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KOLONTÁR – DEVECSER – SOMLÓVÁSÁRHELY

VÖRÖSISZAP–LAVINA
A KATASZTRÓFA „TÉNYSZERŰEN”
Az Ajkai Timföldgyár 10-es számú
vörösiszap kazettájának gátja, 2010. október 4-én, a déli harangszóval csaknem egy
időben, átszakadt. 1 millió köbméter iszap,
cunamiként öntötte el a Torna-patak völgyét. Mintegy 300 lakóházat és sok ezer
hektár művelt területet rongált meg, pusztított el, alig fél óra leforgása alatt, a közeli
Kolontár, Devecser, és nem sokkal később
Somlóvásarhely térségében.

A kilenc áldozatot követelő, és több mint
kétszáz sérülést okozó tragédia több mint
ezer ember életét változtatta meg gyökeresen a régióban.
Vízszolgáltatási szempontból viszont
szerencsés, hogy az iszaplavina a terület vízbázisainak védőterületeit nem érte
el. Így a biztonságos vízszolgáltatást a
BAKONYKARSZT Zrt. fent tudta tartani a
katasztrófa sújtotta területen.
A víz- és csatornahálózatot ért károk
helyreállításán elsõsorban cégünk tevékenykedett, de a munkában a VASIVÍZ Zrt., a
PANNON-VÍZ Zrt., valamint a FEJÉRVÍZ
Zrt. technikája és munkatársai is segítettek
bennünket.
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„VÖRÖS OKTÓBER”
2010. október 04. Azt hiszem erre a napra sokáig emlékezni fogunk, hiszen mindnyájunkban nagyon mély nyomot hagyott. Főleg
azokban az embertársainkban, akik átélték
a szörnyű tragédiát. Hogy ők mit éreztek az
iszapáradat levonulása után, amikor visszamentek házaikhoz, otthonaikhoz, és azt látták, hogy egy élet munkája vált semmivé, pár
perc alatt, azt nem tudom. (Talán jobb nem is
belegondolni!) Amikor viszont, 6-án reggel
riasztottak minket, hogy a katasztrófa sújtotta
Kolontáron egy vízvételi helyet (tűzcsapot)
kell kiépítenünk, már lélekben készültünk a
szörnyű látványra. Sajnos a valóság sokkal
megrázóbb volt. A televízió, az internet és a
sajtóban megjelent képek, messze nem adják
vissza azt a borzalmas látványt, ami a helyszínen fogadott bennünket.

Kollegáimmal próbáltunk minden tőlünk
telhetőt megtenni a károk enyhítésében, és
az újjáépítés kezdeti lépéseiben. Ez bizony
nem volt könnyű, hiszen annyi ember próbált a maga módján segíteni, hogy sokszor
egymásnak voltunk útjában. Egyszerűbben
úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit a fejetlenség uralkodott a helyszínen. De, mint
tudjuk a jó szándékot kell nézni, és abban
nem volt hiány.
Röviden, hogy mi a BAKONYKARSZT
Zrt. Ajkai Üzemmérnökségének dolgozói
milyen munkákkal tudtuk segíteni a bajba
jutott családokat, illetve településeket.
Mint ahogy már említettem Kolontáron
tűzcsapot építettünk ki, miközben a leszakadt csőhíd vezetékét javítottuk meg.
Közben Devecserben mindennapossá váltak a csőtörések, a folyamatos tűzcsap nyitás-zárás okozta vízlengés következtében.

