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Öntsünk tiszta vizet a 
pohárba!

Uniós pályázatok a  
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Gépjárműkövető rendszer  
cégünknél
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Új helyszínen –  
hagyományosan jó bál

Megváltozott
ügyfélszolgálati rend

Üzemzavar a kegyetlen  
időjárásban!

Várpalotai óvodások egy csoportja látogatott el 
a Széltető-medencéhez, a Víz Világnapja alkalmából

A veszprémi Rózsa Úti Iskola második osztályos tanulója, 
Prohászka Nándor rajza a idei pályázatra érkezett

Különdíjat kapott az 5. osztályos Puha 
Petra, aki a monostorapáti SZÍN-VONAL 

Művészeti Iskolában tanul rajzolni 
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ILYEN A BOX?

ÖNTSÜNK  TISZTA  VIZET  A  POHÁRBA!

Az igazságkeresésre vonatkozó köz-
mondás jóval régebbi keletű, mint a vita 
arról, hogy mi vagy melyik az a tiszta víz, 
amit akkor öntsünk a pohárba, amikor 
szomjunkat akarjuk oltani. A vita, amely 
azért már kis hazánkban is évtizedre, év-
tizedekre tehető, manapság mintha dur-
vulni kezdene. A durvaság oka pedig 
egyrészről a mindenáron való haszon-
szerzésben, másrészt a hétköznapi ember 
ivóvízzel kapcsolatos hiányos ismerete-
iben keresendő. Fogalmazhatnánk úgy 
is, hogy a haszonszerzés érdekében sok 
bizonyíttatlan, bizonyíthatatlan, és saj-
nos sok esetben valótlan állítással kábít-
ják a fogyasztót. A durvuló vita jelenlegi 
„kárvallottja”, úgy tűnik, a csapvíz. Az a 
csapvíz, amihez általában „a maguk lo-
vát dicsérők” hasonlítják az általuk for-
galmazott (víz)termékeket. Hol közvet-
ve, hol igencsak direkt módon szapulták, 
és szapulják a mai napig a „referenciát”.

Pofozták, mint szorgalmas bokszoló 
a homokzsákot, hiszen az ütéseket so-
káig nem adta vissza, vagy legalábbis 
ritka volt a reagálás a „csapvíz”, vagyis 
a vezetékes ivóvizet szolgáltatók részé-
ről. Miért is vállalták fel sok esetben a 
„homokzsák” szerepét a vízszolgálta-
tók? Talán „jámborságból”, talán, mert 
a szolgáltatott vezetékes víz, enyhe túl-
zással, csekélyke része az, amit szomj-
oltásra használnak a fogyasztók.

Manapság a „homokzsák” olykor-
olykor visszaüt. Most, hogy a hazai Víz 
világnapi szlogen, jelszó a csapvízre 
irányítja a fi gyelmet, nézzünk példákat 
az utóbbi évek ütésváltásaira. A témák 
alapján lehetne 8-10 menetes profi  box, 
de mi maradjunk a 3 menetes „amatőr” 
mérkőzés keretein, ringjén belül!

1.  MENET
Ütés: a Magyar Ásványvíz Szövet-

ség és Terméktanács (MÁSZ) elnöke 
azt közölte például a MTI-vel, hogy a 
hazai vezetékes ivóvíz döntő hánya-
da felszíni vizekből, folyókból, tavak-
ból származik, amelyek sokszor erősen 
szennyezettek.

„Ezekről a helyekről a víz csak tisz-
tító- és vegyszeres fertőtlenítő eljáráso-
kat követően válik emberi fogyasztásra 
alkalmassá, az ivóvízhálózatban pedig 
csak jelentős fertőtlenítőszer hozzáadá-
sával marad iható” - tette hozzá.

Az elnök rámutatott, hogy a magyar-
országi vízvezetékek többsége elörege-
dett, gyakori a csőtörés, ez pedig tovább 
növeli a vízhálózat szennyeződésének 
kockázatát. „Az ásványvizek és forrás-
vizek ezzel szemben a föld védett és 
szennyeződéstől mentes vízadó rétegé-
ből, szigorúan ellenőrzött körülmények 
között, természetes tisztaságukat meg-
őrizve kerülnek a palackba, s jutnak el a 
fogyasztóhoz” – hangsúlyozta.

Visszaütés: MAVÍZ (Magyar Viziköz-
mű Szövetség) közleménye:

„Magyarországon naponta körülbe-
lül 2 millió köbméter vizet juttatnak el 
a fogyasztókhoz a vezetékes ivóvízháló-
zatok üzemeltetői. Ezeknek a vizeknek 
98 százaléka a felszín alatti vizekből, 
réteg- és kartszvizekből származik. Sőt, 
az országban több helyen is azonos ré-
teg- és karsztvizek képezik a vezetékes 
és a palackozott vizek vízbázisát. A ve-
zetékes vízszolgáltatók szerte az ország-
ban szinte kizárólag természetes szűré-
sű kutakból nyerik az ivóvizet és nincs 
semmilyen további vegyszeres tisztításra 
szükség. Felszíni vizekből a teljes kiter-
melt mennyiségnek csupán 2 százaléka 
származik, csak ezekben az esetekben 
kell biológiai vagy vegyi tisztítás. 

A vezetékes ivóvíz-szolgáltatók szi-
gorú minőségbiztosítási rendszereket 
működtetnek, ezért a vezetékes ivóvíz az 
egyik legalaposabban ellenőrzött élelmi-
szer szerte az országban! Csak Budapes-
ten évente több, mint 12 000 vízminőség-
vizsgálatot végeznek, mintánként 15-20 
összetevőt, összességében több mint 190 
000 paraméterét vizsgálva a víznek. 

A vízhálózat életkora nem megha-
tározó a vízminőség szempontjából. A 
vízszolgáltatók országszerte nagy fi -
gyelmet fordítanak a hálózatok kar-
bantartására, rendszeres tisztítására. 
A szükséges karbantartások, javítások 
után pedig kizárólag szigorú vízminő-
ség-vizsgálatok után folytatják csak a 
vízszolgáltatást.”

2. MENET
Ütés: egy víztisztító berendezése-

ket forgalmazó cég, a Nap Háza Kft. 
ugyanis a hirdetéseiben egyebek közt 
azt állította, hogy a vezetékes ivóvíz, 
sőt az ásványvíz fogyasztása is árt az 
egészségnek. 

