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XI.  ÉVFOLYAM  3.  SZÁM A  ZRT.  LAPJA 2006.  SZEPTEMBER

T A R T A L O MT A R T A L O M

N Y Í L T   N A P O KN Y Í L T   N A P O K

Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár diákjai, mintegy 400-an
vettek részt az üzemmérnökségi telephelyen rendezett szolgáltatási bemutatón. Két nappal késõbb Ajkán, ugyancsak
az üzemmérnökség központjában, a város iskoláiból és a közeli Magyarpolányból közel 600 gyerek vett részt a ren-
dezvényen. Elfogadta a meghívást a város polgármestere Schwartz Béla, és a képviselõ testület számos tagja is, akik
részvénytársaságunk vezetõinek és az üzemmérnökség szakembereinek kíséretében kaptak rövid, átfogó tájékoztatást

a szolgáltatással kapcsolatos tevékenységekrõl, az alkalmazott anyagokról és berendezésekrõl.
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A tár sa ság a ve või meg elé ge dett -
ség mé ré sét 2004-ben és 2005-ben is
szep tem ber ben vé gez te, azo nos mód -
szer rel, az az 4 fo gyasz tói cso port ban
ös  sze sen mint egy 2150-2200 kér dõ ív
ki töl té sé vel.

A 2004. évi mé rés sel együtt most
már két éves adat sor állt ren del ke zés -
re, így az elem zést a két év kö zöt ti vál -
to zás ra is el le he tett vé gez ni. Bár a
2005. év ben a vá lasz adói haj lan dó ság
kis mér ték ben csök kent, így is ele gen -
dõ volt a min ta szám, hi szen a 2158
ké rõ ív bõl 500 ér ke zett vis  sza ki tölt ve.
A tu laj do nos ön kor mány zat ok 69 szá -
za lé ka adott vá laszt, a jö võ ben még
ezt is nö vel ni szük sé ges.

A vá lasz adók 82-85 szá za lé ka a
négy köz cé lú szol gál ta tó kö zül a víz -

szol gál ta tás sal a leg elé ge det tebb, az az
a 2004. évi hez ké pest 6 szá za lék kal ja -
vult az elé ge dett sé gi mu ta tó. A la kos -
sá gi fo gyasz tók 83-90 szá za lé ka is me -
ri a tár sa sá gi ügy fél szol gá la ta ink
he lyét, és 2005-ben csök ke nõ ten den -
ci á val for dul tak el in té zen dõ ügye ik kel
ezen szol gál ta tás hoz, az az ke ve sebb
prob lé más ügyük volt.

Az aláb bi táb lá zat a me ge lé ge dett -
sé gi mu ta tók 2004-rõl 2005-re be kö -
vet ke zett vál to zá sát mu tat ja:

Lát ha tó, hogy va la men  nyi mért me -
ge lé ge dett sé gi té nye zõ te kin te té ben ja -
vu lás kö vet ke zett be – a már amúgy is
jó – elõ zõ évi mu ta tók hoz ké pest.

Negatívum: a mel lék mé rõs fo -
gyasz tók nál 2-6 szá za lék kal csök ken -
tek az elé ge dett sé gi mu ta tó ink, ezért
er re a te rü let re az ed di gi nél nagyobb
hang súlyt kell fek tet ni.

A nagy fo gyasz tók ese té ben nö ve ke -
dett a víz szol gál ta tás mi nõ sé ge irán ti
igény, õk a víz mi nõ sé gét és a fo lya ma -
tos víz szol gál ta tást he lyez ték elõ tér be.
Ez ös  sze függ az zal, hogy e fo gyasz tói
kör ben nö vek võ ará nyú az élel mi szer -
ipar, az egész ség ügy és az ok ta tás.

A me ge lé ge dett sé gi mu ta tók sor rend -
je (zá ró jel ben a 2004. évi „he lye zés”):
(1.) a fo lya ma tos víz szol gál ta tás,
(2.) a kor rekt ügy in té zés,
(3.) a kön  nyen ért he tõ szám lá zás,
(2.) a meg fe le lõ víz nyo más,
(3.) a pon tos mé rés,
(8.) a víz mi nõ ség rõl szó ló kor rekt tá -

jé koz ta tás,
(7.) a ter ve zett kar ban tar tás ok, víz hi -

ány elõ re jel zés,
(6.) a fo lya ma to san jó víz mi nõ ség.

Az elõ zõ ek kel nyil ván va ló ös  sze -
füg gés ben a fon tos sá gi sor rend a kö -
vet ke zõk sze rint ala kult (zá ró jel ben a
2004. évi „he lye zés”):

(1.) a fo lya ma tos víz szol gál ta tás,
(7.) a víz jó mi nõ sé ge,
(2.) a kor rekt ügy in té zés,
(3.) a meg fe le lõ víz nyo más,
(5.) a fo gyasz tás pon tos mé ré se,
(6.) az üzem za var ok gyors el há rí tá sa.

Jól lát ha tó, hogy a víz mi nõ ség
rom lá sa (vagy a fo lya ma tos ság rom lá -
sa, vagy mind ket tõ nek az ér ze te)
mind járt meg je lent az elõb bi adat sor -
ban: e té nye zõ fon tos ság ban a 7. hely -
rõl a 2. hely re ke rült.

A fo gyasz tók a víz szol gál ta tás sal
kap cso la tos in for má ci ó kat sor rend -
ben: a szám la mel lé he lye zett tá jé koz -
ta tó ból, a me gyei na pi lap ból, szó ró -
lap ok ból, lép csõ há zi fal ra gasz ok ból, a
ká bel té vék adá sa i ból sze ret nék meg -
kap ni. Eb ben nincs ér de mi vál to zás
2004-hez ké pest. Ter mé sze te sen a fo -
gyasz tói cso por tok kö zött van nak szó -
ró dá sok. A la kos sá gi fo gyasz tók alap -
ve tõ en az írá sos anya go kat, az
ön kor mány zat ok és nagy fo gyasz tók
már a kor sze rûbb internetes meg ol dá -
so kat is ked ve lik.

A ta pasz ta la to kat ös  sze gez ve meg -
ál la pít ha tó, hogy az ön kor mány zat ok
és nagy fo gyasz tók vá lasz adói haj lan -
dó sá ga fo koz ha tó a sze mé lyes kap cso -
la tok ré vén; a szol gál ta tott víz mi nõ -
sé ge egy re in kább fon to s a
fo gyasz tók nak: a mi nõ ség gel kap cso -
la tos in for má ció-áram lást to vább kell
ja ví ta ni. A leg fon to sabb el vá rás a fo -
lya ma tos víz szol gál ta tás és a víz mi nõ -
sé gé nek biz to sí tá sa.

A víz mé rõk le ol va sá sá nak elõ re jel -
zé sé vel, a le ol va sók azo no sít ha tó sá gá -
val a leg ke vés bé elé ge det tek a tár sa -
ság fo gyasz tói, a jö võ ben er re
na gyobb hang súlyt kell he lyez ni.

A tár sa ság ve ze té se – foly tat va az
el múlt év ben meg kez dett in téz ke dé se -
ket – fel mér ve a ve või elé ge dett sé get
és azok ös  sze te võ it, több mun ka cso -
por tot ho zott lét re egy in téz ke dé si
terv ki dol go zá sá ra. A mun ka cso port ok
el ké szí tet ték ja vas la ta i kat. A ja vas la -
tok alap ján a fel sõ ve ze tés in téz ke dé si
ter vet ad ki te le pü lé si bon tás ban.