Alig hogy az egyikkel végeztünk, már kaptuk a következő bejelentést. A szennyvíztisztító telep és az érintett csatornahálózat
iszapmentesítését is azonnal elkezdtük. Ebben részt vettek a veszprémi és várpalotai
kollegáink is. Ha ﬁnoman akarom magam
kifejezni, „nem unatkoztunk”. Munkáink
közül kiemelném még a vízóra aknák mosatását, hiszen az elöntött területen a vízóra aknák telefolytak vörösiszappal. Ebben
a munkában nagy segítségünkre voltak a
PANNON-VÍZ, VASIVÍZ és FEJÉRVÍZ
munkatársai és gépjárművei. Ezen kívül
a katasztrófavédők is megbíztak minket
különféle munkákkal. Többek között zuhanyzó konténerekbe, vizet kellett biztosítanunk, légvezetéken keresztül. Elöntött
pincék kiszivattyúzásában segítettünk, és
még sorolhatnám mindazokat a kárelhárítási munkákat, amiket kollegáim elvégeztek. Aki ﬁgyelemmel kísérte a híradásokat,
látta a helyszíneket, az el tudja képzelni
mennyi munka volt, és milyen körülmények között kellett azokat elvégezni.
Wenczel Imre
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KÜLÖNÖS MINTAVÉTEL
Devecser, Kolontár, vörösiszap. Nem
mindennapi a katasztrófa élménye, ha a közelünkben történik. Átéljük, izgulunk, féltünk és félünk. Részesei voltunk, megéltük
az izgalmat és őszintén féltünk is.
Október 5-e reggelén nem tűnt félelmetesnek a történet, amit Jutka (Horváth Andrásné) elmondott az előző éjjel
Devecserben tapasztaltakról. Figyelmeztetett minket: „védőruha, a (legjobb 3D-s)
maszk, overall, mindent vegyetek fel!”. Egy
kicsit túlzásnak tartottuk „anyánk” óvó intését. Amikor viszont odaértünk a devecseri
elágazóba, Dávidnak remegett a lába az autó
pedáljain, nekem összeszorult a gyomrom.
A torkunkban óriási gombóc, és szótlanul
ültünk.
Be kell menni, a ránk bízott mintavételezéseket meg kell csinálni!
Hiába láttuk a katasztrófát a tv-ben,
szembesülni vele sokkoló volt. A képernyő
nem adta vissza a borzalmat. Devecserben,
a vasútállomás alatti házaknál mintáztunk.
Toltuk az iszapot magunk előtt a gumicsizmával. Körülöttünk testmagasságig iszapos
fák, hordalékként összetorlódott autók, kidőlt kerítések. Életek munkája vált semmivé, egyik pillanatról a másikra. Csak néztünk Dáviddal, szótlanul, és közben tettük
a dolgunkat. Segítettünk is, ahol tudtunk,
megfeledkezve, hogy a laborban várnak
minket a lányok, a mintákkal. A szívünk
kalapált, a szemünk könnybe lábadt, ilyen
„élményben” még nem volt részünk. Láttuk a fáradt embereket, ahogy az életük egy
pillanat alatt megrogyott. A létfenntartás
vált kérdésessé. Láttuk a sok-sok beöltözött katonát, hatalmas járműveikkel, nyomasztó érzés volt.
Kolontárra menet nem szóltunk egymáshoz. Valahogy emésztettük a látottakat, a
tragédiát. De végül is ki kellett beszélnünk,
mert lelkileg nagyon nyomott minket.
Kolontáron is hasonló látvány fogadott
bennünket. A két településnek nagyon kijutott a katasztrófából, szinte egyformán. De
láttuk az összefogást is. Jó érzés volt, amikor az idegen emberek, mentősök, tűzoltók,
önkéntesek nekiláttak, szervezetten, ki-ki a
saját munkájának. A devecseri és kolontári
lakosok pedig csendben viselték sorsukat,
az árral szemben. Belenyugodtak. Majd
csak történik valami jó…
Petrásné Parragh Györgyi
és Talián Dávid
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RENDKÍVÜLI VÍZMINŐSÉG
ELLENŐRZÉS
A katasztrófa estéjén, a vezérigazgató úr hívására indultunk Kolontárra és
Devecserbe vízmintákat venni, mert a lakosság körében pánik tört ki a vízminőség
esetleges romlása miatt.
Szerencsére a feltételezések valótlannak bizonyultak. A vízbázisokat és a vízhálózatot nem érintette a szennyezés. Ennek ellenére, a biztonságos szolgáltatás
érdekében, a közegészségügyi hatóság is
elrendelte az ivóvíz folyamatos, fokozott
ellenőrzését.
Az intézkedés laboratóriumunk számára azt jelentette, hogy a veszélyeztetett
négy településen – Devecser, Kolontár,
Somlóvásárhely, Somlójenő –, három hétig, naponta vettünk mintát a kutakból, és
a hálózat több pontján. Három hét után
pedig heti két alkalomra csökkentettük
az ellenőrzést. Október 4. és november
10. között 180 darab vízminta vizsgálatát végeztük el. Természetesen az ellenőrzést, azóta is, az éves ütemterven felül,
kiemelten végezzük, a katasztrófa sújtotta területen.
Horváth Andrásné

ISZAPKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSE
A vörösiszap áradás okozta súlyos károk
mind társaságunkat, mind pedig a cég
Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely településeken élő dolgozóit is súlyosan érintette.
A
munkavállalók
összefogásával eredményes gyűjtést rendeztünk a
BAKONYKARSZT Zrt-nél, a károsult települések, valamint bajba jutott munkavállalóink megsegítésére. A kezdeményezéshez
kapcsolódott a Békés Megyei Vízművek
Zrt., amely szintén egy jelentős összeggel
támogatta a károsult munkavállalókat. Az
összegyűlt pénzből támogatást nyújtottunk
Kolontár és Devecser települések lakóinak,
akik részére átutalás formájában juttattuk el
a pénzt.
A vörösiszap áradás során kárt szenvedett
munkavállalóinknak – Kurdi Tibor, Rábl Gyula, Rábl Zsolt, Ráblné Micskó Valéria, Kovács
Csaba, Grünvald Tibor és Holczer Jenő – a társaság vezetése személyesen adta át az adományokat egy rendezvény keretén belül, ahol a
kollégák néhány szóban elmesélték élményeiket, és a továbblépés lehetőségét.
A szakszervezetek részéről a VKDSZ is
gondoskodott a szervezethez tartozó Rábl
Gyula megsegítéséről.
Stadler Emese