Visszaütés: A vállalkozás ezen állí-
tásait nem tudta igazolni, sőt a Gazda-
sági Versenyhivatal (GVH) vizsgálata 
kiderítette: épp a reklámázott víztisztí-
tó berendezés lehet veszélyes az egész-
ségre, nem megfelelő használat esetén. 
A megtévesztő állításai miatt a cégnek 
hárommillió forint bírságot kell fi zet-
nie. A versenyhatóság azért indított el-
járást a vállalkozás ellen, mert gyanúja 
szerint egy háztartási ivóvíz-utótisztí-
tó berendezés népszerűsítése során 
megtévesztette a fogyasztókat. A kft. 
reklámjainak egyik fő üzenete az volt, 
hogy a vezetékes ivóvíz fogyasztása 
káros, noha ezt a cég nem tudta iga-
zolni, sőt a vizsgálat során beszerzett 
adatok épp arra utaltak, hogy például 
a budapesti vezetékes ivóvíz minősé-
ge európai városok tekintetében az él-
csoportba tartozik. A Nap Háza azt az 
állítását sem tudta igazolni, hogy az 
ásványvíz fogyasztása káros lenne az 
egészségre. Ezzel szemben nem tud-

A BAKONYKARSZT Zrt. ellá-
tási területének 85 %-án kiváló 
minőségű karsztvizet szolgáltat. 
Kútjaink közül a monostorapáti 
fúrt kút és a zirci 1. sz. fúrt kút 
víze – kielégítve a vonatkozó 
követelményeket – ásványvíz 
minősítéssel is rendelkezik. A 
többi kasztvízünk is a minősített 
vizekhez hasonló összetételű és 
minőségű.
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MEGVÁLTOZOTT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  REND

A 2008-as esztendőben külsőleg 
megújult a várpalotai és az ajkai ügy-
félszolgálat, hogy a mai kor követel-
ményeinek is megfelelő környezetben 
tudjuk fogyasztóinkat fogadni. A kül-
ső megújulás után a fogyasztóvédelmi 
törvény változása másfajta változáso-
kat is hozott társaságunk ügyfélszolgá-
latában.

Társaságunk 2009. január 1-jétől 
ügyfélszolgálati irodát csak Veszprém-
ben, Ajkán és Várpalotán működtet. 
Ezeken a helyszíneken az ügyfélszol-

gálat nyitva tartása is változott úgy, 
hogy fogyasztóink számára még inkább 
elérhető legyen a személyes ügyintézés 
lehetősége. Ennek megfelelően, az em-
lített ügyfélszolgálatokon, hétfőnként 
reggel 8 órától este 8 óráig fogadjuk fo-
gyasztóinkat, teljes körű ügyintézéssel. 
A hét többi napján az évek óta megszo-
kott nyitva tartás maradt a továbbiak-
ban is.

Zircen, Nagyvázsonyban és Nemes-
görzsönyben fogyasztóinkat munka-
napokon reggel 7 órától 13 óráig fogad-

juk. Ebben az időszakban a már eddig is 
megszokott ügyintézésre van lehetősé-
günk az említett helyszíneken.

Mindemellett változott az ügyintézési 
határidő is. A beérkező fogyasztói ügyek 
ügyintézési határidejét – korábban – 21 
napban határozta meg társaságunk.

Ugyanakkor a 2009. január 1-jétől az 
ügyfélszolgálatokra beérkező és hely-
ben el nem intézhető panaszügyek ügy-
intézési határideje – a fogyasztóvédelmi 
törvény szigorodása következtében – 15 
munkanapra csökkent.

Ezek a változások társaságunk fo-
gyasztói ügykezelésében magasabb szín-
vonalú ügyintézést tesznek lehetővé az 
elkövetkező években.        File Lilla

ták igazolni azt sem, hogy a cég ter-
mékével tisztított víz méregtelenít-
hető hatású, illetve gyógyítja a rákot 
- mindemellett kiderült, hogy az Or-
szágos Tisztifőorvosi Hivatal egy ko-
rábbi vizsgálata többszörösen prob-
lémásnak találta a terméket. Kiderült 
ugyanis, hogy az csak ivóvíz minősé-
gű víz utótisztítására alkalmas, ráadá-
sul túllágyítja a vizet, tehát visszasózó 
patront is szükséges használni hozzá, 
máskülönben a kezelt víz nem alkal-
mas hosszabb távú fogyasztásra. Ki-
derült az is, hogy a berendezésen már 
rövid – két-három napos – állás után 
is át kell folyatni legalább másfél li-
ter vizet, amit sem ivásra, sem főzésre 
nem szabad felhasználni. Mindemel-
lett azt is megállapította a vizsgálat, 
hogy a készüléket három havonta kí-
vánatos fertőtleníteni, máskülönben 
a készülékben egészségkárosító mik-
roorganizmusok szaporodhatnak fel. 
Ezek alapján a GVH megállapította, 
hogy a Nap Háza Kft. megtévesztette 
a fogyasztókat, így 3 millió forint bír-
ságot kell fi zetnie. 

3. MENET
Ütés: életmód magazinok kínálta 

„elixirek” közé tartozik a desztillált víz, 
amelynek fogyasztását tekintik az egye-
düli üdvözítőnek. A desztillált víz fo-
gyasztását támogatók és ellenzők között 
nagy a feszültség és egyre divatosabb a 
csapvíz bojkottálása. A konzervatív tu-
domány és a modern reformtáplálkozók 

közötti vita egyelőre nem eldöntött, ám 
győztese már van. A házi desztillálóbe-
rendezések gyártói és forgalmazói ga-
rantáltan nyernek az ügyön.

Visszaütés: A tudományos fejtege-
tésekkel, a desztillált víz élettani hatá-
saival nem kívánunk vitatkozni, nem 
tisztünk, de egy valamit védelmünkbe 
kell venni, ez pedig a poharunkba ke-
rülő csapvíz. A csapvíz, mely a szerve-
zetünk működéséhez nélkülözhetetlen, 
a legolcsóbb élelmiszer, amelynek li-
tere a szolgáltatási területektől függően 
pár fi llér csupán és ma Magyarországon 
már majdnem minden településen min-
denki által elérhető és biztonsággal fo-
gyasztható.

A desztillált víz nem természetes víz 
az emberi szervezet számára, benne nin-
csenek ásványi anyagok, pl. a nagyon 
fontos kálium ionjai, vagy jód, stb. Fo-
lyamatos desztillált víz fogyasztása ese-
tén „kimosódnak” a szervezetbe beépült 
ásványi anyagok, sőt akár az életveszé-
lyes állapotot jelentő, úgynevezett víz-
mérgezés is előfordulhat.

Nagyfokú izzadás esetén a szerve-
zet a kiválasztott vízzel együtt, jelen-
tős mennyiségű ásványi sót veszít. A 
desztillált vízzel történő folyadékpót-
lás ilyenkor „só bevitel hiányában” a 
szervezet ionegyensúlyának gyors fel-
borulásához, gyengeséghez, fáradtság-
hoz, fejfájáshoz, majd izomgörcsökhöz, 
szívritmus zavarokhoz, akár szívmegál-
láshoz és halálhoz vezethet.

Kevésbé drámaian, de ugyancsak az 
ionegyensúly felborulásával károsítja a 
szervezetet, az úgynevezett desztillált 
vizes böjt. Természetesen a desztillált 
víz akár évekig tartó fogyasztása sem 
jelenthet egészségügyi kockázatot, ha 
közben az ásványi anyagoknak a táp-
lálékkal történő megfelelő beviteléről 
is gondoskodunk, azonban ilyenkor fi -
gyelembe kell venni, hogy a különbö-
ző ásványok felszívódása a folyékony, a 
szilárd halmazállapotú táplálékból, va-
lamint a tablettákból, drazsékból nem 
azonos módon, időben és mennyiség-
ben játszódik le.

A felszívódással kapcsolatos ismere-
tek híján a vízből hiányzó anyagok pót-
lása optimálisan nem mindig oldható 
meg. 

Számos népegészségügyi tanulmány 
alapján igazoltnak tekinthető, hogy a kis 
keménységű, azaz kalciumban és mag-
néziumban szegény ivóvíz fogyasztása 
mellett nő a szív- és érrendszeri meg-
betegedések előfordulási valószínűsé-
ge. Ezen felül, élvezeti érték szempont-
jából sem elhanyagolható a megfelelő 
ásványi anyag tartalmú ivóvíz előnye 
a desztillált vízhez képest. A desztil-
lált víz íztelen, mint ahogy a szubjek-
tív szomjúságérzést sem oltja kellően. 
Igaz, ilyen tekintetben ugyancsak hátrá-
nyos a túl nagy ásványi anyag tartalmú 
vizek fogyasztása is (kellemetlen íz, fő-
zésre alkalmatlanság).

