpalota), Takács Blanka
(Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Fodor
Zsombor (Balatonkenesei
Pilinszky János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola)
2. díj: Gőcze Száva Janka
(Balatonfüredi Radnóti Miklós
Általános Iskola), Spengler
Boglárka (Balatonkenesei
Pilinszky János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola),
Várady Kinga (Balatonkenesei
Pilinszky János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola);
3. díj: Vida Barnabás
(Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Németh
Tímea Lara (Balatonkenesei
Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola), Vajda Kincső Luca
(Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola);
Különdíj: Hermann Fanni
(Balatonkenesei Pilinszky
János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola),
Fehér Fanni (Vargha Gyula
Református Óvoda és Általános

Iskola, Magyargencs), Tujder
Mátyás Bendegúz (Szent
István Király Általános Iskola,
Szentkirályszabadja), Nagy
Johanna (Noszlopi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola), Pálfy Tímea
(Szín-Vonal Művészeti Iskola
Monostorapáti telephely);
III. korcsoport
1. díj: Arbas-Socias Alen
(Veszprémi Kossuth Lajos
Általános Iskola), Jancsó
Boglárka Dorina (Bocskai
István Református Általános
Iskola, Papkeszi);
2. díj: Gotva Szófia Anna
(Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Ipsits Nóra
(Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Fuchs Lara
Erika (Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola);
3. díj: Balázs Boglárka
(Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Lendvai
Jázmin Anna (Bocskai István
Református Általános Iskola,
Papkeszi);
Különdíj: Köő Jázmin Kíra
(Vörösberényi Általános Iskola,
Balatonalmádi), Mészáros
Henrietta (Zirci Reguly
Antal Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola),
Krasznai Laura (Zirci Reguly
Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola),
Molnár Alex (Borzavár-Porvai
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola);
IV. korcsoport
1. díj: Roik Erik László
(Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Bolla Ádám
(Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola);
2. díj: Kiss Hanga Zengő
(Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Ékes Lara
(Magyarpolány Kerek Nap
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Rosta Rella
Evelin (Magyarpolány Kerek
Nap Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola);
3. díj: Kern Emília (Magyarpolány
Kerek Nap Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola),
Molnár Flóra (Magyarpolány
Kerek Nap Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola),
Bőhm Szófia (Magyarpolány
Kerek Nap Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola);
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4. Különdíj: Fekete Dzsenifer
(Devecseri Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola),
Inhóf Dóra (Nyirádi Erzsébet
Királyné Általános Iskola),
Pej Hanna (Borzavár-Porvai
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola), Berki
Dzsenifer Ibolya (Kertai
Általános Iskola), Jancsó Natália
Georgina (Bocskai István
Református Általános Iskola,
Papkeszi);
TANULMÁNY
III. korcsoport
1. díj: Szabó Mátyás (Szent István
Római Katolikus Általános
Iskola, Pápa);
2. díj: Tóth Zsófia (Szent István
Római Katolikus Általános
Iskola, Pápa);
3. díj: Horváth Kolos (Szent
István Római Katolikus
Általános Iskola, Pápa);
IV. korcsoport
1. díj: Harcos Rita (Szent István
Római Katolikus Általános
Iskola, Pápa);
2. díj: Maródi Lili (Ramassetter
Vince Általános Iskola, Sümeg);
3. díj: Pus Csongor (Szent István
Római Katolikus Általános
Iskola, Pápa);
Középiskola
1. díj: Pekárik Luca (VSZC Ipari
Technikum, Veszprém);
FOTÓ
1. díj: Göndöcs Dominik (Pápai
SZC Faller Jenő Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium,
Várpalota);
2. díj: Merse Kevin Dániel (Pápai
SZC Faller Jenő Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium,
Várpalota);
3. díj: Bálint Anita (Pápai SZC
Faller Jenő Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium,
Várpalota);
EGYÉB ÖTLETES PÁLYAMUNKA
Különdíj: Gárdonyi Szilveszter
(Nyirádi Erzsébet Királyné
Általános Iskola), Hock Luca
(Nyirádi Erzsébet Királyné
Általános Iskola), Hock Sára
(Nyirádi Erzsébet Királyné
Általános Iskola), Gárdonyi
Emma
(Nyirádi
Erzsébet
Királyné Általános Iskola),
Szalai Ábel (Nyirádi Erzsébet
Királyné Általános Iskola);