A katasztrófát megszenvedett bakonykarsztos dolgozók
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JUBILEUMI ÉVZÁRÓK AZ
ÜZEMMÉRNÖKSÉGEKEN
Évfordulóról emlékezünk meg idén. 1960.
október 1-jével alakult meg a Veszprém
Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat.
Az ötven évvel ezelőtti döntéshozók úgy
gondolták, hogy a veszprémi alapokra építkezve, az egész megyére kiterjedő szolgáltatási területtel megyei vízművet alapítanak.
Az akkori szervezők elbeszéléseiből tudjuk,
hogy ez nem volt egyszerű feladat. Eltérő
érdekeket és technikai színvonalat kellett

ban nyolcadikként – a már gondosan megtervezett, a kornak megfelelő műszaki színvonalú városi vízmű, és az azt üzemeltető
szervezet.
Ahogy 1996-ban cégünk emléket állított a vízszolgáltatás veszprémi centenáriumának egy könyv kiadásával és a veszprémi várban felállított emlékkúttal, úgy idén
a megyei vízszolgáltató vállalat félévszázados jubileumáról is illő módon kívánt meg-

kímélve, dacolva az időjárás viszontagságaival hóban, fagyban, és kánikulai melegben
azt tették és teszik, amire szegődtek: vizet
szolgáltatnak a fogyasztóknak, és a használt
vizet, károkozás nélkül, vezetik vissza a természetbe. Mindezt kellő alázattal, kitartással és elhivatottsággal tették és teszik.
Köszönet érte!
A köszönetet élőszóban is megkapják
munkavállalóink a társaság üzemegységein:

közös nevezőre hozni. Utólag elmondható,
hogy elődeink áldozatos munkával, teljesítették a kitűzött feladatokat.
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. egyik jogelődje, a Veszprém Megyei
Víz- és Csatornamű Vállalat (VMVCSV)
1960. október 1-jén kezdte meg működését. Nem véletlen az „egyik jogelőd” kifejezés használata, hiszen gyökereink 1896.
október 1-jéig nyúlnak vissza. Ekkor kezdte
meg működését Veszprémben – az ország-

emlékezni. Az 50 éves születésnap okán
50 év történésének tömény összefoglalására a BAKONYKARSZT Zrt. emlékkönyvet adott ki, melyet megkap minden „érdekelt”, vagyis a cég minden munkavállalója
és nyugdíjasa. A cég fél évszázados története mellett, a személyes interjúk és önvallomások betekintést engednek a vízművesek
mindennapjaiba, életébe. A könyvvel emléket kíván állítani a cég mindazon munkatársainak, akik naponta, sokszor erejüket nem

Ajkán, Várpalotán, Veszprémben, Zircen és
Nagyvázsonyban szervezett jubileumi évzárókon. Az ünnepségekre nemcsak a cég
aktív munkavállalói hivatalosak, ugyanis a
cégvezetés a nyugdíjas dolgozónkat is meghívta az ünnepélyes találkozókra. A kellemes együttlét mellett ajándékot is kapnak
a résztvevők. A Merítés a fél évszázadból
című emlékkönyv mellett az ajándékcsomag
egy CD-t is tartalmaz, ami az 50 év emlékeit
100 képben foglalja össze.
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2010. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

TARTALMAS ÉV –

Az esztendő vége felé járunk és kevés elintézetlen „ügy” maradt beruházási és felújítási tervünkben. Az év jelentősebb beruházásairól ezúton adunk áttekintést.
A Veszprémi Üzemmérnökség már áprilisra befejezte az előző évben elkezdett,
a megyeszékhely önkormányzati útburkolat felújításaihoz kapcsolódó vízvezeték kiváltásokat. A Csermák, a Csillag és
az Ady Endre utca (NA400 ac bélelés és
D160, valamint D90 KPE elosztóvezeték)
ivóvízvezetékeinek rekonstrukciós munkáit követően, a Cseri köz ivóvízvezetéke is
megújult júliusban, egy új fejlesztésű öntvénycsővezetékkel. A Kohéziós Alap II.
üteméhez kapcsolódva, saját beruházásként, nyíltárkos kivitelezéssel valósítottuk
meg az NA300 ac vízvezetékek kiváltását az Erzsébet-ligetben, megközelítőleg
300 m hosszúságban. November közepén,
utolsó kivitelezésként, a Madách Imre utca
ivóvízvezeték rekonstrukciója is elkészült,
melynek eredményeként az utca teljes
hosszában KPE anyagú vezetéken szolgáltatjuk az ivóvizet.