L. P.
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UNIÓS  PÁLYÁZATOK  A  BAKONYKARSZT  ZRT. 
ÜZEMELTETÉSI  TERÜLETÉN

HUMÁN  HÍRMORZSÁK

ÚJ
 MUNKAVÁLLALÓK

Reider Norbert vízóra-leolvasó, 
Györkösné Kárpáti Nikolett vízóra-
leolvasó (Várpalotai Üzemmérnök-
ség);
Farkas Zsolt csatornaüzemi és szenny-
víztisztító telepi gépkezelő (Nagyvá-
zsonyi Üzemvezetőség);
Szabó Gábor János gazdasági ügyin-
téző (Ajkai Üzemmérnökség);
Schönfelder József vízóra-leolvasó 
(Értékesítési Osztály)

SZEMÉLYI  
VÁLTOZÁSOK

Csuka Dóra 2009. január 1-jétől tölti 
be a minőségirányítási vezető pozíci-
ót, miután Tomózer József nyugdíjba 
vonult; 
Kiss Balázs az Ajkai Üzemmérnök-
ségről a Veszprémi Üzemmérnökség 
állományába került műszaki ügyinté-
ző munkakörbe; 
Budai Gábor vezető adminisztrátori 
teendőket lát el a Várpalotai Üzem-
mérnökségen.

Renkó Ádám Gábor 2009. február 
1-jétől a műszaki osztály vezetője, 
Fülöp Mihály műszaki osztályvezető 
helyettes státuszt tölti be.
Az Üzemi Tanács összetétele 2009. 
február 1-től megváltozott, mivel 
Renkó Ádám Gábor helyére a 2007. 
novemberében, az Üzemi Tanács vá-
lasztáson póttagnak megválasztott 
Holczer Jenő (Veszprémi Üzemmér-
nökség) került.

GRATULÁLUNK

Ruzsás Dezsőnek, akinek 2008. novem-
ber 18-án Máté nevű kisfi a született;
Polt Zoltánnak, akinek 2009. január-
ban Regina nevű kislánya született.

Stadler Emese

Az uniós pályázati lehetőségeket fi -
gyelve, a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség által kiírt KEOP-1.3.0. Ivóvízminő-
ség-javító pályázat, és a KEOP-2.2.3.A. 
Ivóvízbázis-védelem pályázat keretein 
belül látott lehetőséget a Bakonykarszt 
Zrt. az üzemeltetési területén felmerülő 
vízminőség-javító és vízbázis-védelmi 
beruházások megvalósítására.

Az uniós forrásokra, a KEOP keretén 
belül, a tulajdonos önkormányzatok, il-
letve azok társulásai pályázhatnak. Mint 
lehetséges pályázókat, az érintett önkor-
mányzatokat társaságunk 2008-ban tá-
jékoztatta és felhívta a fi gyelmüket ezen 
uniós források elérhetőségére.

Az önkormányzatok éltek a lehető-
séggel és elkészítették a pályázati anya-
gokat. A pályázatok elkészítésében tár-
saságunk szakmai közreműködő szer-
vezetként vett részt.

A KEOP-1.3.0. Ivóvíz-minőség javító 
pályázaton Kerta vízellátó rendszeréhez és 
Adorjánháza vízellátó rendszeréhez tarto-
zó települések, Egyházaskesző-Várkesző, 
Borszörcsök és Tótvázsony-Hidegkút te-
lepülések vesznek részt.

A Kertai rendszer és az Adorjánházai 
rendszer vízbázisainál meglévő régi vas 
és mangántalanító üzemel, melyeknek 
felújítása mellett ammónia mentesítésre 
alkalmas technológia kiépítése is szük-
séges.

Egyházaskeszőn, Várkeszőn meglé-
vő kiépített víztisztító-mű nincs, ezért 
új vas, mangán és ammónia mentesítés-
re alkalmas tisztítóművet kell létesíteni. 
A települések összefogva, közös pályá-
zatot elkészítve indultak a KEOP-1.3.0. 
programban.

Borszörcsök településen szintén az 
ammónia, illetve a hálózaton megjelenő 
nitrit okoz gondot. A probléma megol-
dását a település vízellátó hálózatának 
és Somlószőlős- Doba-Oroszi települé-
sek vízellátó hálózatának összekötésével 
lehet megoldani. A két vízellátó hálózat 
összekötése után Borszörcsök település 
vízbázisa üzemen kívül lesz helyezve. A 
fenti beruházással Borszörcsök telepü-
lés részt vesz a KEOP-1.3.0. program-
ban. 

Tótvázsony-Hidegkút településeken 
a magas nitrát tartalom jelent problémát. 

A jó minőségű ivóvizet, Nemesvámoson 
keresztül, a veszprémi ivóvízbázisokról 
lehet biztosítani. Így ezek a települések 
a Nemesvámosi ivóvízhálózattal való 
összekötéssel szerepelnek a KEOP-
1.3.0. pályázaton.

Mindhárom ivóvízminőség-javító 
pályázat sikeresen túljutott az első for-
dulón. Jelenleg a második fordulós pá-
lyázati anyagok elkészítése folyik, a 
Bakonykarszt Zrt. szakmai közreműkö-
désével. A beruházások megvalósításá-
nak várható ideje: 2009-2011.

A KEOP-2.2.3.A. Ivóvízbázis-vé-
delem pályázati konstrukción belül 
társaságunk működési területén lévő 
23 település, összesen 9 vízbázisra 
nyújtott be pályázatot az üzemelő, fo-
kozottan sérülékeny vízbázisok diag-
nosztikai vizsgálatára. Sajnos a pályá-
zatot elutasították, de újbóli beadásra 
lehetőség van, melyet az érintett ön-
kormányzatok a Bakonykarszt Zrt. se-
gítség nyújtása mellett ki is használ-
nak.

Soósné Harsányi Sarolta
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Menetlevél készítése a szoftverrel

Útvonal 
bemutatása rajzi 

alaptérképpel

Mint minden vállalkozásnál, a 
Bakonykarszt Zrt.-nél is a jó gazdálko-
dás alapvető feltétele a költségek meg-
felelő szinten tartása. Részvénytársa-
ságunknál jelentős számú gépjármű és 
munkagép üzemel. Ezek az eszközök 
jelentős értéket képviselnek, és üzemel-
tetési költségük is jelentős. Az eszközök 
értékének megőrzése és az üzemeltetési 
költségek csökkentése a társaság elemi 
érdeke.

Nemzetközi és hazai társcégek, vagy 
hasonló profi llal üzemelő hazai cégek 
tapasztalatai szerint a gépjárművek és 
munkagépek költségeinek és értékmeg-
őrzésének tekintetében fontos szerepe 
lehet az elektronikus követő rendsze-
rek alkalmazásának. Társaságunk ve-
zetősége elhatározta, hogy elkezdi egy 
helymeghatározáson, GPRS kapcsola-
ton alapuló gépjármű követő rendszer 
bevezetését.