Tomózer József

A  MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI  RENDSZER  2005.  ÉVI  FELÜLVIZSGÁLATA:
A  VEVÕI  MEGELÉGEDETTSÉG  MÉRÉSÉNEK  TAPASZTALATAI

A Bakonykarszt Rt. 2000-ben ta -
nú sít tat ta a MSZ EN ISO 9000:1996
szab vány sze rin ti mi nõ ség biz to sí tá si
rend sze rét, me lyet 2001. már ci us 31-
tõl kez dett mû köd tet ni. A már be ve -
ze tett rend szert, az idõ köz ben élet be
lé pett új szab vány mi att, 2003. de -
cem ber 15-ig le he tett mû köd tet ni. A
tár sa ság a me nedzs ment dön té se
alap ján 2004. már ci us 1-jé vel ve zet te
be az MSZ EN ISO 9001:2001. szab -
vány sze rin ti Mi nõ ség ügyi Rend sze -
rét, me lyet 2004. jú ni us vé gén ta nú -
sít ta tott, majd 2005. nya rán si ke res
fel ügye le ti auditot vé gez te tett. 2006.
jú ni u sá ban újabb éves fel ügye le ti
audit ke rült sor ra. Az alap do ku men -
tu mok sze rint a rend szer mû kö dé si
ta pasz ta la tai alap ján éven te leg alább
egy ve ze tõ sé gi át vizs gá lást kell el vé -
gez ni, mely ki ter jed a töb bi kö zött a
ve või meg elé ge dett ség-mé ré sek ta -
pasz ta la ta i ra, és a szük sé ges in téz ke -
dé sek re.
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Veszp rém tõl dél nyu gat ra, a vá ros
köz vet len kö ze lé ben ta lál ha tó há -
rom te le pü lé sen: Nemesvámoson,
Tótvázsonyban és Hi deg kú ton, a
szol gál ta tott ivó víz mi nõ sé ge az
utób bi évek ben je len tõ sen rom lott.
A víz mi nõ sé gi pa ra mé te rek kö zül, a
nit rát szint az 50 mg/l-es ha tár ér té -
ket évek óta rend sze re sen meg ha -
lad ta, ami szük sé ges sé tet te a cse -
cse mõ víz szál lí tá sát eze ken a
te le pü lé se ken.

Nemesvámos te le pü lés a kis tér -
ség leg di na mi ku sab ban fej lõ dõ köz -
sé ge. A te le pü lé sen az el múlt évek -
ben je len tõs men  nyi sé gû ipa ri üzem
te le pe dett le és a kö zel jö võ ben to -
váb bi – igaz ki sebb mér té kû – fej -
lesz té sek vár ha tók. Nemesvámoson
az utób bi há rom-négy év ben a nyá -
ri szá raz ság mi att ide ig le nes víz kor -
lá to zást kel lett be ve zet ni, mi vel
nem egy szer ala kult ki víz hi ány, il -
let ve a Papp Ist ván ut ca fel sõ ré szén
je len tõs nyo más csök ke nés. A víz -
kor lá to zást az ipa ri fo gyasz tók lo -
cso lá si cé lú víz fel hasz ná lá sá ra kel -

lett ki ter jesz te ni, a leg na gyobb szá -
raz ság idõ sza ká ban. A prob lé má ra
két meg ol dás adó dott, egy részt új
he lyi víz bá zis fel ku ta tá sa, más részt
a nemesvámosi víz el lá tó rend szer
ös  sze kö té se a veszp ré mi rend szer -
rel. A két meg ol dás kö zül a ked ve -
zõb bet, az az a veszp ré mi víz há ló -
zat ról tör té nõ víz át ve ze tést, nem
csak a víz mi nõ sé gi, de a víz men  nyi -
sé gi szük ség sze rû ség is in do kol ta.
Ugyan ak kor a veszp ré mi ivó víz át -
ve ze té se Nemesvámosra le he tõ ség
ar ra is, hogy a ké sõb bi ek ben egy
újabb to vább ve ze tés sel Hi deg kút, il -
let ve Tótvázsony tér sé gé nek víz mi -
nõ sé gi prob lé mái is meg old ha tók le -
gye nek.

A Veszp rém-ne mes vá mo si át ve -
ze tés ter ve zé séhez az elõ vizs gá lat ok
és a hid ro ge o ló gi ai ta nul mány
2000-ben ké szült el. En nek is me re -
té ben szü le tett dön tés a min den le -
he tõ sé get fel tá ró rész le tes ál la pot ér -
té ke lõ ta nul mány meg va ló sí tá sá ról.
Az át fo gó ta nul mány 2001-ben ké -
szült, és rá mu ta tott ar ra, hogy a há -

rom te le pü lés ese té ben a hos  szú tá -
vú biz ton sá gos és leg gaz da sá go sabb
meg ol dást a veszp ré mi víz el lá tó há -
ló zat tal va ló ös  sze kö tés ad ja. A ta -
nul mány ré sze ként, meg kel lett vizs -
gál ni azt, hogy a szó ban for gó
há rom te le pü lés szá má ra át adan dó
ivó víz hid ra u li kai szem pont ból mi -
lyen ha tás sal van a Veszp rém vá ro si
ivó víz há ló zat ra és a víz bá zi sok ra. Fi -
gye lem be vé ve, hogy a táv la ti víz -
igény na pi 18 ezer köb mé ter, és a
veszp ré mi víz bá zi sok ból je len le gi ki -
épí tés mel lett 23 és fél ezer köb mé -
ter a ki ve he tõ na pi víz men  nyi sé g, a
vá ros vízter me lé si ka pa ci tá sa a je -
len le gi mû sza ki fel té te lek kö zött is
biz to sí ta ni tud ja a víz el lá tó há ló zat
ter ve zett bõ ví té sét.

A több mint 300 mil lió fo rint ból
meg va ló sult be ru há zás, ame lyet a
nemesvámosi ön kor mány zat fi nan -
szí ro zott, Veszp rém nek is elõ nyös. A
táv ve ze ték épí té sé hez kap cso ló dó an
ugyan is, az Egry la kó te le pen egy
250 köb mé te res me den ce meg épí té -
sé vel nö ve ke dett a víz tá ro zó ka pa ci -
tás, ami meg old ja a víz nyo más sal
kap cso la tos prob lé má kat. Az új nyo -
más-zó na: Baláca ut ca, Haj lat ut ca,
Sa rok ut ca, Sor ház, Át ri um köz, Paál
Lász ló ut ca a Botev ut cá ig, Egry Jó -
zsef ut ca Zrí nyi ut ca és Botev ut ca
kö zöt ti sza ka sza, Botev ut ca, Zrí nyi
ut ca, to váb bá az Egry és Botev ut cák
ál tal köz re fo gott la kó te le pi ré szen
ala kí tott ki ked ve zõbb víz el lá tá si
hely ze tet.

A Veszp rém-ne mes vá mo si ivó víz-
táv ve ze té ket a Bakonykarszt Zrt. Pá -
pai úti köz pont já ban ün ne pé lyes ke -
re tek kö zött he lyez ték üzem be. A
két te le pü lés pol gár mes te re: Dióssy
Lász ló, il let ve Fo dor Ist ván a víz szol -
gál ta tó cég disz pé cser-köz pont já ban
in dí tot ta meg a víz át ve ze tést el lá tó
szi vat  tyú kat.