FELKÉSZÍTŐ TANÁROK
Dr. Dukon Béláné (Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola), Jáger
Réka (Magyarpolány Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola), Molnárné Albert Bernadett
(Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Tapolca), Bögödi Adrienn (Berhidai II. Rákóczi
Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola), Éri Judit (Gógánfai Fekete István Általános Iskola), Farkas Éva (Padányi Katolikus
Iskola, Veszprém), Németh Lajosné
(Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola), Kissné
Pető Éva (Várkerti Általános Iskola,
Várpalota), Mayerné Héder Christa
(Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola), Nagy Tímea (Vargha
Gyula Református Óvoda és Általános Iskola, Magyargencs), Városiné
Domonkos Gyöngyi (Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola), Nagyné Balogh Éva
(Veszprémi Kossuth Lajos Általános
Iskola), Borsné Simon Györgyi
(Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi), Csabai Tibor
(Magyarpolány Kerek Nap Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola),
Bujtás Hilda (Vörösberényi Általános Iskola, Balatonalmádi), Horváth
Henrietta (Szent István Király Általános Iskola, Szentkirályszabadja),
Póda Károly (Zirci Reguly Antal
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola), Horváth Yvette
(Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola), Penics Ildikó (Borzavár-Porvai Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola), Gárdonyiné Szarka Noémi
(Nyirádi Erzsébet Királyné Általános
Iskola), Hockné Keringer Nikolett
(Nyirádi Erzsébet Királyné Általános
Iskola), Hock Anikó (Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola), Barta
Andrea (Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota), Tóthné Kőszegi
Anita (Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Pápa), Szabó
Tamás (Ramassetter Vince Általános
Iskola, Sümeg), Szabó-Bachstädt Ildikó (VSZC Ipari Technikum, Veszprém), Barta Andrea (Pápai SZC
Faller Jenő Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium, Várpalota);

„Ne pazarolj” Ékes Lara
(Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola,7. osztály, Magyarpolány)
díjnyertes rajza

„Haldorádó” Fuchs Lara
(Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola,5. osztály, Magyarpolány)
díjnyertes rajza

Pej Hanna
(Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola,
5. osztály, Borzavár) díjnyertes rajza
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ÉLETÜNK CSAPVÍZ NÉLKÜL
MI LENNE, HA EGYSZER CSAK NEM FOLYNA VÍZ A CSAPBÓL…
0. nap
Mikor reggel felébredt elsőre semmi különöset nem vett
észre. Álmosan kibotorkált a
szobájából bekapcsolta a televíziót, kedvenc csatornáján, mint
minden szombat reggel úgy ma
is legkedvesebb sorozata ment,
amit soha nem mulasztott el.
Elkezdett készülődni, felöltözni,
reggelizni. Hallgatta édesapja
morgolódását, hogy miért ruhában mos fogat, mert így történt ma is, először mindennel
összekészült, utána indult el a
fürdőszobába. Itt valami furcsát
vett észre, hiába nyitotta meg a
csapot, nem folyt belőle a víz.
Rögtön szólt édesapjának.
Együtt nézték át a lakás többi
csapját is, de mindenhol ugyanazt tapasztalták. Apukája még a
vízóra aknába is lemászott, de
semmi problémát nem látott,
úgy tűnt, minden rendben van,
de a csapból még mindig nem
folyt a víz. Szombat volt, nem
kellett se dolgozni, se iskolába
menni, együtt hívták fel a vízműveket. Azt a választ kapták,
hogy bizonytalan ideig szünetel
a vízszolgáltatás.

