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Mezőlakon a nyílt napon a helyi
és környékbeli kisdiákok ismerkedtek a vízszolgáltatás eszközeivel

A nagyvázsonyi családi napon elismerésben részesültek a kerek évfordulós törzsgárda tagok és „A BAKONYKARSZTÉRT” érdemérem
idei kitüntetettjei, valamint elbúcsúztatták a nyugdíjba vonulókat. Képünkön az ünnepeltek népes csoportja
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KÖZGYÛLÉS:

TELJESÍTETT CÉLKITÛZÉSEK –
TERVEZETTNÉL JOBB EREDMÉNY
Társaságunk megalakulása óta az idei, májusi rendes közgyűlésen immáron a tizenötödik gazdasági év során végzett tevékenységről adott számot az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló is, amikor beszámolt a tulajdonosi testületnek a
2010. évi üzleti terv teljesítéséről. A közgyűlésen a beszámolót követően a 2011. évre szóló üzleti tervet is megtárgyalták és
elfogadták.
Harsányi István, az igazgatóság elnöke
elöljáróban megállapította, hogy a társaság az elmúlt évi gazdálkodását az üzleti
terv szerint, az igazgatóság iránymutatásainak megfelelően és a felügyelő bizottság
folyamatos ellenőrzései mellett végezte.
Az üzleti tervben foglalt főbb célkitűzéseket teljesítették, és a tervezettnél jobb
eredményt realizáltak.
A részvénytársaság vezető testületének
írásos beszámolójához Kugler Gyula, az
igazgatóság tagja, vezérigazgató fűzött
szóbeli kiegészítést.
A 2008-ban kezdődő gazdasági válság
hatása a 2010-es esztendőre is rányomta bélyegét. Emellett rendkívül csapadékos volt a tavalyi év, s ennek következtében kialakult árvizekkel is meg kellett
küzdenünk, hangsúlyozta bevezetésként

Kugler Gyula vezérigazgató. Az elmúlt
öt évben közel 14 százalékkal csökkent
a vízértékesítési mennyiség, ugyanakkor 600 ezer köbméterrel kevesebb volt
a számlázható szennyvízmennyiség úgy,
hogy 2006-ban 54 olyan település volt,
ahol csatornaszolgáltatást biztosított a
társaság, míg a tavalyi évben ez a szám
64-re emelkedett.
ÉPÍTÉS-SZERELÉS –
ALAPTEVÉKENYSÉGET
KIEGÉSZÍTŐ TÖBBLET
A vezérigazgató szólt arról, hogy
jelentős munkálatokat végzett a részvénytársaság a vízhálózat rekonstrukció
tekintetében. Noszlop, Kamond és Mezőlak településeken a kormány támoga-

tásával vízminőség javító beruházás zajlott le a tavalyi évben. A Bakonykarszt
Zrt. segíti az önkormányzatokat a
vízminőségjavító KEOP-os pályázataik
végrehajtásában. A tavalyi évben megépült a borszörcsöki vízellátó rendszer,
s közbeszerzési eljárás folyik jelenleg a
tótvázsonyi, hidegkúti rendszerre, míg a
kertai, egyházaskeszői és csöglei rendszerek KEOP-os pályázatai, a beadást
követően, már túl vannak az első bírálati körön. A Kohéziós Alap keretében kb.
24 km-nyi csatornahálózat újult meg fél
év alatt Veszprémben.
A tavalyi esztendőben az elrendelt védőterülettel rendelkező vízbázisok száma
12-vel nőtt. Így a társaság működési területén az összes vízbázis több mint 50
százaléka határozatilag elrendelt, kijelölt

Ivóvíz gerinchálózati rekonstrukciók

Mo. országos átlag: < 0,3%/év; Svájc: 1,0 - 1,9 %/év; Németország: 1,0 %/év
BK Zrt. átlag (2006-2010): 1,1 %/év (ebből saját beruházás: 0,91 %/év)
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Ivóvíz bekötővezetéki rekonstrukciók
4.438 db; 888 db/év