Referenciaként megnéztünk több 
társvállalatnál és más cégnél bevezetett 
rendszert. Jártunk a Fejérvíz Zrt.-nél, a 
Veszprémi Kommunális Zrt.-nél, vala-
mint egy lapterjesztő vállalatnál. A meg-

ismert tapasztalatok azt mutatták, hogy a 
fi gyelő rendszer alkalmazása akár 5-10 
százalékos üzemanyag megtakarítást is 
eredményezhet. A megtakarítás nagy-
részt a pontosabban vezetett úti doku-
mentumokból, valamint a „visszafogot-
tabb” gépjárműhasználatból eredt.

Társaságunk vezetése a megfi gyelő 
rendszer üzembeállításáról hozott dönté-
sét követően pályázatot hirdetett. A pá-
lyázat eredményeként, szerződéskötést 
követően, a múlt év novemberében el-
kezdődött a berendezések beszerelése a 
kiválasztott járművekbe. A társaságunk-
nál üzemben lévő mintegy 140 munka-

gép és gépjármű közül 40-et választot-
tunk ki. A projektbe, konzultálva a szer-
vezeti egységek vezetőivel, alapvetően 
az előző időszak üzemanyag fogyasztása 
alapján vontunk be járműveket.

A rendszer már több mint kettő tel-
jes hónapja üzemel. Minden szervezeti 
egység vezető megkapta az elérési kó-
dokat, melyek az interneten működő 
program adott szervezeti egységhez tar-
tozó járműveit mutatja meg. A szoftver 
folyamatos fejlesztés alatt áll. A lekér-
dezés vizuális és numerikus formában 
lehetséges. A térképi megjelenítés ér-
dekessége, hogy választhatunk műhol-
das felvétel alapú térképet is, ezzel akár 
épület szinten megmondható, hogy a 
vizsgált jármű merre halad el, vagy hol 
állt meg. A menetlevél funkció az adott 
jármű papíron vezetett menetlevelének 
ellenőrzésében segít. 

Társaságunk vezetősége üzem-
anyag megtakarítást és a dokumentáci-
ók pontosabb vezetését reméli a rend-
szer használatától. Az eredményesség 
vizsgálatát még nem tudtuk elvégez-
ni, hiszen a rendelkezésre álló adatok 
csak kettő hónapot ölelnek át, ráadásul 
pont azokat a téli hónapokat, melyek 
esetében amúgy is jelentős fogyasztás 
csökkenés fi gyelhető meg. Számítása-
ink szerint áprilisi, vagy májusi adatok 
birtokában már mélyreható elemzést 
végezhetünk a projekt sikerességét il-
letően. 

P.P.

GÉPJÁRMÛKÖVETÕ  RENDSZER  CÉGÜNKNÉL

2009. március.indd   52009. március.indd   5 2009.03.19.   17:08:302009.03.19.   17:08:30



6

TÉL  A  BAKONYBAN
A szó: tél mindenkinek más és 

mást jelent. Vannak, akiknek a hide-
get, a szelet, a rossz időt, a nem sze-
retem évszakot, és vannak, akiknek a 
síszezon kezdetét, vagy éppen az al-
lergiaszezon végét. Lehet tehát szeret-
ni, és nem szeretni, itt a mi szélességi 
körünk tájékán. Tény azonban, hogy 
évről évre megjelenik, és tiszteletét 
teszi. Ez a tisztelet pedig igen válto-
zatos, talán tudja ezt a Tél is, és így 
„egyedileg” köszönget be minden me-
gyébe, településre: városba, községbe 
és persze az üzemmérnökségekhez.

A Zirci Üzemmérnökség, talán ki-
jelenthető, hogy a „nagyobb tisztele-
tet kivívott” területen fekszik, amit 
a mellékelt fotók is bizonyítanak. 
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ÜZEMZAVAR  A KEGYETLEN  
IDÕJÁRÁSBAN!

Persze nem egyedi az esetünk, és biz-
tosan tudnának mesélni a többi üzem-
mérnökségen is különböző „rémtörté-
neteket” a nekik beköszönő zord év-
szakról. A fényképek csak ízelítőt ad-
nak a „tisztelet tételből”, az áldásból, 
ami még szépnek is mondható, ha más 
szemmel tekintünk rá. 

Mi azonban nem felejthetjük el, a 
vizes szolgálatot végzők „remek hely-
zetét” a „természetesen légkondicio-
nált” munkahelyeken, amelyek télen 
hidegek, nyáron melegek. Ezért aztán 
inkább a köszönetre gondolunk azok 
iránt, akik tudják, saját bőrükön érzik, 
hogy miről is szól ez a röpke gondo-
lat.

R. P.

Folyamatos megfeszített munkát 
követelt társaságunk szakembereitől 
a hirtelen jött hideg és hóesés febru-
ár 9-én hajnalban. A Nyugat-Dunán-
túlon az E.ON Áramhálózati Zrt. vil-
lamos energia ellátó hálózatában több 
vezeték leszakadt, sok oszlop dőlt ki. 
Telepeink nagy része ezért villamos 
energia ellátás nélkül maradt.

A Bakonykarszt Zrt. szakemberei 
rendkívüli tempóban és nagy erőkkel 
vonultak a helyszínekre. A szélsősé-
ges időjárási körülmények, az erős 
havazás, és a szél miatt több napon át, 
gyakran nehéz terepviszonyok között, 
folyamatosan azért dolgoztak, hogy 
az üzemzavarokat helyreállítsák, s 
aggregátoros üzemben az elégséges 
szolgáltatást biztosítsák.

Az üzemzavarok, áramszünetek át-
hidalása gépparkunk jelentős részét 
igénybe vette, közöttük is a szállító-
vontató járműveket és az áramfejlesz-
tő berendezéseket. Az üzemmérnöksé-
gek gépein kívül bevetésre kerültek a 
központi telephelyen lévő új aggregá-

torok is, melyeket a diszpécserszolgá-
laton keresztül lehet igénybe venni. A 
kis hordozható áramfejlesztőket nem 
számolva összesen 9 nagyteljesítmé-
nyű aggregátor szervezett mozgatásá-
val biztosítottuk a szolgáltatás folya-
matosságát, a vízellátás és szennyvíz-
elvezetés területén egyaránt.

Az áramszolgáltató, az üzemzavar 
által legsúlyosabban érintett települé-
sek sorrendjében, február 11-ig, folya-
matosan szűntette meg az energiaellá-
tási zavarokat. Társaságunk a szolgál-
tatás elégséges biztosítására, az üzem-
biztonság fenntartására 3 nap alatt két 
millió forintot fordított. Ezen összeget 
az E.ON Áramhálózati Zrt. felé ellen-
tételezésre benyújtottuk. Mindemel-
lett büszkék vagyunk arra, hogy fo-
gyasztóink a vízellátás, szennyvízel-
vezetés terén semmit nem érzékeltek 
az említett problémákból az érintett 
29 településen, ahol a gondok ellenére 
szolgáltatásunk folyamatosságát sike-
rült fenntartanunk.

R. A.
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BÉREN  KÍVÜL–2008-BAN
MENNYIT  KAPTAK  „PLUSZBAN”  

A  MUNKAVÁLLALÓK?

A Bakonykarszt Zrt.-nél az alap-
béren és az alapbérhez kapcsolódó 
közvetlen bérjellegű kifi zetéseken kí-
vül számos juttatást nyújt a társaság 
dolgozóinak, melyek alapvetően két 
csoportra bonthatók. A minden mun-
kavállalóra egységesen érvényes, va-
lamint a munkakörtől függő juttatások 
teljesítéséről, múlt évi tapasztalatairól 
Imreh László számolt be a felügyelő 
bizottság februári ülésén.