Megújult továbbá a Laczkó-, valamint a
Kádártai vízmű-gépház villamossági rendszere is.
Ugyancsak saját beruházásként, a Kohéziós Alap II. üteméhez kapcsolódóan,
augusztus végére befejeződött a csapadék- és szennyvízcsatorna rekonstrukciók kivitelezése az Egyetem, a Cholnoky, a Bem,
a Sziklai, az Eszterházy utcában, valamint
a Tizenháromváros téren. Ugyancsak e projekthez kapcsolódóan, novemberben elkészültek a Jutasi út és Rózsa utca csapadékcsatornák építési munkái. E munkák elvégzésére
azért volt szükség még ebben az évben, hogy
a Kohéziós Alap ﬁnanszírozásából elkészült
utcákban teljes körű legyen a víziközművek
cseréje, és így az újonnan leaszfaltozott utcákat jó ideig ne kelljen felbontani.
Az üzemmérnökség területén, a nyár folyamán Nemesvámoson befejeződött a Kossuth utca V-3-11-0 és V-1-8-2 jelű ivóvízvezetékek rekonstrukciója, továbbá, Hárskúton
októberben lezárult a tavaly megkezdett Fő
utcai ivóvízvezeték rekonstrukció I. üteme
is. Szentgálon, a Hunyadi utcában levő pa-

takot keresztező ivóvízvezeték is megújult.
Tótvázsonyban megvalósult az ivóvíztározó
vasbeton medence épületének felújítás is.
A Nagyvázsonyi Üzemvezetőség tavaszszal elvégezte a Balatoncsicsó-Szentjakabfa
ivóvíz töltővezeték közúti kereszteződésben
levő szakaszának felújítását, valamint elkészültek a Taliándörögdi medence töltővezetékének I. ütemével is, 680 m hosszúságban. A Szentantalfát és Tagyont összekötő
ivóvíz távvezeték rekonstrukciójának I. üteme novemberben zárult le, míg a III. ütemmel teljes hosszban megújult Balatoncsicsó
Fő utcájának ivóvízvezetéke is. Ugyancsak
november hónapban fejeződött be a nagyvázsonyi Óvoda utcát a Sport utcával összekötő ivóvízvezeték rekonstrukciója is.
Az Ajkai Üzemmérnökség a félév végére
elkészült az ajkai Ifjúság utca, Kossuth utca,
Kohász utca és Mikes K. utca ivóvízvezetékeinek rekonstrukciójával, melynek során
megközelítőleg 600 m D110 és D160 KPE
vezetéket fektettek le. A nyár folyamán az
üzemmérnökség a Parkerdő ivóvíz-hálózatának, valamint a Korányi utca ivóvízveze-

Teljes közműcsere a veszprémi Sziklai utcában
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– KOMOLY ERÕPRÓBA
tékének rekonstrukcióját is elvégezte, ami
megközelítőleg további 2 ezer m D110 és
D250 KPE vízvezeték megújítását jelenti.
A Fő utcán az elöregedett szennyvízcsatorna rekonstrukciója során 493 m DN400 KGPVC csatornát fektettünk.
Terveztük a Beréndi utca ivóvízvezeték
rekonstrukcióját is, de az egész éves csapadékos időjárás a kivitelezési helyszínből
„tavat képzett”, így a munkát megkezdeni
sem tudtuk. Ajka-Bakonygyepesen, az idén
elkészült szakasszal, teljes hosszban megépült a Fő utca új D110 KPE anyagú ivóvízvezetéke, így az önkormányzat által tervezett kerékpárút megvalósításának már nem
akadálya a vízvezeték.
Devecserben teljesen megújult a vízmű-gépház épülete, továbbá felújítottuk a
zalagyömörői gépház irányítástechnikáját is.
Pápakörnyéki Üzemvezetőségünk feladata a Nemesgörzsöny, Széchenyi utcai
ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem elvégzése volt, melyet a nyár folyamán teljesítettek, és így az utca ivóvízhálózata teljes
mértékben megújult, növelve a szolgáltatás