L. P.

NEMESVÁMOS  CSATLAKOZÁSA 
A  VESZPRÉMI  VÍZELLÁTÓ  RENDSZERRE
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An nak el le né re, hogy rész vény -
tár sa sá gunk több mint egy év ti ze de
fog lal ko zik víz bá zi sa ink vé del mé -
vel, a vé dõ te rü le tek ki ala kí tá sá val,
a jú ni u si mis kol ci víz fer tõ zés is mé -
tel ten rá irá nyí tot ta fi gyel mün ket
víz mi nõ ség biz to sí tá sunk se bez he -
tõ sé gé re. Tu do má sul kell ven nünk,
hogy nem lé te zik tö ké le tes biz ton -
ság. Fel ada tunk csak az le het, hogy
az eset le ges koc ká za to kat mi ni ma -
li zál juk.

Te vé keny sé gün ket e té má ban a
je len le gi jo gi és gaz da sá gi kör nye -
zet ben tud juk csak vé gez ni.

A vé dõ te rü le tek ki je lö lé sé nek
és ki ala kí tá sá nak or szá gos ál la po ta
le han go ló.

Az ivó víz bá zi sok vé del mé re vo -
nat ko zó an a 2249/1995. (VIII.
31.) Korm. ha tá ro zat tal cse lek vé si
prog ram in dult el ha zánk ban.

A vég re haj tás ér de ké ben meg -
szü let tek az alap ve tõ jog sza bály -
ok:
– 1995. évi LVII. tör vény a víz gaz -

dál ko dás ról,
– 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de -

le t a víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi
jog kör gya kor lá sá ról,

– 18/1996. (VI. 13.) KHVM ren -
de le t a víz jo gi en ge dé lye zé si el -
já rás hoz szük sé ges ké re lem rõl
és mel lék le te i rõl,

– és leg fon to sabb jog sza bály ként,
a 123/1997. (VII. 18.) Korm.
ren de le t a víz bá zi sok, a táv la ti
víz bá zi sok, va la mint az ivó víz -
el lá tást szol gá ló vízilétesít-
mények vé del mé rõl.
Az ere de ti kor mány prog ram ban

sze rep lõ 643 üze me lõ, és 75 táv la ti
sé rü lé keny víz bá zis di ag nosz ti kai
mun ká ját az ál lam ma gá ra vál lal ta,
és 2007-ig el akar ta ké szít tet ni.

2002. ja nu ár 31-ig 130 víz bá zis
di ag nosz ti kai mun ká ja fe je zõ dött
be, mely bõl 3 eset ben tör tént meg
jog erõs el ren de lõ ha tá ro zat.

A leg fris sebb (2005. év vé gi)
ada tok sze rint:
– több mint 300 víz bá zis di ag -

nosz ti kai vizs gá la ta még hát ra -
van,

– a sé rü lé keny kör nye zet ben lé võ
víz bá zis ka pa ci tás 60-70 szá za -
lé ká nál a di ag nosz ti ka el ké -
szült,

– a ha tá ro za ti lag el ren delt vé dõ te -
rü le tek szá ma mi ni má lis (pon tos

szá mot a KvVM kép vi se lõi nem
tud tak mon da ni).
Saj ná la tos tény, hogy az ál lam a

di ag nosz ti kai mun ká kat le ál lí tot ta.
Új ter ve zé si fel adat 2004-tõl nem
in dult.

Jel lem zõ adat, hogy a 643 sé rü -
lé keny kör nye zet ben lé võ ivó víz -
bá zis kö zül 76 Veszp rém me gye te -
rü le tén ta lál ha tó. Ez az adat
jel lem zi a me gye víz bá zi sa i nak
hely ze tét, kü lö nö sen sé rü lé keny
mi vol tát. Rész vény tár sa sá gunk te -
rü le tén 56 ilyen víz bá zis ta lál ha tó,
va gyis majd a ti ze de az or szág ban
ta lál ha tók nak.

Tár sa sá gunk mû kö dé si te rü le -
tén biz to san ki je lent he tõ, hogy az
or szá gos át la got meg ha la dó a vé -
de lem be he lye zés ké szült sé ge. Elé -
ge det tek és nyu god tak azon ban
nem le he tünk, ren ge teg még a ten -
ni va lónk.

A víz bá zis-vé del mi mun kák je -
len le gi ál la po ta az aláb bi táb lá zat -
ban lát ha tó. *

A kö zel tel jes kö rû víz el lá tás
meg va ló sí tá sát kö ve tõ en, a vé de -
lem nél kül el telt idõ szak alatt már
be ju tott szen  nye zé sek, il let ve a
víz kész le tek bi zo nyos jel le gû/bi zo -
nyos te rü le te ken ma is fenn ál ló
szen  nye zé se, a karszt víz tá ro ló fo -
ko zott ér zé keny sé ge egy aránt a vé -
de lem mi elõb bi tel jes ki ala kí tá sát
te szi szük sé ges sé.

A víz bá zi sok vé del mé vel kap -
cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó an a BAKONYKARSZT
Zrt. Köz gyû lé se ko ráb ban ha tá ro -
za tot ho zott.

En nek meg fe le lõ en az el ké szí -
tett üte me zés alap ján a hi ány zó
víz bá zis-vé del mi ter ve ket 2009.
de cem ber 31-ig ma ra dék ta la nul el

4

VÍZBÁZIS-VÉDELEM

Bándi karsztkút
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kell ké szí te ni, és a ha tó sá gi el ren -
de lést kö ve tõ en ki kell ala kí ta ni. A
fen ti idõ pont fel té te le zi a kez de -
mé nye zett jog sza bá lyi vál to zás
ered mé nyes sé gét. A hát ra lé võ fel -
ada tok men  nyi sé gét fi gye lem be
vé ve el mond ha tó azon ban, hogy
az el kép ze lé sek sze rint mó do sí tás -
ra ke rü lõ új ha tár idõ (2009. 12.
31.) is csak igen fe szí tett üte me -
zés sel tart ha tó.

A fel ada tok költ ség-, esz köz-, és
mun ka igé nye meg ha lad ja a rész -
vény tár sa ság és a víz mû tu laj do -
nos ön kor mány zat ok te her vi se lõ
ké pes sé gét. A fel ada tok vég re haj -

tá sá hoz fel kell tár ni a sa ját erõ for -
rás ok biz to sí tá sá nak, va la mint a
pá lyá za ti pénz esz kö zök igény be -
vé tel ének le he tõ sé ge it.

A mis kol ci eset tár sa sá gun kat
ar ra ösz tö nöz te, hogy az ed di gi
víz mi nõ ség biz to sí tás ér de ké ben
vég zett te vé keny sé gét fe lül vizs -
gál ja. A je len le gi gya kor lat sze -
rint, ez irá nyú te vé keny sé gün ket
az üze mel te té si sza bály za tok és
uta sí tá sok tar tal maz zák. Emel lett
jól mû kö dõ bel sõ in for má ci ós há -
ló zat tal ren del ke zünk. Az üze mel -
te tést vég zõ kol lé gák a leg ki sebb
prob lé ma fel me rü lé se kor is, azon -
nal jel zik azt fe let te se ik nek. A

gya kor la ti lag ké zi ve zér lés sel mû -
kö dõ rend szer ed dig jól vizs gá -
zott. Pél dáz za ezt a ta va lyi au -
gusz tu si havária hely zet
(Bakonybél, Pénzesgyõr, Herend,
Bánd, Veszp rém, Hárs kút) ke ze lé -
se is.