A Cafetéria rendszert, mint a min-
den munkavállalóra egységesen ér-
vényes juttatási formát, ezzel a szó-
használattal 2008. január 1-től vezette 
be a társaság. Kihasználva az adó és 
járulék kedvezményeket, melyek a 
dolgozókra nézve jobb kihozatalt je-
lentenek, a korábbi havi 8.000 forint-
ról 20.000 forintra emelték a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak kö-
rében. A munkavállalók egyéni igé-
nyeik szerint állíthatták össze, hogy 
mely elemek felhasználásával veszik 
igénybe a havi 20.000 forintos kere-
tet. A választható juttatási formák kö-
zül a hideg étkezési utalványt 332 fő 
(23.679.000 forint összegben), a me-
leg étkezési utalványt 46 fő (5.994.000 
Ft), a nyugdíjpénztári befi zetést 369 
fő (34.198.770 Ft), az egészségpénz-
tárit 240 fő (15.135.352 Ft), az üdü-
lési csekket  115 fő (7.289.000 Ft), 
az iskolakezdési támogatást 37 fő 
(984700 Ft), az internet támogatást 79 
fő (3.954.927 Ft) választotta.

2009-ben a választható elemek szá-
ma, alkalmazkodva az igényekhez a 
helyi tömegközlekedési bérletvásárlás 
lehetőségével bővült. A felhasználha-
tó keret a szakszervezetekkel kötött 
bérmegállapodás alapján havi 26.000 
forintra emelkedett, a 2009. évi bér-
fejlesztés terhére.

A Cafetéria rendszert a dolgozók 
örömmel fogadták, és az első év ta-
pasztalatai alapján 2009-ben már ruti-

nosabban és felkészülten választottak 
a felhasználási lehetőségek közül. 

A társaság vezetése kihasználva a 
munkavállalók számára kedvezőbb jut-
tatási lehetőséget, az év végi jutalmak 
kifi zetésekor élt az adó- és járulékmen-
tesen adható ajándékutalvány juttatással. 
2008-ban a teljes munkaidőben foglal-
koztatott munkavállalók részére három-
szor adott ki 6.900 forint értékű, üzlet 
típustól független, széles körű felhasz-
nálási lehetőségű ajándékutalványt.

Társaságunk Zalakaroson saját tu-
lajdonú üdülővel rendelkezik. Itt az 
üdülési szolgáltatás adó és járulékmen-
tes. Üdültetésre, 2008-ban, 4,8 millió 
forintot tervezett a társaság. Az adóte-
her megszűnése és a takarékosság je-
gyében megszületett üdülési szabály-
zat megváltoztatása eredményeként, 
a tényleges felhasználás 1 millió 952 
ezer 354 forintra teljesült. Az üdülési 
szolgáltatás ingyenessé vált azoknak 
a munkavállalóknak, akik a cafeteria 
rendszerben nem igényeltek üdülési 
csekket. Az üdülési szolgáltatást igény-
be vehették az üdülési csekk juttatás-
ban részesülők is, de nekik az üdülés 
önköltségi árát ki kellett fi zetni.

A Bakonykarszt Zrt. a lakóhely és a 
munkahely közötti tömegközlekedési 
eszköz igénybevételére jogosító bérlet 
költségét kormányrendeletben megha-
tározott mértékben megtéríti munka-
vállalóinak. Erre a célra a 2008-ban 
tervezett 5,2 millió forinttal szemben 
5.304.303 forintot fordított a társaság. A 
növekedést a bérletek árának előre nem 
tervezhető mértékű emelése okozta.

Vízügyi szolgálati munkáért járó 
jutalom (törzsgárda) elismerésben ré-
szesülnek azok a munkavállalók, akik 
a részvénytársaságnál, illetve annak 
jogelődjeinél legalább 10 éve mun-
kaviszonyban állnak. 2008-ban 75 fő 
részesült összesen 9.867.450 forint 
jutalomban. Lakásépítési támogatás-

ra, melyre a lakásalap számla tárgyévi 
egyenlege ad keretet, 8 fő nyújtotta be 
igényét 2008-ban. Lakás-, családiház 
vásárláshoz, építéshez heten, korsze-
rűsítéshez egy dolgozó kérte a kamat-
mentes kölcsön támogatást, amelyre 
2.8 millió forintot tavaly, míg 2009-re 
áthúzódóan 1 millió forintot folyósí-
tottak összesen. Jelenleg 117 fő tör-
leszti részletekben a társaságtól kapott 
kölcsönét.

A társaság adatforgalmazásra és 
munkavállalói kommunikációjának 
segítésére fl ottaszerződést kötött a 
Pannon GSM Távközlési Szolgáltató 
Zrt.-vel. A társaságnál ezzel a lehe-
tőséggel eddig 116 munkavállaló élt 
315 telefon használatára.

A munkakörtől függő juttatások ke-
retében a társaság munkavállalói ré-
szére, a szakképzési alapba fi zetendő 
összeget is felhasználva, biztosítja a 
munkakörükhöz szükséges szakirá-
nyú képzettség megszerzését. Ezen kí-
vül külső és belső képzéseket szervez 
a feladatok pontosabb, szakszerűbb, 
egységesebb és ügyfélbarát ellátása ér-
dekében. A képzéseken hangsúlyt kap 
a cég iránti elkötelezettség kérdése is. 
Oktatási, továbbképzési célra 2008-
ban 6.395.107 forintot fordított a tár-
saság.

A munka-, valamint védőruha jutta-
tásra a múlt évben összesen 7.593.460 
forintot költött a társaság. A szellemi 
állományú munkavállalók munkaru-
ha juttatásának pénzbeli megváltása 
2008-ban 432.150 forintba került.

Balesetmentes közlekedésért, a tár-
sasági tulajdonú gépkocsik műszaki 
állagának megóvásáért a megtett km-
ek arányában, egyszeri jutalom kifi ze-
tését alkalmazza a részvénytársaság.

A társaság, a nyugállományba vonult 
kollegák megbecsülésére, támogatásá-
ra az üzleti tervében 1,6 millió forintot 
különített el, amit a múlt esztendőben 
a nyugdíjas találkozók költségeire, a 
nyugdíjasainknak adott vásárlási utal-
ványokra, és az évközi étkezési támo-
gatásokra használtak fel.

L. P.
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SZELES  JÓZSEF,  A  FELÜGYELÕ  BIZOTTSÁG  ÚJ  TAGJA

SZEREP A POLITIKA SZÍNPADÁN IS

– Korábban amolyan átlagfogyasztói 
kapcsolatom volt a vízművel. A szoro-
sabb kapcsolat a politika révén alakult 
ki. A közéleti tevékenységem 2002-től 
vált hangsúlyosabbá, az MDF keretein 
belül, természetesen kulturális vonalon. 
A párt veszprémi szervezetében tevé-
kenykedve már többet tudtam a vízmű-
ről, illetve a cég tevékenységéről. Fő-
ként, mert a környezetvédelem kiemelt 
téma nálunk. S azzal, hogy a polgár-
mester úr befogadta javaslatunkat és a 
társaság felügyelő bizottságába – Sző-
ke Ferenc személyében – tagot delegál-
hattunk, a kapcsolatom még szorosabbá 
vált. A párt városi szervezetének elnö-
keként átfogóbb információkra tettem, 
tehettem szert. Manapság pedig, Szőke 
Ferenc más irányú elfoglaltsága követ-
keztében, személyes részese lehetek a 
cég, a Bakonykarszt tevékenységének.