színvonalát. Elkészült továbbá a Mezőlak
2/A. számú kút villamossági és irányítástechnikai rekonstrukciója is.
Miután a Várpalotai Üzemmérnökség befejezte a városban tavaly indult Körmöcbánya, Dankó és Winkler utcák ivóvízvezetékeinek rekonstrukcióját (megközelítőleg 1.300
m NA100 gerincvezeték került kiváltásra), elvégezte az Inota Készenléti Lakótelep
OVIT lakások vízellátásának kivitelezését
is. A nyár folyamán elkészült a Fehérvári úti
szennyvízcsatorna I. üteme is. Az ősz elején
megkezdődött és októberben műszaki átadással zárult a Tési út – Munkácsy utca melletti
viziközmű bővítés, csakúgy, mint a Vilonyán
elvégzett viziközmű bővítés.
Hajmáskéren ugyancsak az ősz folyamán
fejeződött be, a II. ütemmel, a Jókai lakótelep szennyvízcsatorna hálózatának rekonstrukciója. A nyár folyamán, a víztároló telepítésével elindult és 2011. évben fejeződik
be Jásdon a vízmű-gépház rekonstrukciója.
A Zirci Üzemmérnökség által üzemeltett
Zirc 2. számú kút villamos energia ellátásának
biztonságát egy új transzformátor állomás ki-

vitelezésével növeltük. Az üzemmérnökség a
Zirc-Olaszfalu ivóvíz távvezeték rekonstrukciós munkáinak I. ütemét sikeresen lezárta.
Ebben az évben a veszprémi és zirci
üzemmérnökségek, a Kohéziós Alap II. ütem
csatorna építéséhez igazodva, elvégezték a
szükséges ivóvízkiváltások szerelési feladatait is. A kivitelezési munkák 2009. őszétől
2010. őszéig tartottak, melynek eredményeként Zircen 5.600 m, míg Veszprémben
7.400 m D90-D315 KPE anyagú gerincvezetéket építettek ki. A vízvezeték kiváltással
érintett szakaszokon minden fogyasztói bekötő vezetéket is kiváltottak, illetve átkötötték az új gerincvezetékre.
A sokat emlegetett Kohéziós Alap II. üteme
során, a kivitelezést elnyerő Swietelsky Kft.
Zircen 6.100 méter, míg Veszprémben 23.950
méter hosszúságban épített csatornát béleléses, illetve nyíltárkos építési technológiával.
A leírtakból is érzékelhető, hogy tartalmas évet zárunk, ami egyben komoly erőpróbát is jelentett a társaságunknak, melynek
minden tagja kivette részét a munkákból.
Renkó Ádám

A megyeszékhelyen a rekonstrukciós munkák színhelye volt a többi között a Wartha és a Rózsa utca is
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FOGYASZTÓI KORLÁTOZÓ MUNKACSOPORT

ÚJ EGYSÉG A HATÉKONYABB
HÁTRALÉK BEHAJTÁSRA
Társaságunk fogyasztói kintlévőség állománya sajnos tovább emelkedett az idei
évben is. A kintlévőség csökkentéséért, elsősorban a hátralékkezelési csoport a felelős.
Amennyiben egy fogyasztónak a
BAKONYKARSZT Zrt-vel szemben tartozása áll fenn, első lépésben a fogyasztói
számláján hívjuk fel a ﬁgyelmét. Akiknél
csupán véletlen elmaradás történt, erre a
felszólításra rendszerint beﬁzetik a tartozásukat. Második lépésként felszólító levelet küldünk, hogy a tartozást a mellékelt csekken rendezhesse a fogyasztó. Ez
év októberének végéig több, mint 21.000
felszólítót küldtünk ki. Ezek hatékonysága sajnos rosszabb, mint szeretnénk, így
kénytelenek vagyunk szankciókhoz nyúlni.
A mellékmérős fogyasztók esetében a
szerződés felmondás lehetőségével élünk.
Ilyenkor a fogyasztóval meglévő szám-

lázási szerződésünket 30 napos határidővel felmondjuk, és erről a társasház közös
képviselőjét is értesítjük. Október 21-ig
1896 fogyasztót értesítettünk ki, és ténylegesen csaknem minden negyedikkel, vagyis 444 fogyasztóval bontottunk szerződést.
A lakossági bekötési mérős fogyasztóknál, ha nem ﬁzet valamelyik felszólításunkra (számla, felszólító), a kulcsos golyóscsap
beépítését kezdeményezzük. Ez a levél egy
utolsó felszólítónak minősül, hiszen ekkor is
még a megadott dátumig – igaz némi plusz
költséggel – beﬁzethető a tartozás, vízkorlátozás nélkül.
Azt tapasztaltuk, hogy fogyasztóink nehezen hiszik el, hogy a vizet korlátozhatjuk,
és sokszor már csak akkor rohannak beﬁzetni, amikor a szerelő kocsi vagy az árokásó
gép megjelenik a házuk előtt. Ilyen esetekben azonban már a kiszállás költsége is a fogyasztót terheli.