Az egy re szél sõ sé ge sebb idõ já -
rá si hely zet, a koc ká za tok csök -
ken té sé nek ma xi ma li zá lá sa mi att a
havária hely ze tek ke ze lé sé re kü lön
in téz ke dés tör tént. A ké szü lõ mû -
sza ki igaz ga tói uta sí tás ér vény be
lé pé sé ig, át me ne ti jel leg gel, rend -
kí vü li uta sí tás van ér vény ben. Ez
alap ve tõ en a víz fo lyás ok ára dá sá -
ra, szenny víz csa tor nák és át eme -
lõk ki ön té sé re vo nat ko zó an tar tal -
maz kö te le zõ jel le gû te en dõ ket,
me lyek meg is me ré se és be tar tá sa
min den mun ka vál la lónk tól alap ve -
tõ el vá rás.

A szol gál ta tás biz ton sá gát to -
vább nö ve li, hogy 2004-tõl ren del -
ke zünk akk re di tált bak te ri o ló gi ai
gyors teszt tel. A Colilert mód szer -
rel a víz min ta vé tel tõl szá mít va, 18
óra múl va tá jé koz ta tó jel le gû ered -
ményt, 20 óra múl va vég le ges ér -
té ke lést tud ad ni la bo ra tó ri u munk.
Köz egész ség ügyi szem pont ból
szin te min den perc szá mít, így óri -
á si koc ká zat csök ken tõ ha tá sa van
a gyors teszt nek, mi vel a ha gyo má -
nyos mód sze rek kel csak 48 óra
múl va ad ha tó tá jé koz ta tó, és 72
óra után vég le ges ered mény. Nem
mind egy te hát, hogy 1 nap után
kap csol juk ki a szen  nye zett víz bá -
zist, vagy csak 2-3 nap után tör té -
nik in téz ke dés.

A gon dos és fe le lõs ség tel jes
üze mel te tés, a kor sze rû mód sze re -
ket is al kal ma zó víz mi nõ ség vizs -
gá ló la bo ra tó ri um, és mind eh hez
szük sé ges sze ren cse pá ro su lá sa
ese tén bíz ha tunk ab ban, hogy mû -
kö dé si te rü le tün kön ta lán nem kell
a mis kol ci eset hez ha son ló víz fer -
tõ zés tõl tar ta ni.

Kugler Gyu la

*

Bakonybél, Fürdõ utcai szennyvíz átemelõ
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A Nagy vá zso nyi Üzem ve ze tõ -
ség te rü le tén a 2005-ös év be ru há -
zá sá hoz, a szenny víz te le pi re -
konst ruk ci ó hoz ha son lít va csak
ki sebb mun ká kat vé gez tünk a
2006-os esz ten dõ ben.

A Nagyvázsony-nemesleány-
falusi víz tá ro ló ban vé gez tünk, il -
let ve vé gez tet tünk – kül sõ meg ren -
de lés alap ján – kõ mû ves fel újí tá si
mun ká kat, va la mint a víz gé pé sze ti
sze rel vé nye ket, ré gi acél csö ve ket
cse rél tet tük ki kor ró zió ál ló csö vek -
re. A tá ro lón kí vül pe dig, egy sza -
ka szon ki vál tot tuk a ré gi az beszt -
ce ment csö vet mû anyag (kpe)
csõ re.

A szenny víztisztító- te lep hez
tar to zó un. Moba III-as át eme lõ-
ak ná ban, ahol Nagy vá zsony-
Mencshely-Vöröstó te le pü lé sek
szenny vi ze it emel jük át a tisz tí tó -
te lep re, vé gez tünk gé pé sze ti fel újí -
tá si mun kát. Ezek so rán mi nõ sé gi
kor ró zió ál ló csö ve ket épí tet tünk
be.

Ugyan csak a szenny víz tisz tí tó
te le pen lé võ csurgalékvíz át eme -
lõ ak ná ban gé pé sze ti be ren de -
zést újít tat tunk fel, va la mint a
ré gi acél csö ve ket, sze rel vé nye -
ket cse rél tettük ki kor ró zió ál ló
csö vek re.

Sz. L.

A  MÛVÉSZETEK  VÖLGYE
HATÁSA  ÜZEMVEZETÕSÉGÜNK

MINDENNAPJAIRA

REKONSTRUKCIÓK  NAGYVÁZSONYBAN
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A ha gyo má nyok hoz hí ven, a
Mû vé sze tek Völ gye prog ramjait
eb ben az év ben is meg ren dez ték.
A több tíz ezer lá to ga tó el lá tá sá val
kap cso la to san az ivó víz és szenny -
víz szol gál ta tás te rü le tén érin tett
üzem mér nök sé günk Pula, Vigánt-
petend, Kapolcs, Taliándörögd,
Mo nos tor apá ti és Öcs te le pü lé se -
ken.

Az em lí tett köz sé gek kö zül, csak
Pulán van szenny víz csa tor na há ló -
zat. A ren dez vény meg kez dé se
elõtt, egyez tet tünk az érin tett te le -
pü lé sek pol gár mes te re i vel, és a kül -
sõ szol gál ta tók kal (mo bil il lem he -
lyek ürí té se, szip pan tott szenny víz
szál lí tá sa) a szük sé ges ten ni va lók -
ról. A ko ráb bi évek ta pasz ta la ta i ra
tá masz kod va el vé gez tük a tá ro lók,

ter me lõ-ku tak, köz ku tak, tûz csap -
ok, védterületek el len õr zé sét, és a
szük sé ges kar ban tar tá so kat. Leg -
alább egy hét tel a ren dez vény elõtt,
a szenny víztisztító- te le pen dol go zó
kol lé gák, szük ség sze rint, túl órá ban
tar tot tak ügye le tet, és fo gad ták a
szenny víz szál lí tó (szip pan tó-) ko -
csit, amely csak így tud ta a meg ren -
de lé se ket tel je sí te ni.

A ren dez vény ide je alatt már
ko ra reg gel ér ke zett a mo bil il -
lem he lye ket ürí tõ vál lal ko zó ko -
csi ja, mert ké sõbb, ami kor a
„csúcs for ga lom” be in dult, er re
már nem volt le he tõ ség. Ugyan ez
vo nat ko zott a szip pan tott szenny -
vi zet szál lí tó ko csi ra is. Mun ka -
szü ne ti na po kon meg hos  szab bí -
tott ügye le tet tar tot tunk a

tisz tí tó te le pen. Az ivó víz el lá tás
te rü le tén vég zett mun kán kat is
fo ko zott fi gye lem mel vé gez tük.
Ké sõ dél után, és az es ti órák ban
el len õriz tük a tá ro lók ku tak ál la -
po tát, és – a szá mí tó gé pes rend -
szer se gít sé gé vel – el len õriz tük a
víz fo gyasz tást. A szo ká sos nál
gyak rab ban vet tünk ivó víz min -
tát.

A ren dez vény so ro zat be fe jez té -
vel is mét el len õr zé se ket tar tot -
tunk, és – ha kel lett – a szük sé ges
be avat ko zá so kat el vé gez tük. Mun -
kánk ered mé nye kép pen el mond -
hat juk, hogy ami az ivó- és szenny -
víz szol gál ta tást il le ti, az idei
ren dez vény ben sem volt fenn aka -
dás.

Szalai Lász ló
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Vö rös Lász ló, a ki vi te le zõ
Boroszlán Zrt. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja
kö szön te meg a la kos ság tü rel mét.
Mi ként em lé kez te tett ar ra, hogy
2005 jú li u sá ban kö töt ték a meg ál la -
po dást az ön kor mány zat tal, most
pe dig be fe jez ték a be ru há zást, el ké -
szül tek a hely re ál lí tá sok.