Szeles József, a vízművel való kap-
csolatának változását, a részvénytársaság 
felügyelő bizottsági tagságának előzmé-
nyeit foglalja össze. Hangsúlyosan szól 
e „történetben” a politika szerepéről, de 
nem hagyja ki, hogy elmondja vélemé-
nyét a politika színpadának szereplőiről.

– Előbb elérni a hitelességet a szak-
mában, aztán jöhet a tevékenység a poli-
tikában. Mérnök, tanár, jogász, és sorol-
hatnám a foglakozásokat, azzal válik hi-
telessé az emberek szemében, ha teljesít, 
ha értéket teremt, ha letesz valamit a szak-
májában. Ezzel a hitelességgel érhet csak 
el eredményeket a politikában. Jó lenne, 
ha ez jellemezné a hazai közéletet. A meg-
élhetési politizálás, mint ahogy ezt mind-
nyájan tapasztalhattuk, nem vezet jóra.

Arra, hogy miként kerül a színész a 
politika színpadára, azonnal válaszol.

– Gyakran megkapom ezt a kérdést, 
ami bevallom: egy kicsit bánt is. Mert-
hogy a színészet is egy szakma, s az azt 
művelők is ugyanúgy elérhetik azt a hi-
telességet, amit az imént hangsúlyoz-

tam. Sőt, a politikával foglakozóknak 
„elmondani, megjeleníteni, meggyőz-
ni” kell, ami a színészetben rendszeres 
szakmai kihívás.

Felügyelő bizottsági tevékenységéről 
szólva úgy fogalmaz: a kommunikációs 
része érdekel leginkább.

– Tudatni, megértetni a fogyasztók-
kal mi, miért kerül annyiba, amennyibe. 
Persze nem véletlen az ez irányú érdek-
lődésem, hiszen a színész szakma gya-
korlása mellett kommunikáció oktatásá-
val is foglakozom.

Szívesen taglalja vízműves tisztségé-
nek eddigi tapasztalatait.

– Kicsit tudathasadásos a magamfajta 
delegált tisztségviselő helyzete. Tulaj-
donosi képviselői tisztemben a társaság 
gazdaságos, rentábilis működése irán-
ti felelősség az elsődleges. Az önkor-
mányzati, mondhatni lakossági, válasz-
tói érdekképviseleti tevékenységemben 
viszont a minél alacsonyabb díjteher el-
érése lehet a kiemelt cél. Tetézi mind-
ezt, hogy környezetvédőként a takaré-
kos vízfogyasztást hirdetem, ugyanak-
kor a vízmű tisztségviselőjeként pedig 
tudom, hogy a társaság gazdaságos mű-
ködtetésének jót tesz, ha növekszik a 
fogyasztás mennyisége.

Ezt a meglehetősen bonyolult, akár 
nyomasztónak is vélhető pszichés hely-
zetet Szeles József számára azonban je-
lentősen könnyíti az a magabiztosság, 
ami az otthonosság érzéséből, az élet 
dolgairól alkotott határozott vélemé-
nyéből is fakad.

– Tősgyökeres veszpréminek tartom 
magam, s azt gondolom: joggal. Ebben 
a városban születtem negyvennégy éve, 
s eddigi életem túlnyomó részét is itt töl-
töttem. Az ének-zenei általános iskolába 
jártam, középiskolásként pedig a Kállai 
gimnáziumban tanultam. A színművé-
szeti egyetem „vitt” csak el a fővárosba, 
de a végzés után a Petőfi  Színház volt 

az első munkahelyem. Fogalmazhatok 
úgy, hogy tudatosan alapítottam csalá-
dot fi atalon, feleségemmel: Mónikával. 
Véleményem szerint ugyanis a család 
nem „üti” a karriert, mint ahogyan ezt 
gyakorta hangoztatják a fi atalok, sőt a 
kettő erősíti egymást. Ebben a témában, 
szerintem, az aktuális közfelfogás nem 
helyénvaló. Bár hozzáteszem, nem tisz-
tem ítélkezni a korai vagy késői család-
alapítás kérdésében. Mégis, ha tehetem, 
mindig hangsúlyosan érvelek az igazam 
mellett. Segít ebben a saját tapasztala-
tom. Az például, hogy még viszonylag 
fi atal emberként, milyen jókat beszél-
gethetek az élet dolgairól nagyfi ammal, 
Jocóval, vagy lányommal, Mónikával.

Laki Pál

Szeles József (44) színész, a 
veszprémi Petőfi  Színház tagja. Az 
MDF Veszprém városi szervezetének 
elnöke. Nős, felesége Lakatos Móni-
ka (37) otthon látja el a háztartás és 
a család dolgait, s teremti meg ezzel 
a nyugodt, kiegyensúlyozott munka, 
tanulás lehetőségének hátterét.

Gyermekei: József (17), a Veté-
si gimnázium, Mónika (14), a Rózsa 
Úti Általános Iskola tanulója. Sza-
badidejét szívesen tölti sok közös 
program (kerékpározás, kirándulás, 
beszélgetés) keretében a családjával, 
barátaival.
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„CSAPVÍZ  –  BÁRMIKOR MEGENGEDHETED  MAGADNAK”

VÍZ  VILÁGNAPI  PÁLYÁZAT
A Víz Világnapja a környezetvédelem 

jelentőségére fi gyelmeztető dátumok 
egyike. A világnapról március 22-én em-
lékezünk meg. Az eseményhez kapcso-
lódva, immáron tizenötödször hirdetett 
ez alkalomból pályázatot általános is-
kolások, valamint középiskolás diákok 
számára a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zrt., a Magyar Hidrológi-
ai Társaság (MHT) Veszprém Megyei 
Területi Szervezete, a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság Veszprémi Szakaszmérnöksége, és a 
Pápai Víz és Csatornamű Zrt.

Régiónkban, a Veszprém megyei 
diákoknak meghirdetett pályázatra, a 
vízgazdálkodással, az ivóvíz-szolgál-
tatással, a szennyvíztisztítással és ezek 
egészségre gyakorolt hatásával, kör-
nyezetvédelmi vonatkozásaival foglal-
kozó munkákat vártunk. A „CSAPVÍZ 
– BÁRMIKOR MEGENGEDHETED 
MAGADNAK” címmel kiírt felhívás-
ra az általános iskolások rajzzal és írá-
sos dolgozattal, míg a középiskolások 

tanulmányokkal, fotókkal pályázhattak. 
A részletes pályázati felhívást a megye 
minden általános és középfokú oktatási 
intézményének igazgatóságára eljuttat-
ták a szervezők.

A pályázatra 65 iskolából érkeztek 
pályamunkák: 854 rajz, 66 tanulmány, 
124 fotó és 1 egyéb ötletes pályamun-
ka. A beadványok értékelése két cso-
portban történt: A BAKONYKARSZT 
Zrt. és a Pápai Vízmű Zrt. a szolgál-
tatási területük szerint osztoztak a pá-
lyamunkákon. A BAKONYKARSZT 
Zrt.-hez 57 iskolából érkeztek pálya-
munkák: 744 rajz, 62 tanulmány, 124 
fotó és 1 egyéb pályamunka. Ebből 27 
iskola tanulói kaptak összesen 87 dí-
jat, amelyen szám szerint 95 diák osz-
tozott, hiszen nemcsak egyénileg ki-
dolgozott pályázati munkák érkeztek. 
A pályázaton eredményesen résztve-
vő általános iskolák csapatai számára 
játékos vetélkedőt szerveztünk márci-
us 26-ára, a BAKONYKARSZT Zrt. 
veszprémi Pápai úti központjába, ahol 

az eseménnyel együtt a pályázat ered-
ményhirdetésére is sor került.