Sebaj, gondolta magában,
ásványvízzel is tudok fogat
mosni. Meg is beszélték, hogy
apukája délután elmegy és vesz
pár üveg ásványvizet, mert ami
itthon van az hamar el fog fogyni. A fogmosás után körülnézett
az interneten, hogy vajon meddig fog tartani ez az áldatlan
állapot, de nem talált semmi infót, annyi volt ott is írva, hogy
bizonytalan ideig nem lesz víz.
Délután szomorú hírrel jött
haza az apukája. Mesélte, hogy
a bolt csurig van emberrel és
üresek a polcok. Ő is csak pár
üveg ásványvizet kapott. Pánikszerű hangulat van a boltokban
és rendőrök vannak mindenhol. Mindenki csak négy üveg
ásványvizet vásárolhat. Kis kellemetlenségnek tűnt, hamar
megoldódik, gondolta.
2 hét elteltével
Éppen két hete nem volt
már víz. Nagyon sok dolgot kellet megoldaniuk. Nagyon sokat
segített Borka dédmamája, aki
még emlékezett, hogy milyen
volt vezetékes víz nélkül élni.
Elsősorban a wc helyzetet kel-

lett megoldani, mivel nem volt,
ami feltöltse a wc tartályt. Egy
nagyon kényelmetlen kinti budit kellett kialakítani, ami hideg
volt mikor fújt a szél, meleg volt
mikor sütött a nap, büdösnek
meg mindig büdös volt.
Lassan kiürült a szekrény,
elfogytak a tiszta ruhák. Meg
kellett oldani a mosás kérdését. Édesanyja minden alkalmat kihasznált, hogy elmondja, vigyázni kell a ruhákra,
de fehérneműt minden nap
cserélni kellett. Szóba került, hogy amikor megvették
a házat az előző tulajdonos
mondta, hogy a kert végében
egy régi kút található. Borka
bátyja és apja egyik délután
megkeresték és kitisztították.
Inni nem lehettet belőle, de
a ruhák mosásához tökéletesen
megfelelt. Néhány olyan barátjukat és rokonukat is ki tudták segíteni, akik nem voltak
ilyen szerencsések, de még így
is sokan voltak, akik a patakra
jártak. Leleményes emberek
felduzzasztották a vizet, hogy
minél több embert ki tudjon
szolgálni.

A kút vize forralás után
már alkalmas volt arra, hogy
főzzenek vele, de fürdésre csak
nagyon keveset tudtak használni, ezért a cicamosdás maradt
mindenkinek. A főzéshez meglepően sok víz szükséges, a mosogatásról nem is beszélve. Így
apukája és bátyja sokat fordult
a kútról minden nap teli vödrökkel. Egyáltalán nem voltak
boldogok, mikor Borka azzal
szekálta őket, hogy milyen jó
edzésben vannak.
A város kedvenc találkozó helyén a szökőkút sem működött.
Zöld pocsolya volt a közepén,
békák brekegtek benne és senki
nem járt szívesen oda. Amúgy
sem utaztak az emberek, kisebb
gondjuk is nagyobb volt annál,
hogy kiránduljanak. A városba
lajtos kocsik jártak, fejenként 2
liter vizet osztottak az embereknek. Bár általában jól viselték a
megpróbáltatásokat, mindenhol
rendőrök mászkáltak.
Fél év elteltével
Bezártak azok a gyárak, amelyek nagy vízigényűek voltak és
patakból, kutakból nem tudtak
elég tiszta vizet szerezni.
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A növényeket esővízzel locsolták, de csak azokat, amelyeket étkezésre szántak. Az útszélén a dísznövények elhervadtak
a fák lekonyultak, a gyepes területek elszáradtak.
A stadionokban nem tudtak
meccset játszani.
A strandokat, uszodákat bezárták.
Az élelmiszerárak az egekbe szöktek, mert a növényeket
csak kutakból, kézzel, esővízzel tudták öntözni, az állatokat
csak nagy nehézségek árán tudták itatni.
Mivel nagyon nehéz volt
tisztálkodni, a tömegsport is
abbamaradt. Legalábbis a nyarat kivéve minden évszakban,
amikor nem lehet a tavakban és
folyókban tisztálkodni.
A természetes vizeink partján található településeink felértékelődtek, az ingatlan árak az
egekbe szöktek.