védőterülettel rendelkezik. Jelenleg folyamatban van 14 vízbázis elbírálása.
Külön szólt a beszámoló arról, hogy
milyen komoly feladatot jelentett a részvénytársaságnak a 2010. október 4-i
vörösiszap katasztrófát követően a szolgáltatás folyamatos fenntartása Kolontár,
Devecser és Somlóvásárhely településeket érintően.
A beszámolási időszak gazdasági
eredményeiről szólva a vezérigazgató
hangsúlyozta: sikeres volt a tavalyi év
olyan tekintetben, hogy több mint 1 milliárd forintot, az árbevétel több mint 20
százalékát tudta beruházásokra fordítani a Bakonykarszt Zrt. Az alaptevékenység hiányzó árbevételét, többlet építésszerelési tevékenységgel kompenzálta a
társaság. Az anyagjellegű ráfordításoknál megtakarítást értek el, míg a személyi jellegű ráfordításoknál – élve az
5/2008. sz. közgyűlési határozattal és
az igazgatóság 2010. decemberi döntésével – a bérfelzárkóztatási programot
folytatva, túllépték a tervezettet. Ennek
eredményeként a bérek tekintetében –
a hasonló nagyságrendű víziközműves
cégek összehasonlító elemzésében –
a Bakonykarszt Zrt. a 6. helyről az 5.
helyre lépett. Ugyanakkor hatékonysági
mutatók tekintetében – 11 cég összehasonlításában – évek óta rendre az első
vagy a második helyen végez a társaság,
amelynek a mérleg szerinti eredménye,
a 2010-es évre vonatkozóan 332 millió
forint. Az eredményt az igazgatóság javaslatára a tulajdonos önkormányzatok
„visszaforgatják”, vagyis az összeg a
közmű és működtető vagyon fejlesztését szolgálja.
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MEGBÍZHATÓ, VALÓS KÉP A
GAZDÁLKODÁSRÓL
Huszárné Bacsárdi Valéria, a felügyelő
bizottság elnöke szóbeli kiegészítőjében
azt jelezte, hogy az állandó ellenőrzést
végző testület 2010. évi jelentése a korábbi elnök, Dr. Horváth József irányításával
készült el. Ezt a jelentést az újjáválasztott
felügyelő bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
A SIGNATOR Audit Kft. képviseletében Gáberné Szellem Éva szólt arról,
hogy vizsgálataik során megállapították:
a társaság számviteli információs rendszere jól nyomon követhető, naprakész
és pontos, megfelel a törvényi előírásoknak. A vizsgálataik eredményeképpen kiadott könyvvizsgálói jelentés úgynevezett tiszta záradékában tanúsítják, hogy a
BAKONYKARSZT Zrt. éves beszámolója megfelel a számviteli törvényben előírtaknak és az általános számviteli előírásokban foglaltaknak. Megbízható és valós
képet mutat a társaság 2010. évi vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
A beszámolók alapján a tulajdonosi
testület egyhangúlag elfogadta a társaság
2010. évi beszámolóját.
Ezt követően az idei évre vonatkozó
tervek kerültek napirendre. A témával
kapcsolatban Kugler Gyula vezérigazgató utalt arra, hogy a társaságnál kialakult gyakorlat alapján készítette el a
menedzsment a 2011-re vonatkozó üzleti tervet. A tapasztalat az, hogy az értékesítési lehetőségek évről évre csökkennek, ez a lakossági körben jobban
észrevehető. Így valószínűsíthető, hogy
vízfogyasztás szempontjából a 2011-es