Ahhoz, hogy a kiértesített időpontban a
fogyasztóinknál a vízfogyasztást korlátozó
golyóscsapot beépítsük, új egység állt fel,
az értékesítési osztály szervezetén belül.
Két jól képzett szerelő, egy erre a célra minden szerszámmal felszerelt autó a hátralékkezelési csoport rendelkezésére azért, hogy
társaságunknál a hátralék összege a lehető
legalacsonyabb szintre csökkenjen. A munkacsoport tagjai, akik társaságunk működési területén bárhol feltűnhetnek, ahol szükség van rájuk, hivatalos pecséttel, aláírással
ellátott fényképes igazolvánnyal igazolják
magukat.
2010. november elejétől 1591 fogyasztót
értesítettünk arról, hogy vízkorlátozó szerelvényt építünk be. Bízunk benne, hogy nagyon kevés helyen kell az új korlátozó szerelő-párnak megjelennie. Reméljük, hogy
fogyasztóink nagy része az idei évet tartozások nélkül akarja lezárni!
File Lilla

NEM ÉRDEMES A KORLÁTOZÁST MEGVÁRNI!
A történet, az év első negyedében kezdődött. Fogyasztónk a márciusi számlájával valahogy elmaradt. A számláin májusban,
júliusban, szeptemberben szerepelt a fennálló tartozás. E mellett júliusban felszólítót is kapott, hátha nem vette észre a közleményrovatot. Mindezek ellenére nem jelentkezett, így augusztusban sajnos már a korlátozásról értesítettük. Az elmaradt számla
kiﬁzetésére még ekkor is lett volna lehetősége, azonban nem ﬁzetett.
Első próbálkozásunkkor nem tudtunk bejutni, és sajnos továbbra sem ﬁzetett! Az építési munkák miatt kicsit később, szeptember elsején építettük be a golyós korlátozót nem ﬁzető fogyasztónknál, aki ezután egy fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervezethez, és a sajtóhoz fordult, panaszkodni. Mind a fogyasztóvédelmi szervnél, mind a sajtóban megjelent válaszunk alapján
egyértelműen kitűnt, hogy nem kötelezettségének megfelelően ﬁzetett a fogyasztó, és társaságunk, mint szolgáltató, teljesen jogszerűen járt el vele szemben. (Vajon, ha a boltban kenyeret vesz valaki, akkor a boltos mit szólna hozzá, hogy csak félév múlva,
akkor is felháborodva ﬁzetné ki a kenyér árát!?)
A fogyasztó ezek után a tőketartozását egy összegben, a költségszámláit pedig részletekben rendezte. A tőkén felül közel
30.000 forintot tettek ki az egyéb költségek. Megérte?
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MHT MEGYEI SZERVEZETE:

SZAKMAI
ELÕADÁSOK ÉS
VEZETÕSÉGVÁLASZTÓ
TAGGYÛLÉS

TÖRZSGÁRDA:

KEREK
ÉVFORDULÓSOK
40 év
Srágli Tibor (Ajkai Üzemmérnökség).

35 év
Blaskó Mihály (Ajkai Üzemmérnökség).

30 év
A Magyar Hidrológiai Társaság Veszprém Megyei Területi Szervezete október 27én, társaságunk székházában tartotta rendezvényét.
A résztvevők a Kis kapacitású szennyvíztisztító telepek üzemeltetési tapasztalatai, optimalizációja témában először Túri
Péter előadását hallgathatták meg. Az előadás során számos tervezést, kivitelezést

mára a felismert problémákat, általános tapasztalatokat, a telepek optimalizációjához
szükséges teendőket, és a szükséges beruházásokat.
A nagy érdeklődéssel kísért előadást követően az MHT Veszprém Megyei Területi
Szervezetének tisztújító taggyűlésére került
sor. A területi szervezet elmúlt időszakban
végzett munkájáról Radács Attila titkár tar-

Cartoletti László (Várpalotai Üzemmérnökség); Fischer János (Nagyvázsonyi Üzemvezetőség); Kramarics Miklós (Értékesítési
Osztály); Kürti Béláné (Várpalotai Üzemmérnökség).

25 év
Ferenczy Béla (Veszprémi Üzemmérnökség); Gájer János (Várpalotai Üzemmérnökség); Horváth István (Ajkai Üzemmérnökség); Hosoff Tibor (Veszprémi
Üzemmérnökség); Imreh László (Értékesítési Osztály); Kugler Gyula (Vezérigazgatóság); Leitner Gyula (Várpalotai
Üzemmérnökség); Reisinger Gábor (Zirci
Üzemmérnökség); Szabó Sándor (Üzemviteli Osztály); Tippán Béla (Várpalotai
Üzemmérnökség); Tóth Miklós (Veszprémi
Üzemmérnökség); Triebl Zsolt (Veszprémi
Üzemmérnökség).

20 év
Bakos Zoltán, Földvári Erzsébet, Süle István (Ajkai Üzemmérnökség); Pintér András és Pudleiner Gusztáv (Veszprémi Üzemmérnökség).