Mivel az emberek nem tudtak rendesen tisztálkodni és a
ruháikat tisztán tartani kellemetlen szagokat árasztottak,
így egyáltalán nem szerettek
közösségbe járni, a színházak és
mozik nézőterei kiürültek.
Az élet soha többé nem lett
olyan, amilyen azelőtt volt…
Szerencsére ez egy elképzelés csupán, de akkor is szörnyű
belegondolni, hogy mi történne, ha egyik napról a másikra
megszűnne a vezetékes vízszolgáltatás. Hajlamosak vagyunk
természetesnek venni, hogy víz
folyik a csapból. Nem is olyan
messze tőlünk ez sokak számára elérhetetlen luxus. Gyerekeknek kilométereket kell gyalogolni azért, hogy vízhez jussanak.
Szeretném, ha mindenkibe
tudatosulna, hogy a víz nem
ajándék és sokan sokat dolgoznak ezért, hogy víz folyjon a
csapunkból és ezért nem lehetünk elég hálásak!

Készítette: Harcos Rita, 7. osztályos tanuló
Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Pápa
Felkészítő tanár: Tóthné Kőszegi Anita
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JUTKA NYUGDÍJAS LETT
Elhatározása korábbi keletű volt,
de „munkáltatói kérésre” még hos�szabbított. Többszöri „nekirugaszkodás” után, tavaly nyáron ment
nyugdíjba. Egy munkahelyen, 42
évig dolgozni, önmagában is tiszteletre méltó. Hűség, elkötelezettség,
odaadó szorgalom, szakmaiság,
ügyszeretet, emberbarátság, és sorolhatnánk még jónéhány pozitív
tulajdonságot is mellé, Horváth
Andrásné, Juditka vízműves pályafutásának jellemzésére.
A több mint négy évtizedes pályafutás „hivatalos” összefoglalására
igazán alkalmas az a 2014-ben keltezett munkáltatói javaslat, amit a cég
illetékesei fogalmaztak meg egy kitüntetési felterjesztésben. „Horváth
Andrásné a Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt. jogelődjénél, a
Veszprém megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál 1978. augusztus
1-jén kezdte meg aktív munkásságát. 1981. decemberéig a veszprémi szennyvíztisztító telep kémiai
laboratóriumában dolgozott, mint
elemző vegyészmérnök. Ezt követően, mint a Technológiai Csoport
munkatársa, a Társaság víz- és
szennyvízminőség ellenőrző tevékenységét koordinálta. Ezzel párhuzamosan 1996-tól a Társaság
PR tevékenységének megszervezésében, a BAKONYKARSZT Rt.
arculatának kialakításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Mindennapi műszaki-szakmai munkája mellett, a Társaság PR tevékenységét azóta is ő szervezi, Társaságunk negyedévente megjelenő
kiadványának
szerkesztésében
kiemelkedő szerepe van. Emellett
a több mint 15 éve folyamatosan
megrendezésre kerülő Víz Világnapi rendezvényünk főszervezője,
mely a cég területén túl mutatva
több száz kisdiák környezeti nevelésében tölt be fontos szerepet.
2000 októbere óta a Társaság Központi Laboratóriumának vezetője.
Az elmúlt időszakban több jelentős
laboratóriumfejlesztést koordinált
sikeresen. Komoly szerepe volt a
bakteriológiai gyorstesztek magyarországi meghonosításában, a

módszer elterjesztésében. Az általa vezetett laboratórium minden
évben sikeresen, kiemelkedő minőségben teljesíti a Nemzeti Akkreditáló Testület auditálásait, ezzel
biztosítva a BAKONYKARSZT Zrt.
magas szintű víziközmű-szolgáltatásának laboratóriumi hátterét.
Önzetlen
és
odaadó
munkájának
eredményeként,
munkatársaink elé példaképként
állítva kapta meg elsőként, a
Társaságunk
által
alapított
Bakonykarsztért
Érdemérmet
2008 ban.”
A vízműves pályafutásáról szóló
„hivatalos verziót” kövesse Juditka
„emlékezése”:
– A vegyipari egyetemen végeztem 1978-ban, és Veszprémben szerettem volna maradni, munkahelyet
kerestem a városban. Felvettek a
megyei vízmű vállalat veszprémi
szennyvíztisztító telepi laboratóriumába, ahol egy alig több mint 10
négyzetméteres helyiségben végeztük a szennyvíz minták minőségi
vizsgálatát. A veszprémin kívül még
több, kisebb úgynevezett üzemellenőrző laboratórium működött a vállalatnál: Pápán, Ajkán, Várpalotán, a
szennyvíztisztító telepekhez kapcsolódóan. A veszprémi telep kapacitása
akkoriban több, mint háromszorosára bővült. A beruházás során a főépület mellett helyet kapott egy új
épületszárny is, ahol három helyiség
állt a laboratórium rendelkezésére.
Korszerű eszközökkel, igazi laboratóriumi körülmények között végezhettük a munkánkat. Nem sokáig
élvezhettem a közel ideális munkakörülményeket. Korábban csak
a KÖJÁL vizsgált ivóvizet, de egy
akkoriban hozott központi rendelkezés szerint a szolgáltatónak, így a
vízműnek is, minősítenie kellett termékét. Így aztán a Veszprém megyei
vízmű vállalatnál is ki kellett alakítani egy „ivóvizes” labort. Megkaptam
a feladatot, és hozzá egy helyiséget
az Óváros téren. A belvárosnak ezt
a részét 1981-ben még Vöröshadsereg térnek hívták, és ott volt a városi
tisztasági fürdő. A vízmű működtette az akkoriban forgalmas közintéz-