év sem lesz kiugró. A tavalyi tényleges
értékesítéshez képest 1,8 százalékos vízértékesítés csökkenést prognosztizálnak.
A társaság 2010-ben közel 1 milliárd forintot fordított beruházásra és rekonstrukcióra. Idén ez az összeg előreláthatólag 150 millió forinttal kevesebb lesz. A
szennyvíztisztítás és –elvezetés bővülése ellenére 2011-ben nem látható olyan
terület, amelynek a bevonásával az üzemeltetési lehetőségek nagymértékben
bővülnének. A 2010. évi tényhez képest
1,3 százalékos szennyvíz-értékesítési
csökkenés várható.
Az anyagjellegű ráfordítások összegénél a tavalyi tény adatokhoz képest 5,9
százalékos növekedéssel számolnak, és
elsősorban a fenntartási tevékenység fokozását szeretnék elérni. Villamos energia
tekintetében a 2011. évre érvényes szolgáltatási szerződés az esztendő végéig garantálja a kedvező vételezési lehetőséget a
társaság számára.
A személyi jellegű ráfordítások esetében a tavalyi tényhez képest, az 5 százalékos béremeléssel párhuzamosan, 0,3
százalékos csökkenést feltételeznek. A
bérfelzárkóztatási program 2013-ig szól,
amely lehetőséggel a továbbiakban is élni
kíván a menedzsment, és – ezáltal – javít
az anyagi juttatásokon.
A bérfelzárkóztatási programmal kapcsolatban megkezdődtek a tárgyalások az
érdekképviseletekkel. Az első negyedéves adatok ismeretében alakíthatják ki
a végleges álláspontot az 5 százalékos
alapbéremelés végrehajtásának időpontjáról.
Az üzemi ráfordításokat összességében 3,1 százalékos növekedéssel tervezik, a tavalyi évhez viszonyítva, míg az
üzemi bevételek 1,8 százalékos növekedésére számítanak. Az adózás előtti
eredményt 304 millió forintban tervezik
megvalósítani. Ez tartalmazza azoknak a
településeknek a díjában lévő fejlesztési
díjhányad összegét, akik ezzel éltek, valamint a 2-2 forintos szolgáltatási díjban
lévő eredményt. A határidőn túli kintlévőség állomány kezelésénél a tavalyi év
végén bekövetkezett kedvező fordulatot
kívánják folytatni.
A BAKONYKARSZT Zrt. közgyűlése,
az igazgatóság és felügyelő bizottság javaslatára, a társaság 2011. évi üzleti tervét,
az előterjesztett tartalommal elfogadta.
L. P.
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ÚJJÁALAKULT FEB – ÚJ ELNÖK
A tulajdonos testületek személyi összetétele jelentősen megváltozott az elmúlt év őszén tartott önkormányzati választások eredményeként. Így társaságunk vezető testületeiben: az igazgatóságban és a felügyelő bizottságban is változott a tulajdonosi képviselet. A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az elmúlt négy éves ciklus zárásaként tartott
rendkívüli közgyűlésén határozott a személyi változásokról. Előző lapszámunkban az igazgatóságban bekövetkezett személyi változásokról számoltunk be, ezúttal a megújult felügyelő bizottság tagjait mutatjuk be.
A jelölésre jogosult önkormányzatok
javaslatára a BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a 2011–2014.
közötti időszakra megválasztotta a felügyelő bizottság új tagjait. Ajka város és
térsége jelöltjeként Schwartz Béla, Várpalota város és térsége jelöltjeként Huszárné
Bacsárdi Valéria, Veszprém város és térsége jelöltjeként Szalay Zsolt, Zirc város és
térségének jelöltjeként Szafner József, valamint a jelölésre jogosult Üzemi Tanács
delegáltjaiként Hegyi Zoltán és Rieger
Ottó a felügyelő bizottság tagja a következő négy éves ciklusban. A felügyelő bizottság tagjai Huszárné Bacsárdi Valériát
választották elnöküknek.
Képviselőasszony korábban nem volt
hivatalosan kapcsolatban a részvénytársasággal, így lapunk olvasóinak nagy része
számára neve még nem csenghet ismerősen.
– Mint fogyasztó, természetesen régóta kapcsolatban vagyok a Bakonykarszttal. A társaság tevékenységéről korábban,
mint önkormányzati képviselő, elsősor-
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ban a díjképzés során tájékozódhattam.
Ugyanakkor az éves költségvetések tervezésénél rendszeresen „találkoznom” kellett és kell a zrt.-vel a „japán-hitel” révén,
hiszen városunk büdzséjét terhelő jelentős
kiadások egyike a korszerű szennyvíztisztító telep építésének költségére felvett kölcsön törlesztése. Kapcsolatom a vízművel
az év eleje óta jóval szorosabbá vált. Az
önkormányzat delegáltjaként tagja lettem
a részvénytársaság felügyelő bizottságának, ahol elnöknek választottak, – kezdte
a „bemutatkozást” a képviselőasszony.
– Egyébként tősgyökeres várpalotai
vagyok. A városban végeztem a középiskolát is, a Thuri György Gimnáziumban.
Felsőfokú tanulmányaimat is majdhogynem hazai környezetben kezdtem, hiszen
bátyám példáját követve a Veszprémi
Vegyipari Egyetemre jelentkeztem. Hamar rájöttem azonban, hogy a vegyipar
nem igazán az én világom. A kémiával
viszont nem szakítottam végleg, hiszen
a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán végeztem matematika-kémia szakon. Azt követően, és
azóta is, Várpalotán élek. Rövid tanári
pályám során a Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskolában tanítottam, mígnem – 1994-ben – megszülettek gyermekeim, hárman egy időben. Mondanom
sem kell, hogy ez az esemény alaposan
felforgatta az életemet. Be kellett látnom,
hogy a „hirtelen” nagycsaládos helyzet
anyagi szempontból nehezen megoldható a férjem alkalmazotti és az én kezdő
tanári ﬁzetésemmel. Így lettem vállalkozó! Először nagykereskedelmi tevékenységet folytattam, aztán 12 évvel ezelőtt
megnyitottam kiskereskedelmi üzletemet, amelyet az idén tavasztól megújult
formában, a mai kor igényeinek megfelelő színvonalon működtetek!
– Megtudhattuk, hogy miként lett tanárból vállalakozó, de vajon miként lesz