Munkában a régi-új titkár és a jelölőbizottság elnöke

végző, üzemeltetésben tapasztalattal rendelkező tagtársunk ismerkedhetett meg a
Bakonykarszt Zrt. által üzemeltetett kis
szennyvíztisztító telepek üzemeltetési problémáival.
Társaságunk működési területén, kilenc
településen működő, öt különböző gyártmányú, eleveniszapos szennyvíztisztító telep
esettanulmányaiban dr. Kárpáti Árpád és Fazekas Bence mutatták be a hallgatóság szá-
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tott beszámolót, melyet a tagok egyhangúlag elfogadtak. Ezt követően Horváth
Károly, a jelölőbizottság elnöke ismertette
a jelöltekre vonatkozó javaslatát. A szavazáson a tagok megválasztották az új vezetőséget: Kugler Gyula elnök, Radács Attila
titkár, Buzsáki Katalin, Horváth András,
Somodiné Kaliczka Csilla vezetőségi tagok
személyében.
Horváth Károly

15 év
Bolla Barnabás, Grünvald Tibor, Madár Tibor Attila (Ajkai Üzemmérnökség); Csőbör
Károly (Pápakörnyéki Üzemvezetőség).

10 év
Hercegﬁ Istvánné (Értékesítési Osztály); ifj.
Lajkó Ferenc (Várpalotai Üzemmérnökség);
Rábl Zsolt (Ajkai Üzemmérnökség); Radács
Attila (Vezérigazgatóság); Salfai Imre (Várpalotai Üzemmérnökség); Zsebeházi Tibor
(Veszprémi Üzemmérnökség).
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BAKONYOSZLOP–CSESZNEK–BAKONYSZENTKIRÁLY,
HEREND–SZENTGÁL

ÕSZI NYÍLT NAPOK
A társaságunk tevékenységét népszerűsítő Nyílt napok keretében, az idei
őszön két helyszíni rendezvény szerepelt a tervekben. Herend és Szentgál településeket érintően a herendi általános
iskolában, míg Bakonyoszlop-CsesznekBakonyszentkirály községek esetében a közös fenntartású általános iskolában mutattuk
be a vízellátás és a szennyvízelvezetés gyakorlati elemeit.
A több éve tapasztaltakhoz hasonlóan, az
említett a helyszíneken is nagy volt az érdeklődés a diákok részéről. Újdonság volt a korábbi évekhez képest a BAKONYKARSZT
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Zrt. új bemutatkozó ﬁlmje, ami nagyon tetszett minden résztvevőnek.
A Herend és Szentgáli rendezvényen mintegy 350 tanuló vett részt, míg
a Bakonyoszlop-Csesznek-Bakonyszentkirályin összesen 140 diák érdeklődött a
BAKONYKARSZT Zrt tevékenysége iránt.
Mindkét helyszínen lehetőséget biztosítottunk a helyi lakosoknak, az önkormányzati képviselőknek és polgármestereknek a
személyes konzultációra.
A rendezvényeink sikerességét a mellékelt levél is bizonyítja, amit ezúton is köszönünk.
Renkó Péter

„Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Ezúton is köszönjük Önöknek a lelkes, segítőkész, nagyon értékes munkájukat. Nagy
élményt jelentett gyereknek, felnőttnek egyaránt.
Kérem, hogy munkatársainak is adja
át köszönetünket és üdvözletünket a mellékelt pár képpel együtt!
A további hasznos együttműködés reményében, jó egészséget kívánva:
Bak Zsoltné, igazgatóhelyettes
HERENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

8440 HEREND, ISKOLA U. 8.”
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NE DESZTILLÁLJUK A CSAPVIZET, HA INNI AKARJUK!

SZEMFÉNYVESZTÕ CÉGÉREK
A jó bornak nem kell cégér, mondják ezt
régóta, a könnyen, jól eladható termékre.
A mondás erősen piacorientált korunkban
jócskán megváltozott. A reklámmal, marketinggel foglakozók tapasztalatból mondják, hangsúlyozzák: a jó bornak is kell a cégér, vagyis a reklám, a hírverés.
Természetesen, nemcsak a jó bornak, de
a jó csapvíznek is kell a cégér! Főként akkor, ha egyes, a vezetékes ivóvízzel kapcsolatba hozható termékek, mint az ásványvíz
vagy éppen a különböző házi víztisztító berendezések cégére, reklámja kimondva, kimondatlanul rosszhírét keltik a csapvíznek.
Merthogy megteszik, azt számtalanszor tapasztalhattuk az elmúlt esztendőkben. Pedig törvényi rendelkezések próbálnak gátat
vetni az ilyesfajta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak.
Csakhogy a „kimondatlanul” keltett
rosszhír nehezen vagy egyáltalán nem kérhető számon a törvény előtt. Így aztán már
ásványvizes reklámok tucatjai bíztathatták
vásárlásra a fogyasztókat úgy, hogy közben
a csapvízzel szemben keltettek ellenérzést.
A „reklámfogást”, az ellenérzéskeltést alkalmazták, alkalmazzák a házi víztisztító
berendezéseket forgalmazó cégek ügynökei, akik még megtévesztéssel is tetézik
ezt.
A hazai ivóvíz-szolgáltatókhoz, így
Bakonykarszt Zrt-hez is érkeznek bejelentések a fogyasztók részéről, amelyekben az
úgynevezett házi víztisztító berendezéseket
forgalmazó cégek ügynökeinek tevékenységéről szólnak, s természetesen kérdéseket is megfogalmaznak az ivóvízzel kapcsolatosan. Érthető is a kétkedés, hiszen a
„szemfényvesztő mutatványok” könnyen
elbizonytalaníthatják a kevésbé tájékozott
fogyasztókat.