Az el ve ze tett szenny vi zet ed dig
ket tõ he lyi kis ka pa ci tá sú és rossz
ha tás fo kú, el avult tech no ló gi á jú
szenny víz tisz tí tó te le pen tisz tí tot ták.
A be ru há zás be fe je zé sé vel az ös  sze -
gyûj tött szenny víz, át eme lõk se gít -
sé gé vel, az aj kai szenny víz tisz tí tó te -
lep re ke rül, ahol a tisz tí tás
lé nye ge sen na gyobb ha tás fo kú.

Az új be ru há zás idõ sza ká ban, a
dön tõ mér ték ben ál la mi tá mo ga tás ból
meg va ló su ló csa tor na épí tés mel lett, je -
len tõs mér té kû ivó víz há ló za ti és
szenny víz-csa tor na re konst ruk ci ót is
vé gez tek. A be ru há zás so rán 13 ki lo -
mé ter gra vi tá ci ós ge rinc csa tor na, 6400
mé ter gra vi tá ci ós há zi be kö tés, 5600
mé ter szenny víz nyo mó ve ze ték és 4
há ló za ti szenny víz át eme lõ, va la mint
50 há zi át eme lõ épült. A re konst ruk ci -
ós mun kák 4500 mé ter ivó víz ge rinc -
ve ze té ket és 260 be kö tést, míg 1900
mé ter szenny víz ge rinc csa tor nát és
100 be kö tést érin tet tek.

Schwartz Bé la Aj ka pol gár mes te -
re az át adás kor szólt ar ról, hogy eb -
ben az ön kor mány za ti cik lus ban a
vá ros leg na gyobb be ru há zá sa az egy
mil li ár dos költ ség gel meg va ló sult
be ru há zás. Eb bõl a csa tor ná zás

nyolc száz mil lió fo rint ba ke rült, a
töb bi pe dig az ivó víz-ve ze ték re -
konst ruk ció, amely az elõb bi vel pár -
hu za mo san ké szült el.

Ta valy, ami kor a be ru há zás in dult,
száz éves volt a vá ros rész, idén pe dig,
a ki vi te le zõ cég jó vol tá ból még meg ta -
ka rí tás ról is szól hat tak az át adá si ün -
nep sé gen. A be ru há zás ról el hang zott
még az is, hogy pél dás együtt mû kö dés
jel le mez te, akár csak a for rás biz to sí tá -
sát, ami bõl a Veszprémber Rt., a
Bakonykarszt Zrt és a Boroszlán Zrt
vet te ki ré szét. A be ru há zás be fe jez té -

vel az érin tett ut cák csak nem mind -
egyi két fel újí tot ták, de a töb bi is el ké -
szül még az idén. 1,2 ki lo mé ter ma radt
hát ra a pad ra gi úton, a fe de zet azon -
ban biz to sít va van rá. Azon kí vül né -
hány ki sebb ut cá ban nem ké szül tek
még el a mun ká la tok, – mond ta a pol -
gár mes ter. Hoz zá tet te, hogy kö szö net -
tel tar to zik a vá ros ré szi ön kor mány zat -
nak, és Ko vács Bé la el nök nek, akik
el in dí tot ták és se gí tet ték a be ru há zást,
va la mint a he lyi ek nek is, akik meg ér -
tés sel vi sel ték a ké nyel met len sé ge ket.
A vá ros rész ben, a kö vet ke zõ ön kor -
mány za ti cik lus ban, az ár kok le fe dé se
vár ha tó, ki vált ják a vil lany osz lo po kat,
át épí tik a ka pu be já ró kat, s ha min den
el ké szül pa no rá más, új vá ros részt ad -
hat nak át szép köz pont tal.

T. - R. F.

ÜNNEPSÉG  PADRAGKÚTON  ÜNNEPSÉG  PADRAGKÚTON  

AZ  EGY  MILLIÁRDOS  AZ  EGY  MILLIÁRDOS  
BERUHÁZÁS  ÁTADÁSABERUHÁZÁS  ÁTADÁSA

7

Aj ka vá ros te le pü lés ré szei kö zül Padragkút vá ros rész volt az utol -
só, amely nek nem volt tel jes kö rû az el lá tott sá ga szenny víz csa tor ná -
val. Ezt a hi á nyos sá got szün tet te meg az a be ru há zás, amely nek
ava tó ün nep sé gét a he lyi nyug dí jas klu bok és az ál ta lá nos is ko lá sok
kép vi se lõi szí ne sí tet ték mû so ruk kal. 
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Mazák György, a Veszp rém és
Tér sé ge Szenny víz el ve ze té si és -
kezelési Ön kor mány za ti Tár su lás
el nö ke mu tat ta be a pro jek tet azon
az ün ne pé lyes mun ka te rü let át -
adá son, me lyet szep tem ber kö ze -
pén ren dez tek a me gye szék he lyen,
az Er zsé bet-li ge ti par ko ló ban, ahol
hi va ta lo san meg kez dõd tek a mun -
ká la tok.

A pro jekt ke re tén be lül Veszp -
rém ben új csa pa dék víz fõ gyûj tõ
épül, to váb bá a ré gi Ör dög árok
nyom vo na lán lé võ csa tor nát, va la -
mint a nyílt ár ko kat is fel újít ják.

A csa pa dék víz fõ gyûj tõ rend -
szer re konst ruk ció költ sé ge meg -
kö ze lí tõ leg 1 mil li árd fo rint,
amely nek 74 szá za lé ka uni ós for -
rás, 21 szá za lé ka ál la mi tá mo ga -
tás, va la mint 5 szá za lé ka az ön kor -
mány za ti for rás ból fi ze ten dõ
ön rész.

A veszp ré mi csa pa dék víz csa -
tor na fõ gyûj tõ re konst ruk ci ó ja a
fel újí tást kö ve tõ en vár ha tó an
hosszú tá von meg old ja a Szín ház -
kert ben és kör nyé kén idõn ként je -
lent ke zõ fel szí ni víz el ve ze té si
prob lé má kat, ugyan ak kor elõ se gí ti
az Egye tem-vá ros és a Dé li in téz -
mény te rü let to váb bi hasz no sí tá sát,
a csa pa dék biz ton sá gos el ve ze té -
sét.

A be ru há zás a Séd pa tak tól a
Feny ves ut ca, Buhim ut ca, Er zsé -
bet li get, Hó vi rág ut ca, Fü re di ut ca

nyom vo na lán a Nyu ga ti csa pa dék -
víz el ve ze tõ áro kig ter je dõ sza ka -
szo kat fog lal ja ma gá ba.

Az épí tés szep tem ber 18-án
kez dõ dött a Buhim ut ca Feny ves
ut ca ke resz te zé se és a Er zsé bet tér
kö zött. A 160 cm át mé rõ jû ve ze ték
ezen a sza ka szon vé gig köz te rü let
alatt ha lad (né hol több mint 20
mé te res mély ség ben), alag út fú rá -
sos tech no ló gi á val ké szül.

A Buhim ut ca Feny ves ut cai vé -
gé tõl in dul az alag út fú rás. A ki ke -
rü lõ anyag el szál lí tá sa, a csö vek
alag út ba pré se lé se is eb bõl a ke -
resz te zés bõl tör té nik. Az anyag -

szál lí tás a Feny ves ut cá ban tör té -
nik, ahol a ki vi te le zõi fel vo nu lás a
ká tyús út sza kasz fel újí tá sá val kez -
dõ dik. A két vég pont (Buhim u. -
Feny ves u. ke resz te zõ dés, Er zsé bet
té ri par ko ló) ki vé te lé vel, az alag út -
fú rá sos sza ka szon a fel szí nen épí -
tés nem fo lyik. Az Er zsé bet té ri
par ko ló ban víz el osz tó ak na épül.