háromgyermekes családanyaként közéleti
ember?
– A közélet, a politika mindig is az érdeklődési körömbe tartozott. Az egyetemen, a szűken vett szakmai és pedagógiai
tantárgyak mellett, fakultáció keretében,
lehetőségem volt politológia tárgyat is
felvenni a vizsgarendembe. Az elméleti képzést azonban nem követte azonnal
a gyakorlat. 2002-ben a polgári kormány
bukása után léptem be a helyi Fidesz szervezetbe! Számunkra a polgári kormány
4 éve egy kedvező időszak volt, hiszen
a kormány segítette a nagycsaládosokat,
kedvezményes építési hiteleket és számos más előnyt biztosított. A 2002-es választások után úgy gondoltam érdemes
azért dolgoznom, hogy ez a helyzet, később visszaállhasson! 2007-ben egy időközi önkormányzati választáson szereztem mandátumot a Belváros-2 körzetben.
A testületben az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöki teendőivel és a
frakcióvezetéssel bíztak meg!
A 2010-es önkormányzati választások
során, kampányfőnökeként, komoly munka hárult rám! A sikeres szereplést követően a Humán Erőforrás Bizottság elnökeként, a Pénzügyi Bizottság tagjaként és
frakcióvezetőként tevékenykedek!
Huszárné Bacsárdi Valéria (43)
Vállalkozó, fehérnemű szaküzlet tulajdonosa, vezetője. A középiskolát
a Várpalotai Thuri György Gimnáziumban végezte. A Janus Pannonius
Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát. 2007 óta önkormányzati
képviselő, a Fidesz városi szervezetének elnöke. Férje, Huszár Róbert kohómérnök, idegenforgalmi szakmenedzser jelenleg idegenforgalmi cégeket
vezet. Három gyermeket, két ﬁút és
egy lányt nevelnek, akik gimnazisták.
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Schwartz Béla (61)
2001. január 1-jétől a BAKONYKARSZT Rt.
Igazgatóságában Veszprém város képviseletét
látta el. Az igazgatóság megválasztotta a testület
elnökének. 2002-ben Ajka város polgármestereként tagja a felügyelő bizottságnak, ahol ugyancsak az elnöki tisztet töltötte be. A társaság vezető
testületeiben eddig tehát több mint 5 évet töltött
el. Közgazdasági diplomát 1974-ben szerzett a
Pécsi Tudományegyetemen, valamint képezte

magát az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola városgazdasági szakán. 1974-1990 között az
Ajkai Városi Tanácson dolgozott, 1984-1990-ig
elnöke volt. A rendszerváltást követően pénzügyi
területen tevékenykedett. 2002-ben Ajka város
Polgármesterének választották. 2006-2010 között országgyűlési képviselő.
Nős, felesége gyógypedagógus, két ﬁa közül az egyik hegedűművész, a másik vállalkozó,
négy unokája van.

Szafner József (58)
Cegléden született, gyermekévei Kapolcshoz
kötődnek, míg a középiskolát Szekszárdon végezte.
Az üzemmérnöki végzettséget Budapesten, a
pénzügyi szak-üzemgazdászit Zalaegerszegen,
az igazgatásszervezőit pedig Veszprémben az
Államigazgatási Főiskolán szerezte meg.
A négy évtizedes munkaviszonyából az
utóbbi több mint 20 évben Dudar Község Ön-

kormányzatának jegyzőjeként tevékenykedik,
három éve Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár
körjegyzője. Ezen időszakban került közvetlen
kapcsolatba a vízgazdálkodási, szennyvíztisztítási feladatokkal és természetesen ezen keresztül a Bakonykarszt Zrt-vel.
Családos, felesége mellett három gyermeke
biztosítja a család összetartó erejét, az állandó
újra töltődés lehetőségét.

Szalay Zsolt (20)
Egyetemi hallgató, a Pannon Egyetem Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar politológia szakán kezdte meg tanulmányait 2010
szeptemberében.
Öt éve tagja a Fidelitas ifjúsági politikai
szervezetnek, ahol a veszprémi csoport alelnökeként tevékenykedik 3 éve. A Bakonykarszt
Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Rész-

vénytársaság felügyelő bizottságába Veszprém
város polgármestere delegálta.
Veszprémben született. A Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskolában eltöltött nyolc
esztendőt követően a balatonfüredi Lóczy Lajos
Gimnáziumban érettségizett.
A sport fontos részét képezi életének, tizenegy éve teniszezik.

Hegyi Zoltán (48)
A Bakonykarszt Zrt. üzemi tanácsának
delegáltjaként került a felügyelő bizottságba. A Bakonykarszt Zrt., illetve jogelődje: a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat dolgozója 1981. szeptember 1.
óta. Először diszpécser, majd 1995-től ivóvíz szolgáltatási üzemvezető, 2005-től pedig jelenlegi beosztásában, csatornaszolgál-

tatási üzemvezetőként dolgozik a Várpalotai
Üzemmérnökségen.
Bányaipari technikumban érettségizett, majd
a „vizes” szakmával kapcsolatos tanulmányainak befejeztével, 1992-ben szerzett diplomát.
Házas, két gyermek apja. Tíz éve vesz részt a
Bakonykarszt Zrt. Felügyelő Bizottságának
munkájában.

Rieger Ottó (42)
A Bakonykarszt Zrt. üzemi tanácsának delegáltja. A Veszprém megyei Víz,- és Csatornamű
Vállalat Ajkai Üzemmérnökségén, 1988. augusztus 1-jén, műszaki ügyintézőként kezdte vízműves tevékenységét. Néhány év után az ajkai
szennyvíztisztító telepre került, mint művezető.
Az ajkai szennyvíz ágazat vezetésével 2005 februárjában bízták meg. Jelenleg is ezt a feladatkört
látja el.