A házi víztisztító berendezéseket forgalmazó ügynökök általában úgy kezdik termékbemutatójukat, hogy vízmintát vesznek a helyi hálózatból. A pohár csapvízbe
egy készüléket, elektródát helyeznek és rákapcsolják az áramot, melynek következtében gusztustalan, sötét üledék keletkezik
a pohár vízben. A „kísérletet”, a nagyobb
hatás érdekében, olykor elvégzik különböző ásványvizeken is. A művelet egyébként
az elektrolízis, melynek során a vaselektróda oldódásakor keletkező vas-hidroxid képez barnás-fekete üledéket, és nem a vízben
eredetileg is benne lévő oldott anyagok válnak láthatóvá.
A „házi termékbemutatók” következő
lépése, hogy a csapvizet átengedik a víztisztító berendezésükön, majd a „tisztított”
vízzel töltött pohárba újból elhelyezik az
elektródákat, és ismét rákapcsolják az áramot. Sötét üledék persze nem keletkezik,
ugyanis a „tisztítás” elsősorban a vízben
oldott ásványi sók eltávolítására irányul, a
só-mentes víz pedig nem vezeti jól az elektromos áramot, így az elektrolízis során nem
oldódik be semmi a vízbe.
A „kísérletet” követi a konklúzió megfogalmazása, vagyis, hogy „eddig ilyen
szennyezett vizeket fogyasztott, de ha megvásárolja berendezésünket, szemmel láthatóan tiszta vízhez jut”!

BAKONYI KARSZTVÍZ
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Egy ilyen bemutató során a „háziak” jóvoltából félretett kezelt és kezeletlen vizeket akkreditált laboratóriumban is megvizsgálták. Bebizonyosodott, hogy a „tisztított”
víz csaknem só-mentes, akár a desztillált
víz, és az elszíneződést okozó anyagot az
elektrolízis során juttatták be a csapvízbe,
megtévesztésül.
Mindehhez érdemes hozzáfűzni azt,
hogy a csapvíz, a vezetékes ivóvíz az egyik
legjobban ellenőrzött élelmiszer. Folyamatos
vizsgálatát jogszabályok írják elő. Ugyanakkor, az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.
25.) Kormányrendelet, valamint a 98/83/EK
irányelv előírásai szerint a házi víztisztítókról elfolyó „tisztított víz” sokszor nem is ivóvíz minőségű, mint ahogy nem iható, sőt káros a desztillált víz is.
Ne „desztilláljuk” a csapvizet, ha inni
akarjuk! Az emberi szervezetnek ugyanis
szüksége van a vízben oldott ásványi sókra.
Nem véletlen, hogy a komolyabb víztisztító
berendezéseknél a szűrési, tisztítási folyamatokat úgynevezett visszasózási művelet
is követi.
A természetes sók fontos alkotóelemei
az ivóvíznek, eltávolításuk a Bakonykarszt
Zrt. működési területén szolgáltatott ivóvíznél is szükségtelen. A szolgáltatott vizet folyamatosan ellenőrzi a társaság akkreditált
laboratóriuma és az ÁNTSZ is. Fogyasztóink bízhatnak a cég által szolgáltatott, a hatósági elvárásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő jó minőségű csapvízben!
Fogyasszák egészséggel!
Legyenek viszont óvatosak a sokszor
megtévesztő eszközöket is alkalmazó, csak
a házi víztisztító berendezések eladásában
érdekelt ügynökökkel szemben!
L.P.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
A szerkesztőség és a kiadó címe: Veszprém, Pápai út 41. Tel.: (88) 423-222.
Felelős szerkesztő: Laki Pál. Felelős kiadó: Kugler Gyula vezérigazgató.
Nyomda: OOK-PRESS Kft.
Felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató.
Készült 5.000 példányban.
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