Az Er zsé bet sé tány alat ti meg lé -
võ csa pa dék víz csa tor na cse ré jé re
szin tén az õsz fo lya mán ke rül sor.
Az új ve ze ték a ré gi csa tor na he -
lyén épül, a meg lé võ fa sor vé del -
me mi att. A ré gi ve ze ték „meg skal -
po lá sát” kö ve tõ en to jás szel vé nyû,
na gyobb víz el ve ze tõ ké pes sé gû csõ
ke rül a ré gi szel vény be.

A Hó vi rág és a Fü re di ut cák ban
a csa pa dék csa tor na re konst ruk ció
a jö võ év ele jén vár ha tó. A Hó vi rág
ut cá ban a ré gi csa tor na – meg erõ -

ÚJ CSAPADÉKVÍZ FÕGYÛJTÕ ÉPÜL

„KIS-METRÓ”  
Veszp rém vá ros ve ze té sé vel a me gye há rom agg lo me rá ci ó ja Ko hé zi ós

Alap pá lyá za ton Eu ró pai uni ós tá mo ga tást nyert – ma gyar ál la mi ki egé szí -
tés sel – Veszp rém és Zirc vá ro sok, va la mint öt Hegyesd kör nyé ki fa lu csa -
tor ná zá si prob lé má i nak meg ol dá sá ra.
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sí tés ként – mû anyag bé le lést kap.
A Fü re di ut cá ban, az ed dig az
egye tem in gat la nán ke resz tül fek -
te tett csa pa dék víz csa tor ná nál na -
gyobb át mé rõ jû ve ze ték biz to sít ja
majd a biz ton sá gos víz el ve ze tést.
A Ke le ti- és Nyu ga ti csa pa dék víz
el ve ze tõ ár kok és a Hu nya di úti át -
eresz re konst ruk ci ó ja is meg va ló -
sul 2007-ben. Az új csa pa dék víz
fõ gyûj tõ épí té sé hez a mun ka te rü -
le tet Dióssy Lász ló Veszp rém pol -
gár mes te re ad ta át Kele Sán dor
Zsolt nak, a SADE Ma gyar or szág
Kft. fej lesz té si igaz ga tó já nak, aki a
ki vi te le zést vég zõ kon zor ci u mot
kép vi sel te.

A mun ka te rü let át adás-át vé tel
nem csak szó ban tör tént meg, ha -
nem gya kor lat ban is az zal, hogy
Dióssy Lász ló pol gár mes ter és Kele
Sán dor Zsolt fej lesz té si igazgató
el sõ ka pa vá gás ként, a ki je lölt
mun ka te rü le ten be le kez dett az
asz falt bon tás ba. Ter mé sze te sen
nem ka pá val, ha nem csá kán  nyal
és la pát tal, a szük sé ges vé dõ fel sze -
re lés ben.

Ezen a te rü le ten ala kít ják ki
egyéb ként az Er zsé bet li ge ti osz tó -
ak nát, amely a Feny ves ut cai in dí -
tó ak ná ból irá nyí tott fú rás vég pont -
ja lesz.

A mun ka te rü le ten el he lye zett
de monst rá ci ós táb la tá jé koz tat ja a
be ru há zás ról a la kos sá got.

A mun ka te rü let át adá son Rupp
Ta más, a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz té si igaz -
ga tó sá gá nak fõ osz tály ve ze tõ je az
uni ós tá mo ga tá sok ról tar tott is -
mer te tõt.

L. P.

VESZPRÉMBEN
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A kor mány meg ala ku lá sát kö -
ve tõ en el fo ga dott egyen súly ja ví tó
tör vény cso mag in téz ke dé sei kü lö -
nö sen je len tõs ha tás sal lesz nek az
or szág gaz da sá gi sze rep lõ i re és a
ma gán sze mé lyek re egy aránt. Ösz  -
szes sé gé ben el mond ha tó, hogy a
két lép csõ ben (2006. szep tem ber
01. és 2007. ja nu ár 01.) be ve ze tés -
re ke rü lõ in téz ke dé sek a jö ve del mi
hely ze te ket be fo lyá sol ják.

A ko ráb bi adó te her meg szün te -
tõ tör vé nye ket a par la ment fe lül ír -
ta, így nem szû nik meg no vem ber
1-jé tõl a fog lal koz ta tók té te les
egész ség ügyi hoz zá já ru lás fi ze té -
sé nek kö te le zett sé ge (ha vi 1.950
Ft/fõ), va la mint a he lyi ipar ûzé si
adó 2008. év tõl.

Az új adók kö zül a kü lön adó in -
téz mé nye érin ti cé gün ket, ami
nem más, mint  egy plusz 4%-os
tár sa sá gi adó, mel  lyel csök ken a
köz mû va gyon ra költ he tõ fej lesz té -
si ös  szeg.

Az adó jog sza bály ok vál to zá sa
mel lett lé nye ges ha tá sú, a gaz dál -
ko dók ra és a ház tar tá sok ra egy -
aránt, az au gusz tus el se jé tõl élet -
be lé pett köz pon ti ener gia
ár eme lés. Víz- és szenny vízszol gál -
ta tá si te rü le ten meg ha tá ro zó
nagy ság ren dû a vil lany áram fo -
gyasz tás, mely köz vet le nül és
nagy mér ték ben be fo lyá sol ja költ -
sé ge ink ala ku lá sát.

A biz ton sá gos és szín vo na las
szol gál ta tás tel je sí té se meg kö ve te -
li, hogy dí ja ink ban a fel me rü lõ
üze mel te té si és kar ban tar tá si költ -
sé gek a fej lesz té si és kor sze rû sí té si
igé nyek fe de ze tét ké pez ze. En nek
biz to sí tá sa ér de ké ben a jö võ évi dí -
jak ki ala kí tá sá nál a fen ti e ket és az

egyéb inf lá ci ós ha tá so kat kény te le -
nek va gyunk fi gye lem be ven ni.

Dol go zó in kat és egy ben fo -
gyasz tó in kat is érin ti, hogy az
egyé ni já ru lék ter hek nö ve ke dé se
kö zül a mun ka vál la lói já ru lék 1%-
ról 1,5%-ra, míg az egyé ni egész -
ség biz to sí tá si já ru lék 4%-ról 6%-ra
nö vek szik szep tem ber 1-tõl, majd
ja nu ár 1-tõl 6%-ról 7%-ra. Ezek az
in téz ke dé sek 2,5%-kal, jö võ re pe -
dig 3,5%-kal csök ken tik a net tó
ke re set ös  sze gét az idén au gusz tu -
si hoz vi szo nyít va. Ja nu ár el se jé vel
to váb bi vál to zá sok lép nek élet be
az adó ked vez mé nyek kel és adó -
men tes jut ta tá sok kal kap cso la to -
san.

Leg na gyobb hor de re jû mó do sí -
tás az áfa 15%-os kul csá nak 20%-
ra eme lé se. Ha tá sa a fo gyasz tói
díj nö ve ke dés ben je le nik meg, míg
net tó dí junk vál to zat lan ma rad, a
díj áfa tar tal ma nö ve ke dik. Cé -
günk ered mé nyes sé gét nem be fo -
lyá sol ja, de áfa fi ze té si kö te le zett -
sé gün ket meg nö ve li az ál la mi
költ ség ve tés sel szem ben.