Úrkúton él, a községben nőtt fel, és járt általános iskolába. Barcson a Vízügyi Szakközépiskolában vízépítés-vízgazdálkodás szakon
érettségizett 1987-ben. Technikus minősítőt
Győrben, 1990-ben, majd 2008 nyarán, vízellátás-csatornázás szakirányon diplomát szerzett.
Nős, feleségével négy gyermeket nevel. Szabadidejében horgászik. Korábban aktívan kézilabdázott.
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Magyarországon több mint 20 város,
köztük Veszprém is csatlakozott a Magyar
Víziközmű Szövetség csúcsdöntő csapatához, hogy a Vezetékes Vízellátás Napja
(június 12.) közeledtével Medárd napján,
június 8-án, délután 14 órakor beállítsa
az egyszerre legtöbb csapvizet fogyasztó
ember rekordját.
A vízivási kísérlet bekerül a Guinness
Rekordok Könyvébe, hiszen országosan
35 413, ebből Veszprémben 3410 regisztrált résztvevő húzta le egy időben a pohár
ivóvizét. A rekordot a Magyar Víziközmű
Szövetség a vezetékes ivóvíz népszerűsítése érdekében kezdeményezte. Az akcióval arra kívánták ráirányítani a ﬁgyelmet,
hogy a csapvíz nem csak olcsó és könynyen hozzáférhető, hanem az egyik legjobban ellenőrzött élelmiszerünk is.
A Guinness rekordkísérlet napján a
Bakonykarszt Zrt. az Óváros téren mobil
ügyfélszolgálattal, a Várban, a közgazdasági technikum régi épületének előterében pedig – „Vízmű Nyílt Nap” keretében
– szakmai bemutatóval várta az érdek-
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GUINNESS R

SOK EZER POHÁ
ITTAK VESZPR
lődőket. Ugyanebben az időszakban az
Óváros téren az „Egy csepp ﬁgyelem Alapítvány” részvételével ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat vehettek igénybe
a rekordkísérlet iránt érdeklődők.
A Bakonykarszt Zrt. munkatársaiból
álló stáb a Guinness rekordkísérletet kiegészítő programokkal kötötte össze. Az
„Egészséges életmód napja” program
keretében „Gyalogolj a vízért!”címmel
mozgáslehetőséget hirdettek meg minden korosztálynak, ﬁataloknak időseknek
egyaránt. A játékos, sportos akadályversenyben veszprémi általános iskolák csapatai vettek részt. (Kis képeink az akadályverseny egyes állomásain készültek.)
A Lovassy Gimnázium udvaráról reggel
fél kilenckor indultak a csapatok a belvá-
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SS REKORD

HÁR CSAPVIZET
ZPRÉMBEN IS
rosi ivókutak – szökőkutak – Kolostorok
és Kertek útvonalon. Ugyaninnen, fél órával később indultak útra a „Gyalogolj a
vízért!” városi túra résztvevői. Diákok, iskolai osztályok, nyugdíjas klubok közösségei gyűjtötték a pecséteket az ellenőrzési pontokon mivel, a rekordkísérlet után a
Szentháromság téren tárgyjutalmakat sorsoltak ki a túra résztvevői között.
A nap csúcspontjaként szépszámú tömeg
gyűlt össze 14 óra előtt, hogy részese legyen
a rekordnak. A Szentháromság téren és a
várban a Benedek-hegyi lépcsőnél lehetett
regisztrálni. A regisztráció idején is színes,
érdekes és az egészséges életmóddal kapcsolatos programokkal várta az érdeklődőket Bakonykarszt Zrt. és Veszprém Megyei
Jogú Város önkormányzata.
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Végül 3410-en, hörpintették ki poharukat, benne vezetékes csapvízzel. Valószínűleg többen is lehettek a vízivók a
Várban, hiszen az utolsó percekben is regisztráltak jó páran, ami viszont nem kerülhetett bele az összesítésbe.
A tömegben szinte mozdulni sem lehetett, a színpadon állók felhangosított szavait is elnyomta a sokaság hangja. A rekord
után Porga Gyula, Veszprém polgármestere megjegyezte: lehet, hogy nem a Szentháromság téren ittak vizet a legtöbben, de
itt voltak a leglelkesebbek. Örömét fejezte ki, hogy részt vehetett a rekordban. (Országos összehasonlításban, Békéscsaba
(4717) és Győr (4147) után, Veszprémben
vettek részt legtöbben az akcióban.)
A versenyekben szereplőknek Kugler
Gyula, a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója ajándékokat adott át a rekordkísérletet követő program keretében. A játékos
vetélkedőben az első helyen a veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola végzett. A
programot, a tinédzser rajongók örömére,
Vastag Tamás műsora zárta.
L. P.
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NYÍLT NAP MEZÕLAKON
Különösen nagy hangsúlyt fektet társaságunk a környezettudatos nevelés elősegítésére, ezért változó helyszíneken
évente több alkalommal tart nyílt napot. A
soron következő nyílt napot május végén
Mezőlakon, az általános iskolában rendeztük meg.
A Pápakörnyéki Üzemvezetőség dolgozóin kívül az Ajkai Üzemmérnökség és
a központ munkatársai segítettek a rendezvény lebonyolításában. A mezőlaki iskola
e napon tartott gyermeknapi programjai
még színesebbé tették a rendezvényt. A
Mezőlaki Á.M.K. mihályházi tagiskolájá-
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nak tanulói, valamint a Nemesgörzsönyi
Vargha Gyula Református Iskola diákjai
külön autóbusszal érkeztek a helyszínre.
Összesen 256 diák tekintette meg a bemutatót.
A gyermekek rövid ﬁlmet láttak a
Bakonykarszt Zrt. életéről, előadást hallgattak meg a víz útjáról. A kihelyezett
laboratórium segítségével mutattuk be a
leggyakoribb víz és szennyvízvizsgálati módszereket. Felülhettek a gyerekek
az árokásó gépre, megnézhették a kamerás csatornavizsgáló kocsit működés közben. Bemutattuk az általunk használt kis-