A pályaművet beküldő iskolák közül 
hat intézmény diákjait egy játékos ve-
télkedőre hívtuk meg. A vetélkedő csa-
patok:

Borsos Miklós Általános Iskola – Ajka− 
Vámbéry Ármin Általános Iskola – − 
Csetény
SZIN-VONAL Művészeti Iskola - − 
Monostorapáti
Padányi Bíró Márton Római Katoli-− 
kus Általános Iskola – Veszprém 
Radnóti Miklós Általános Iskola – − 
Balatonfüred
Rózsa Úti Általános Iskola – Veszp-− 
rém

A jó hangulatú vetélkedő és ered-
ményhirdetés után a szervezők szend-
viccsel, üdítővel látták vendégül a gye-
rekeket az alábbi támogatók jóvoltából. 

A Víz világnapi rendezvényt támoga-
tói: BAKONYKARSZT Zrt., BALAVÍZ 
Kft., BESZT Kft., BOROSZLÁN Zrt., 
CONTROLSOFT Kft., CSŐ-KÖTŐ 
Kft., CSŐ-TV Kft., DETHERM Bt., 
FULLTECH Kft., HORVÁTH ZSOLT 
építési vállalkozó, INTEREX-WAGA 
Kft. KAZAMATA Kft., Közép-dunán-
túli Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság Veszprémi Szakaszmérnök-
sége, KRISTÁLY Kft., MACROTEL 
Kft., MÁRKÓSZOFT Kft., Magyar 
Hidrológiai Társaság Veszprém Megyei 
Szervezete, Pápakörnyéki Vízitársulat, 
PRACTICAL Kft., PUNK és TÁRSA 
Bt., SIK-VÍZ Kft., SZURMAI Mérnöki 
Iroda Kft. TECINFO Kft., TORNYOS 
LÁSZLÓ vállalkozó, TÓTH CSABA 
vállalkozó, Veszprém Televízió Kft., 
ZSILIP 2008 Kft.

A rajzpályázaton az 1. korcsoportban 
(I-II- osztályosok): I. helyezett: Tóth Bet-
tina (Balatonfelvidéki SZÍN-VONAL 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Badacsonytomaj), Vidosa Anasztázia 
(SZÍN-VONAL Művészeti Iskola, Mo-
nostorapáti), József Judit (Magyarpolányi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Magyarpolány); II. helyezett Kácz 
Dianna (Balatonfelvidéki SZÍN-VONAL 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Lesenceistvánd), Nagy Rebeka, Kiss Vi-
vien (SZÍN-VONAL Művészeti Iskola, 

Petrovai Noémi, a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola 
7. a osztályos tanulója rajzával 2. díjat nyert korosztályában
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Monostorapáti); III. helyezett: Szebeni 
Dániel (Balatonfelvidéki SZÍN-VONAL 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Lesenceistvánd), Steigler Milán, Kiss Eni-
kő (SZÍN-VONAL Művészeti Iskola, Mo-
nostorapáti); Különdíjat kapott: Hürkecz 
Krisztina (Ányos Pál Általános Iskola, 
Nagyesztergár), Hollósy Sára (Radnóti 
Miklós Általános Iskola, Balatonfüred), 
Jakab Kinga és Spekhardt Fanni (Rózsa 
Úti Általános Iskola, Veszprém), Dobos 
Dávid (SZÍN-VONAL Művészeti Iskola, 
Monostorapáti), Dobos Eszter (Deák F. 
Általános Iskola, Veszprém).

A 2. korcsoportban (III-IV. osztá-
lyosok): I. helyezett: Orosz Szimonetta 
(Balatonfelvidéki SZÍN-VONAL Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény, 
Lesenceistvánd), Kiss Kira (Radnóti Mik-
lós Általános Iskola, Balatonfüred), Csóri 
Petra (Magyarpolányi Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Magyarpolány); 
II. helyezett: Oszkó Edina, Bellér Beá-
ta Noémi (Balatonfelvidéki SZÍN-VO-
NAL Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény Lesenceistvánd), Takács Glória 
(Magyarpolányi Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény, Magyarpolány); III. 
helyezett: Biró Barbara és Biró Mar-
tin (Balatonfelvidéki SZÍN-VONAL 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Lesencetomaj), Varró Gergely (Radnó-
ti Miklós Általános Iskola, Balatonfü-
red), Heidinger Violetta (Balatonfelvidéki 
SZÍN-VONAL Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény Badacsonytomaj); Külön-
díjat kapott: Csekő Lilla (Balatonfelvidéki 
SZÍN-VONAL Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény, Badacsonytomaj), Göndöcs 
Petra Réka (Radnóti Miklós Általános Is-
kola, Balatonfüred), Hombolygó Vivienn 
(Reguly A. Általános Iskola, Zirc).

A 3. korcsoportban (V-VI. osztályo-
sok): I. helyezett: Lipták Daniella Csenge 
(Pilinszky J. Általános Iskola, Balatonke-
nese), Németh Alexandra, Csabai Cson-
gor (Magyarpolányi Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Magyarpolány); 
II. helyezett: Stallinger Linda, Békefi  
Bonita (Pilinszky J. Általános Iskola, Ba-
latonkenese), Döbröntei Barbara, Polt 
Dorina, Ughy Nikolett, Stadler Krisztina 
(Magyarpolányi Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény, Magyarpolány; III. helye-
zett: Kirchner Benjamin (Magyarpolányi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Magyarpolány), Németh Zsófi a (Pilinszky 
J. Általános Iskola, Balatonkenese), Mo-

hos Viktória (SZÍN-VONAL Művészeti 
Iskola, Monostorapáti); Különdíjat kapott: 
Mészáros Dominik, Puha Petra (SZÍN-
VONAL Művészeti Iskola, Monostorapá-
ti), Somogyi Dávid, Varga Kitti (Vámbéry 
Ármin Általános Iskola, Csetény)

A 4. korcsoportban (VII-VIII. osztá-
lyosok): I. helyezett: Répás Nikolett (Har-
mónia Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény, Veszprém), Sas Alexander, Huszár 
Máté (Magyarpolányi Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Magyarpolány) 
Szita Barbara (SZÍN-VONAL Művésze-
ti Iskola, Monostorapáti); II. helyezett: 
Czövek Péter (Borsos Miklós Általános 
Iskola, Ajka), Petrovai Noémi (Kossuth 
Lajos Általános Iskola, Veszprém), József 
Amália (Magyarpolányi Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Magyarpolány), 
Papp Dóra (SZÍN-VONAL Művésze-
ti Iskola, Monostorapáti); III. helyezett: 
Gelencsér Dóra (Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Is-
kolája és Óvodája, Nyirád), Horváth Réka 
(Magyarpolányi Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény, Magyarpolány); Különdí-
jat kapott: Füredi Nikolett (Borsos Miklós 
Általános Iskola, Ajka), Gyenge Nikolett, 
Kovács Fanni (SZÍN-VONAL Művészeti 
Iskola, Monostorapáti).