Az áfa vál to zás csak a szep tem -
ber 1-je utá ni fo gyasz tá so kat érin -
ti. Ez az aláb bi ak sze rint ér ten dõ  a
kü lön bö zõ tí pu sú le ol va sá si-szám -
lá zá si rend sze rek nél:

A mel lék mé rõk ese té ben, ahol
át lag men  nyi ség rõl kap szám lát a
fo gyasz tó, az au gusz tu sai át lag -
men  nyi ség rõl szó ló szám la (pos -
táz va szep tem ber ele jén), még
15%-os áfa kulc  csal ké szül el, a
szep tem be ri át lag szám la (pos táz -
va ok tó ber ele jén) már 20%-os
áfá val ké szül. Az el szá mo ló szám -
lák ban, ha son ló an az ár vál to zás -
hoz, tár sa sá gunk szá mí tó gé pes

prog ram ja nap ra meg oszt ja az áfa-
vál to zást is. Pél dá ul a szep tem be ri
el szá mo ló szám lá ban a 2005. évi
fo gyasz tást ta va lyi áron, 15%-os
áfá val szám láz zuk. A 2006-os fo -
gyasz tás au gusz tus 31-ig esõ ré -
szét 2006-os ár ral és 15%-os áfá -
val szám láz zuk, a fenn ma ra dó,
szep tem ber hó nap ra esõ fo gyasz -
tást pe dig 2006-os ár ral, de 20%-
os áfá val szám láz zuk.

A ha von ta és két ha von ta tör té -
nõ le ol va sás ese té ben az el sõ
olyan víz mé rõ le ol va sás nap já tól,
amely nél a tel jes le ol va sá si idõ -
szak 2006. au gusz tus 31-ét kö ve ti,
a szám lá zás nál 20%-os áfa-kul csot
hasz ná lunk. Pél dá ul: au gusz tus
20-án ol vas suk le a víz mé rõt,
majd a kö vet ke zõ le ol va sás ra ok -
tó ber 18-án ke rül sor, ak kor a tel -
jes idõ szak fo gyasz tá sát 15%-os
áfa-kulccsal szám láz zuk ki.
Amennyi ben szep tem ber 3-án ol -
vas suk le a víz mé rõ-órát és leg kö -
ze lebb no vem ber 5-én, ak kor már
a tel jes szám la 20%-os áfát fog
tar tal maz ni.

A köz ku tas és ve ze té kes áta lá -
nyos fo gyasz tók ese té ben a szám -
lán az áfa szá mo lá sa ugyan az zal a
me tó dus sal tör té nik, mint amit az
át lag men  nyi ség rõl szó ló szám lák
ese té ben al kal ma zunk. Nap ará -
nyos meg osz tás tör té nik a két áfa-
kulcs kö zött. Jú li us 31-e és szep -
tem ber 30-a kö zöt ti áta lányt két
rész re bont juk, s míg a jú li us 31-
tõl au gusz tus 31-ig idõ szak dí ját
15%-os áfá val, a szep tem ber 1-je
és szep tem ber 30-a kö zöt ti részt
20%-os áfá val számlázzuk.

Sza bó Im re
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A ko ráb bi kár ese tek ta pasz ta la tai
mel lett a csa pa dék víz el ve ze tés prob -
lé má já nak meg ol dá sát sür get te, hogy
a vá ros dé li ré szén a ren de zé si terv
sze rint ki ala kí tás ra ke rü lõ in téz -
mény köz pont több tíz ezer négy zet -
mé te res bur kolt fe lü le te to váb bi ter -
he lést ró a meg lé võ rend szer re.

Veszp rém ön kor mány za ta a 2002.
és 2003. évi si ker te len pá lyá zás után
2004. áp ri li sá ban is cím zett tá mo ga -
tá si pá lyá za tot nyúj tott be bel te rü le ti
víz ren de zés té ma kör ben. A pá lyá za ti
cso ma gok ban a men te sí tõ zá por tá ro -
zók ki épí té se mel lett he lyet ka pott a
Lá tó he gyi árok el ha nya golt sza ka szá -
nak ren de zé se is.

A 2004-ben be nyúj tott pá lyá za tot
2005. év ben hagy ta jó vá az or szág -
gyû lés több mint 200 mil lió fo rin tos
be ru há zá si össz költ ség gel, mely bõl
20 mil li ós ön rész mel lett az ál lam
183 mil lió fo rint vis  sza nem té rí ten dõ
tá mo ga tá si ös  sze get biz to sít.

A zá por tá ro zók ki ala kí tá sá ról a
hely szí nen a Fü re di út men ti mun ka te -

rü le ten adtak tá jé koz ta tást a
sajtó munkatársainak akik
megtudhatták azt is, hogy
2005. de cem ber 2-án ke rült
sor a fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés meg kö té sé re, mely sze -
rint a be ru há zás meg va ló sí -
tá sá nak ha tár ide je 2007.
ok tó ber 30.

Veszp rém ön kor mány za -
ta meg bí zott le bo nyo lí tó ja
köz re mû kö dé sé vel 2006.
már ci u sá ban nyílt köz be -
szer zé si el já rást kez de mé -
nye zett a ki vi te le zõ ki vá -
lasz tá sá ra. Az el já rás so rán
13 pá lyá zó nyúj tott be
aján la tot, me lyek kö zül a
nyer tes aján lat te võ, a
Kazamata-Bau Kft. 2006.
jú ni us 15-én ír ta alá a szer -
zõ dést, a ki vi te li mun ká la -
tok pe dig a 2006. jú ni us
20-i mun ka te rü let át adást
kö ve tõ en je len leg jó ütem -
ben ha lad nak.

Egy re gyak rab ban for dul elõ, hogy
olyan víz mi nõ sé get ki fo gá so ló be je -
len tés ér ke zik rész vény tár sa sá gunk -
hoz, amely nél a prob lé ma fe lõl ér -
dek lõd ve, a rö vid és tö mör vá lasz: „a
csap víz bü dös és iha tat lan”.

A meg fo gal ma zás egy-egy be je -
len tés kap csán min dig meg le põ,
mert ha va ló ban így len ne, bi zo nyá -
ra iz za ná nak a te le fon vo na lak, hi -
szen nem csu pán egy, vagy né hány
la kás ban elõ for du ló je len ség jel le -
mez he tõ így. Ter mé sze te sen fi gyel -
men kí vül hagy ni nem le het az ilye -
tén pa nasz be je len tést, mert a
biz ton sá gos szol gál ta tást min den kor
el sõ ren dû fel ada tunk nak te kint jük.
Így az tán az ilyen eset ben a le he tõ
leg rö vi debb idõn be lül a hely szín re
ér ke zünk, s tá jé ko zó dunk a víz fel -
hasz ná lás kö rül mé nye i rõl, il let ve ér -
zék szer vi vizs gá la tot vég zünk, majd

a ki fo gá solt víz bõl min tát ve szünk
to váb bi la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok el -
vég zé sé hez. Vizs gál juk to váb bá a víz
mi nõ sé gét az „át adá si pon ton” és a
pa nasz be je len tés kör nye ze té ben lé -
võ kont roll-pon to kon.

Az el múlt két év ta pasz ta la tai sze -
rint min dig a bel sõ há ló za tok ban ke -
let ke zik a víz mi nõ ség rom lás és ál ta -
lá ban ér zék szer vi ki fo gá sok ról van
szó (a ké mi ai és bak te ri o ló gi ai el len -
õr zõ vizs gá lat ered mé nye meg fe le lõ).
Leg gya ko ribb okok a kö vet ke zõk:
hos  szú, el ha nya golt bel sõ há ló zat,
hos  szabb tá vol lét után a ve ze ték ben
lé võ pan gó víz ki en ge dé se, me leg víz
el lá tó rend sze rek kar ban tar tá sa so rán
a rend szer be en ge dett szen  nye zõ dé -
sek, stb.