gépeket, valamint élőben megnézhették,
hogyan kell a műanyag csöveket összehegeszteni. A vízórákkal és a vízdíj beszedéssel kapcsolatos tudnivalókról külön sátorban tájékozódhattak a gyerekek,
valamint megismerkedhettek az általunk
használt csőtörés vizsgáló akusztikus eszközökkel is.
A rendezvény végén a környékbeli önkormányzatok elöljárói is megtekintették
a kiállítást, és a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseiket is megbeszélhették a cég
vezetőivel.
Csőbör Károly
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BERUHÁZÁSOK AZ ELSÕ FÉLÉVBEN
A BAKONYKARSZT Zrt. az idei évben
kisebb mértékű forrásokból gazdálkodhat
beruházásai végrehajtása során, mint tavaly,
amikor az egymilliárd forintot is meghaladta a fejlesztésre fordítható összeg.
A megyeszékhelyen a sétálóutca burkolat felújítását célzó belvárosi rehabilitációt megelőző víziközművek: ivóvízvezeték,
szennyvíz- és csapadékcsatornák kiváltását
kezdte meg az idei év első felében. A munkák ütemezése alapján a kivitelezés 2012ben fejeződik be. Eddig elkészült a Posta
– Bajcsy-Zsilinszky utca közötti sétaútvonal ivóvízvezetékének rekonstrukciója. A
Kohéziós Alap 2. üteméhez kapcsolódóan, a már elvégzett Bem utcai víziközmű
rekonstrukció befejezéseként, az új csapadéknyelők is a helyükre kerültek.
A Herendi Szennyvíztisztító telep biztonságos és költséghatékony villamos
energia ellátása érdekében transzformátor
állomás építését kezdtük meg.
A nagyvázsonyi Sport utca ivóvízvezeték rekonstrukcióját fejezi be a II. ütemmel
a Nagyvázsonyi Üzemvezetőség. Az egység
dolgozói megkezdték Hegyesden a Petőﬁ
utcai nyomásfokozó gépház kialakításának
előkészítését is. Az előkészítési munkálatok
befejezése szeptemberre várható.
Az Ajkai Üzemmérnökség a Devecserkolontári vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolását célzó

munkálatokat végezte az első félévben.
Ugyanakkor Ajkán a tavaly megkezdett
Beréndi utcai ivóvízvezeték rekonstrukcióját folytatták. A vörösiszap katasztrófa munkálataival párhuzamosan végezték
a Tósokberénd SZ-6 és SZ-7 jelű szennyvíz-nyomóvezeték
kapacitásbővítését.
Az év első felében, az Ajka Kórházi ág
szennyvízcsatorna rekonstrukció záróakkordjaként, elkészült a szoborcsoport
alatt húzódó NA400 csatorna bélelése is,
amelyből a korábbi munkálatok során 30
m elmaradt
A Pápakörnyéki Üzemvezetőség felkészült a Mezőlak és Békás települések
ivóvízvezetékkel történő összekötésére. A
várhatóan a nyár folyamán lezajló kivitelezés eredményeként a terület vízellátása,
valamint vízminősége nagymértékben javul.
A Várpalota Üzemmérnökség befejezte a berhidai távvezeték kivitelezését,
melynek munkálatai tavaly kezdődtek.
Ezzel párhuzamosan elkészült a várpalotai Sörház utcai NA400 csatorna bélelése,
valamint a Honvéd utca ivóvízvezeték rekonstrukciója is. A kivitelezési feladatok
között szerepelt a várpalotai Thury-vár
víziközmű ellátása. Ennek során teljesen
megújultak a vár körüli ivóvízvezetékek,
szennyvíz- és csapadékcsatornák. A jásdi
nyomásfokozó vízmű-gépház kivitelezé-