Fotó és fotómontázs kategóriában a 
középiskolás 1. korcsoportban (9-10.): 
I. helyezett: Czafi t Dániel, Gádori Vik-
tória (Batsányi J. Gimnázium, Tapolca); 
II. helyezett: Anga Barbara, Varga Réka 
(Batsányi J. Gimnázium, Tapolca), Zergi 
Vanda (Thuri György Gimnázium, Vár-
palota); III. helyezett: Bernáth Mirella, 
Nagy Szintia, Németh Barbara (Batsá-
nyi J. Gimnázium, Tapolca). 2. korcso-
portban (11-12.): I. helyezett: Kisgergely 
Dóra (Thuri György Gimnázium, Várpa-

lota); II. helyezett: Szokoli Letícia (Thuri 
György Gimnázium, Várpalota); III. he-
lyezett: Nagy Kinga (Bródy I. Gimnázi-
um, Ajka),

Írásos dolgozatok, tanulmányok kate-
góriában az általános iskolások közül a 
3. korcsoportban (V-VI. osztályosok): I. 
helyezett: Veres Ágost (Általános Iskola, 
Révfülöp); II. helyezett: Kovács Tímea, 
Moretti Dávid és Szabó Csaba (Rózsa Úti 
Általános Iskola, Veszprém); III. helye-
zett: Hajnal Fanni (Bocskai István Refor-
mátus Általános Iskola, Papkeszi), Szen-
tesi Barbara (Rózsa Úti Általános Iskola, 
Veszprém), Nagy Fruzsina (Bem József 
Általános Iskola, Balatonfüred); Különdí-
jat kapott: Bene Szabolcs, Eperjesi Krisz-
tina és Ruzsiczky Lili (Rózsa Úti Általá-
nos Iskola, Veszprém).

A 4. korcsoportban (VII-VIII. osztá-
lyosok): I. helyezett: Sipos Viktória Ágo-
ta (Cholnoky J. Általános Iskola, Veszp-
rém), Szőke Xénia (Bán Aladár Általános 
Iskola, Várpalota); II. helyezett: Kovács 
Szabina (Gábor Áron Általános Iskola, 
Hajmáskér) Körmendi Éva (Padányi B. 
M. Római Katolikus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és 
Általános Iskola, Veszprém); III. helye-
zett: Palásthy István László (Padányi 
B. M. Római Katolikus Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskoka, Szak-
iskola és Általános Iskola, Veszprém), 
Varga Dóra (Bocskai István Református 
Általános Iskola, Papkeszi), Szalay Re-
gina Ágnes (Rózsa Úti Általános Iskola, 
Veszprém), Különdíjat kapott: Ferencz 
Anna, Csóka Bendegúz (Padányi B. M. 
Római Katolikus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola, Szakiskola 
és Általános Iskola, Veszprém), Ballouk 
Nedin (Dózsa György Általános Iskola, 
Veszprém).

A középiskolások korcsoportban: I. 
helyezett: Zergi Vanda (Thuri Gy. Gim-
názium és Szakközépiskola, Várpalota); 
II. helyezett: Orbán Viola (Batsányi Já-
nos Gimnázium, Tapolca), Juhos Sándor 
(Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapít-
vány Szakképző, Speciális Szakképző Is-
kolája és Kollégiuma Bakonyoszlop-sö-
vénykúti tagintézménye); III. helyezett: 
Téren Boglárka (Reguly Antal Szakkép-
ző Iskola és Kollégium, Zirc) Németh 
Barbara, Rédei Nikoletta, Bogdán Lo-
retta (Batsányi J. Gimnázium, Tapolca); 
Különdíjas: Gádori Viktória (Batsányi J. 
Gimnázium, Tapolca).
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BAKONYI KARSZTVÍZ
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.

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

Nyomda: OOK-PRESS Kft. 
Felelõs vezetõ: Szathmáry Attila ügyvezetõ igazgató.

Készült 2.500 példányban.

ÚJ  HELYSZÍNEN  –  HAGYOMÁNYOSAN  JÓ  BÁL

Nem kell medve, nem kell naptár, a 
tavasz eljövetelének immár 16 eszten-
deje biztos jele a Palotai Bál. A lassan 
nagykorúvá cseperedő vízműves „ese-
mény” 2009. tavaszához közeledve is 
megrendezésre került február harma-
dik péntekén. Új helyszínen és kiváló 
időzítéssel, hiszen egy munkás hét után 
nincs is jobb kikapcsolódás, mint egy 
laza bál kollegiális körben, zenével, sok 
tombolával, mértékletes italozással.

Az új hely pedig egyenesen fantasz-
tikus! A korábbi évek hagyományával 
szakítva, az erősen retró-szocreál han-
gulattól kissé távolodva, az idei évben 
a szervezők a Nagy Gyula Galériát 
(volt zsinagóga) választották helyszí-
nül. Tágasabb tér, nagyobb belmagas-
ság, amit a rendezők egy díszítő füg-
göny-kompozícióval dobtak fel szel-
lemesen, egyszóval elegáns terem fo-
gadott bennünket.

A beköszönő pálinkával sem volt 
baj, sőt a másodikkal sem.

A rövid és frappáns megnyitó után 
(kiemelném itt a rövid szót), melyet az 
üzemegység vezető úr mondott, már 
kezdetét is vette a felszabadult ünnep-
lés és a tombola árusítása.

És a tombola fogyott is, de még 
nem eléggé!

A talp alá valót idén ismét Janika 
szolgáltatta, nagy lendülettel és szinte 
egész este szünet és hamis hangoktól 
mentesen. A táncparkett és a repertoár 
széles volt, úgyhogy táncolhatott min-
denki kedve szerint.

És persze fogyott a tombola, de 
még nem eléggé!

Szinte észrevétlenül surrantak be 
a pincérek a vacsorával, mely igazán 
tartalmas és fi nom volt. Hozzá illő 
italokból is válogathatott mindenki, 
szomjához és ízléséhez mérten.

És fogyott a tombola, de még nem 
eléggé!

Hála a sok támogatónak (mert bi-
zony itt voltak még Nyuszi barátai és 

üzletfelei is) a tombolát két részletben 
rendezték meg. Ez két okból volt jó:

A sorsolás monotonitását sikerült 1. 
egy kis Janika-prezentációs, ze-
nés-táncos szünettel oldani.
A két tombolahúzás között még fo-2. 
gyott a sorsjegy rendesen.

Én is vásároltam becsülettel. És 
bizony, ki mint vet, úgy arat, meg is 
nyertem a fődíjat. Azt hogy ennek 
mindenki osztatlanul örült-e nem tu-
dom, de amikor kimentem érte a do-
bogóra, a többiek valamilyen télika-

bátot emlegettek kórusban. (Pufajka, 
dzseki, vagy irhabunda már nem em-
lékszem pontosan, és nem is értettem: 
miért☺.)

Egyszóval jól szórakoztunk ismét 
és végül a tombola is fogyott.

Annak érdekében, hogy jövőre még 
több tombola fogyjon, én magam is, 
részt veszek az árusításában. Főleg, ha 
a büfében kell elszámolni, utólag, a be
vétellel☺.                                    R.A.

Módri Györgyi és Kőrösi Csaba 
színművészek előadása fokozta 

a jó hangulatot

Tombolasorsolás..., de nem a fődíj nyertesével
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