BAKONYI KARSZTVÍZ

Horváth Andrásné vízműves pályafutása során
többször részesült elismerésben
ményt, melynek emeletén 8-10 kád
szolgálta a tisztálkodni vágyókat, a
bejárat melletti földszinti helyiség
pedig az „új” laboratóriumunknak
adott helyet. A munkakörülmények
távolról sem voltak ideálisak. Különösen télen nem, amikor olajkályhával fűtöttük a helyiséget. Szerencsére csak néhány évig tartott ez
az állapot, mert a vállalati központ
Budapest útra költözésével jelentős terület szabadult fel a Pápai úti
panel épületben. A 3. emeleten a
teljes szintet az akkor szerveződő
Központi Laboratórium foglalhatta
el. A technológiai osztály felügyelete alá tartozó egység, 1986 őszétől,
egy helyen végezte az ivóvíz és a
szennyvíz kémiai és bakteriológiai
vizsgálatait. A labor létszám rendben volt, az osztályon viszont sok
feladat felhalmozódott, többek között szennyvíztisztító telepekkel és a
Központi Laboratórium működtetésével kapcsolatosan is. Ezen feladatok megoldásából vettem ki részem
a technológiai osztály munkatársaként a következő évtizedben. A laboratóriumot 1996-ban akkreditálták,
és mint független egység a műszaki
igazgató hatáskörébe került. Lakicsné Molnár Erzsébet, az akkori laborvezető 2000-ben felmondott, helyére
nevezett ki a cégvezetés. Akkor már,
a panelépületből a mostani helyére
költözött az egység, ami 2005-ben
újabb bővítést élt át. Így még inkább
megfelelünk az egyre bővülő és

szigorodó akkreditálási feltételeknek.
Az évek múlásával, főként az uniós
követelmények megjelenésével több
komponens vizsgálatát végeztük
elsősorban az ivóvíz esetében, de a
szennyvíztisztító telepek létesítésével a szennyvíz vizsgálatok száma is
folyamatosan emelkedett. A szűkebb
szakmai faladataimon túl, 1996 óta
a vízműnél működő, a cég arculatát
alakító PR-munkacsoport tagja lettem. Szívesen vettem részt ebben a
„csapatmunkában”, melynek konkrét
eredménye a víziközmű-szolgáltatást,
ezen belül a BAKONYKARSZT Zrt.-t
népszerűsítő számos kiadvány,
valamint olyan rendezvények, mint
a nyílt napok vagy a Víz Világnapi
események, amely cégünk tevékenységébe ad betekintést. Az ebben a te�vékenységben eltöltött majd negyedszázad alatt úgy tapasztaltam, hogy
a szívvel-lélekkel vízművesek legalább
olyan jól végzik a dolgukat ezen a területen, mint a „tanult” PR-esek.
A több mint 40 esztendő után
ugyancsak nehéz lehet a „kiszakadás” a munkahelyi aktivitásból, a vízműves családból. Juditkának azért
könnyítő „tényező” éppen a család,
a saját kis családja. Férje, aki még
jelenleg is aktív vízműves, így egyfajta összekötő kapocs. Gyermekei,
unokái pedig a mindennapi aktívitás
megtartásában segítenek.
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