se a szükséges szerelvények beszerzésével haladt előre az első félévben.
Zircen a Béke utcában telepített nyomáscsökkentővel új nyomás-zóna kialakítását végzi a Zirci Üzemmérnökség, valamint – a létesítési engedélyek birtokában
– az Olaszfalu-Zirc ivóvíz távvezeték, a
Porva II. számú nyomás-zóna kialakítása, valamint Bakonybél szennyvíz-végátemelő áthelyezésének kivitelezési feladatai jelentik az időszerű feladatokat.
Az első félévben folytatódtak a részvénytársaság működési területén zajló
épület rekonstrukciós és felújítási munkák. Ennek eredményeként befejeződött a
II. ütemmel, a Veszprémi Szennyvíztisztító Telep felújítása. Megújult a teljes földszint, kényelmet biztosítva ezzel az ott
folyó munkavégzéshez. Üzemviteli épületeink felújítási programjának soron következő lépésével megújult a nemesgörzsönyi
épület. A csatornamosó és tisztító gépjárművek biztonságos elhelyezése érdekében
az ajkai szennyvíztisztító telepen pedig felújítottuk a garázs épületét.
Társaságunk az Üzleti tervben foglaltakon túl, az elkövetkező évekre vonatkozó, tervezhető munkáihoz kapcsolódóan,
megrendelte a szükséges ivóvíz-, valamint szennyvízcsatorna rekonstrukciókhoz kapcsolódó tervezési feladatokat.
Renkó Ádám

A Veszprémi Szennyvíztisztító Telep felújítása során megújultak az üzemviteli épület szociális helyiségei is
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REKORD LÉTSZÁMMAL