Ma gyar or szá gon kor mány ren de let
sza bá lyoz za az ivó víz zel szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket és az el -

len õr zés rend jét. En nek ér tel mé ben
rész vény tár sa sá gunk, az ÁNTSZ ál tal
jó vá ha gyott ütem terv sze rint, a szol -
gál ta tott ivó víz mi nõ sé gét rend sze re -
sen el len õr zi a fo gyasz tói pon to kon,
az elõ írt gya ko ri ság gal. Szük ség ese -
tén ter mé sze te sen to váb bi el len õr zé -
se ket is vég zünk.

A ren de let ben elõ írt mi nõ sé get az
át adá si pon ton kell biz to sí ta nunk. A
bel sõ há ló za tok kar ban tar tá sa azon -
ban a fo gyasz tók - tu laj do no sok, la -
kás szö vet ke ze tek - kö te les sé ge.

Az in do ko lat lan min ta vé te lek, vizs -
gá la tok, ki szál lá sok je len tõs több let -
költ sé get okoz nak tár sa sá gunk nak. El
kell gon dol koz nunk azon, hogy a fo -
gyasz tó hi bá já ból be kö vet ke zett víz -
mi nõ ség rom lás mi at ti vizs gá lat költ -
sé ge it az oko zó val meg té rí tes sük-e!

Hor váth Andrásné
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Mot tó: „sze gény em ber víz zel
fõz,... meg a gaz dag is”

ÉTEL  SZÜ RET RE

Az õsz egyik leg ked ve sebb, ugyan -
ak kor te vé keny, s ezért ener gia igé nyes
ös  sze jö ve te le, „par ti ja” a szü ret. Jel lem -
zõi okán ér de mes ar ról gon dol koz ni,
hogy mi ként gon dos kod junk az el lá tás -
ról, ha ép pen há zi gaz dai te en dõ ink
akad nak a „szõ lõ tõ kék ár nyé ká ban”.

A ha gyo má nyos „fõz zünk egy
nagy kon dér gu lyást, vagy ne tán egy
pincepörköltet” öt let mel lé egy ke -
vés sé meg szo kott, de ugyan úgy
energiadús ételt aján lunk, most in -
dí tott re cept-ro va tunk ban.

SÓLET (szerkesztõ mód ra)
Hoz zá va lók 8 sze mély re (ami né -

pes szü ret ese tén meg szor zan dó ket -
tõ tõl a „vég te le nig”, de vi gyáz ni a
szor zó szám mal, mert a fa zék és a
tûz hely sü tõ jé nek a mé re te azért
nem ha tár ta lan!):
– 1 kg tar ka bab, de le het ve gye sen

a fe hér bõl is;
– 2 füs tölt puly ka comb (a Penny-

ben biz to san kap ha tó!)
– 60-80 dkg füs tölt tar ja
– 15-20 dkg ár pa gyöngy (gers li)
– 4 nagy fej vö rös hagy ma
– 6 ge rezd fok hagy ma
– 25 dkg li ba zsír
– 4 ká vés ka nál vegeta
– 1 evõ ka nál pi ros pap ri ka

Elõ ké szí tés:
A ba bot elõ zõ es te be áz tat juk. A

tar ját 1-2 órán át, a puly ka com bo kat
kb. fél óra hos  szat lan gyos víz be áz -
tat juk, ne hogy túl só sak le gye nek.
Az ár pa gyön gyöt meg mos suk. A
hagy mát, a fok hagy mát meg tisz tít -
juk, ap ró ra vág juk. 

El ké szí tés: Egy tíz li te res lá bas ban
az ap ró ra vá gott hagy mát a li ba zsí ron
üve ges re pá rol juk úgy, hogy köz ben
meg szór juk a vegetával, majd a pá ro -
lás vé ge fe lé (akár a pör költ-alap nál)
meg szór juk a pi ros pap ri ká val és a tört
fok hagy má val.  Köz ben a ba bot le -
szûr jük, és a hagy ma alap ra önt jük.
Jól el ke ver jük, majd az áztatólébõl ki -
vett hú so kat be le he lyez zük úgy, hogy
a bab és a köz ben be le ke vert ár pa -
gyöngy jól kö rül ve gye. 

A „ke ve ré ket” fel önt jük an  nyi víz -
zel, hogy kb. 2-3 cm-re el lep je azt.
Ez után a fa ze kat jól zá ró fe dõ vel,
vagy alu fó li á val le fed jük. A sü tõt
170-180 fok ra (gáz sü tõ 2. fo ko zat)
kap csol juk. Be tesszük a fa ze kat, és

kb. 6 óra hos  szat, egyen le te sen pá -
rol juk. Ami kor el ké szült, a húst ki -
ves  szük, a puly ka com bo kat a csont -
juk ról óva to san és fi gyel me sen (az
al só comb ban sok le me zes cson tocs -
ka van!) le szed jük, majd fel da ra bol -
juk. Vé gül óva to san vis  sza ke ver jük
(in kább ré te gez zük) ab ban az
edény ben, ame lyik bõl tá lal juk.

Tá la lás kor aján la tos fi nom ra szelt,
s elõ re só zott, va la mint eny hén ece te -
zett li la hagy mát kí nál ni hoz zá!

Új ra me le gít ve is ki vá ló ez az
étel, no és jól le het in ni rá. Akár
mus tot is, ami re szü ret kor ugyan -
csak le he tõ ség kí nál ko zik.

Ro va tunk ban szí ve sen köz lünk
ol va só ink ál tal ki pró bált étel re cep te -
ket, amen  nyi ben le írá su kat meg -
oszt ják ve lünk!
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Szer kesz ti a szer kesz tõ bi zott ság.
A szer kesz tõ ség és a ki adó cí me: Veszp rém, Pá pai út 41. Tel.: (88) 423-222.
Fe le lõs szer kesz tõ: La ki Pál. Fe le lõs ki adó: Harsányi Ist ván ve zér igaz ga tó. 

Nyom da: OOK-PRESS Kft. 
Fe le lõs ve ze tõ: Szathmáry At ti la ügy ve ze tõ igaz ga tó.

Ké szült 2.500 pél dány ban.

BA KO NYI KARSZT VÍZ

HU MÁN  HU MÁN  
HÍR MOR ZSÁKHÍR MOR ZSÁK

SZE MÉLY ZE TI  HÍ REK
Új szám vi te li osz tály ve ze tõ állt
mun ká ba tár sa sá gunk nál 2006.
au gusz tus 1-tõl, Far sang At ti la sze -
mé lyé ben.
Veszp ré mi üzem mér nök ség ál lo -
má nyá ból Kun Gé za nyug díj ba vo -
nult 2006. szep tem ber 1-tõl.

GRA TU LÁ LUNK
Blaskó Istvánék (Üzemviteli Osztály)
Benedek nevû kisfiához, aki 2006
július 12-én született.
Szmulai Pé teréknek (Vár pa lo tai Üzem -
mér nök ség) 2006. au gusz tus 20-án
szü le tett Tessza ne vû kis lá nyá hoz.

BÚ CSÚ ZUNK
Alagi Já nos (Aj kai Üzem mér nök -
ség) mun ka vál la ló tól, aki 2006. au -
gusz tus 31-én hunyt el.
Vass Ágos ton (Veszp ré mi Üzem mér -
nök ség) nyug dí jas tól, aki 2006.
szep tem ber ben hunyt el.

Stadler Eme se

RECEPT-ROVAT
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