CSALÁDI NAP NAGYVÁZSONYBAN
Ötévente fordul az idő kereke, mármint
a vízműves családi nap szempontjából, és
megint eljött a társaságunk által évente megrendezett ünnepség napja, ezúttal
Nagyvázsonyban.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a
családi nap keretében került sor a társaság
dolgozóinak jubileumi kitüntetéseire, valamint „A BAKONYKARSZTÉRT” érdemérem átadására. A rendezvény napjáig nyugdíjba vonult kollégáktól is ez alkalommal
köszönt el a „vízműves család” nevében a
társaság vezetése.
Az előzetes bejelentkezés szerint, a korábbi családi napokhoz képest rekord létszám ígérkezett. A várakozás a regisztráció alapján be is igazolódott. A résztvevők
száma megközelítette a hétszázat.
Délelőtt kilenc órától lehetett jelentkezni a kijelölt sátornál, ahol a napi programok
látogatásához szükséges karszalagokat, étel
– ital jegyeket kaptak dolgozóink és hozzátartozóik. A megnyitón társaságunk vezérigazgatója Kugler Gyula, és a házigazda Kertész Lajos üzemvezető köszöntötte a
résztvevők népes táborát, majd átadásra kerültek a kitűntetések, elismerések is.
Ezt követően elkezdődött a játék és a
szórakozás, móka, kacagás. Mindenki az
ízlésének megfelelő programok közül válogathatott. Csak egynéhányat említenék közülük, hiszen a készített fotók önmagukért
beszélnek. A nap műsorán szerepelt fafűrészelés , és szögbeverés, ügyességi játékok,
labdarúgás, tenisz, játszóház, modell bemutató, lovas programok, Kinizsi vár, Postamúzeum, néprajzi múzeum látogatás, szalonnasütés, vízhordás, falmászás, arcfestés,
íjászat stb. A napos, kellemes meleget, száraz időt mintha megrendeltük volna. Igaz
este mutatkoztak a vihar jelei, de végül elkerült bennünket. Így aztán a szalonnasütésre körülbelül kétszázan gyűltek össze.
Mint szervezők, a nap folyamán a résztvevők köréből megelégedettségi vizsgálatot tartottunk, többektől érdeklődtünk a
műsorokat illetően. A véleményeket öszszegezve a nap végén úgy fogalmazhattunk, hogy jól sikerült rendezvénynek
örülhettek résztvevők, rendezők egyaránt.
Előbbieket a részvételért, az utóbbiakat a
jó munkáért illeti köszönet!
Szalai László
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„A BAKONYKARSZTÉRT” ÉRDEMÉREM
A társaságnál hosszú évek óta kiemelkedő szakmai, irányítói és gyakorlati végrehajtói munkát végző munkavállalók elismerése érdekében „A BAKONYKARSZTÉRT” érdemérem kitüntetést 2008-ban alapította saját hatáskörben a BAKONYKARSZT Zrt.
A kitüntetésre minden önálló szervezeti egység tehet javaslatot, a kitüntetést odaítélő kuratóriumnak. A szervezeti egységek – ha szellemi és ﬁzikai munkavállalókat is
foglalkoztatnak – egy-egy fő szellemi és ﬁzikai foglalkozású munkavállalót javasolhatnak a kitüntetésre.
2011. ÉVI DÍJAZOTTAK
Hutvágner Béla (villanyszerelő, Nagyvázsonyi Üzemvezetőség)
A részvénytársaság jogelődjénél 1974.
decemberben kezdett villanyszerelőként,
és azóta is ezt a munkakört látja el.
Régi „Vízműves” családból származik, hiszen édesapja hosszú időn keresztül
– nyugdíjba vonulásáig – a megyei vízmű
veszprémi egységénél dolgozott.
Hutvágner Béla a Nagyvázsonyi Üzemvezetőség megalakulásától dolgozik a szervezeti egységnél. Fontos szerepet vállalt a
hetvenes évek második felében az egységnél történt irányítástechnikai fejlesztések
gyakorlati megvalósításában, majd karbantartásában és üzemeltetésében. Napjainkban is fontos a munkája, hiszen az egység
összes villamos hibaelhárítási és karbantartási munkálatait látja el, másodmagával.
Minden rábízott feladatot lelkiismeretesen,
maradéktalanul elvégez.
TÖZSGÁRDA – KEREK
ÉVFORDULÓSOK
40 év: Czégér Istvánné (Műszaki Osztály); Horváth Károly (Üzemviteli Osztály); 35 év: Körmendi József
(Ajka Üzemmérnökség); Vizi Lajos (Ajkai Üzemmérnökség); 30 év: Pálinkás
József (Várpalotai Üzemmérnökség);
25 év: Matern Miklós (Veszprémi Üzemmérnökség); Molnárné Erdősi Valéria
(Központi Laboratórium); Pancsa László (Veszprém Üzemmérnökség; Vinter
Ilona (Várpalotai Üzemmérnökség;
20 év: Bódiss Norbert (Veszprémi Üzemmérnökség); 15 év: Renkó Péter (Zirci
Üzemmérnökség); 10 év: Pálfy Endre
(Értékesítési Osztály); Pera Ferencné
(Értékesítési Osztály); Szegletes Antal
Norbert (Veszprémi Üzemmérnökség);
Szenes Béla (Ajkai Üzemmérnökség);
Torma Zsolt (Ajkai Üzemmérnökség).
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Csuka Gézáné (vezető adminisztrátor,
Pápakörnyéki Üzemvezetőség)
A Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Pápai Építésvezetőségén
1986. augusztusában kezdte, majd Veszprémben folytatta vízműves pályafutását, naponta „ingázva” Nemesgörzsöny
és Veszprém között, egészen 1994-ig.
Ezt követően két évig, a Bakonykarszt
Rt. megalakulásáig, a Pápai Üzemmérnökség alkalmazottja, majd 1996. januártól a Pápakörnyéki Üzemvezetőségen,
Nemesgörzsönyben dolgozik.
Csuka Gézáné a kis létszámú, vidéki
üzemvezetőség teljes adminisztratív feladatkörét egyedül látja el, minden részterületen „otthon” van, munkaidején túl
is az ügyfelek rendelkezésére áll. A kezdeti „tábori körülmények” sem jelentettek számára problémát. Eleinte a lakásuk
szolgált az összes iratanyag tárolására,
majd az idő előrehaladtával egyre jobb
munkakörülményeket sikerült kialakítani.
Mindezek mellett aktívan, hosszú éveken keresztül segítette az üzemi tanács,
valamint a szakszervezet munkáját is. Elkötelezett vízműves.

2011.06.30. 15:41:38

12

MEGSZÉPÜLT A
ZALAKAROSI ÜDÜLÕNK
Akik az idén Zalakarost választják
nyaralásuk helyszínéül több kisebb – nagyobb változást fedezhetnek fel az üdülőnk környezetében. A palotai kollégák
vezetésével majd minden egységünk részt
vállalt az ide érkezők mind komfortosabb
pihenésének megteremtésében. Az idei
szezonra elvégeztük a helyenként szükségessé váló tisztító és javító festéseket.
A fürdőszobákba új szőnyegek kerültek, piperepolcokat, zuhanyrózsákat szereltünk fel. A közösségi helyiségek falai
baracksárga szint kaptak, rajtuk igazán
jól mutat a vízvilágnapi rendezvényeinkre készített, gyermek rajzokból összeállított válogatás. Társaságunk vezetése az
idei évben külön forrást biztosított ágynemű garnitúrák, szőnyegek, ülőpárnák vásárlására. A keretből lehetőségünk nyílott

még két új televízió vásárlására is, amelyhez műholdas programcsomag tartozik. A
„külső körlet” is rendezetté vált. Ennek
keretében átmosattuk a Polidom építményeinket és megszüntettük a helyenként
jelentkező beázásokat. Megnyírtuk a bokrokat, lenyírtuk a füvet, az elszáradt fákat,
ágakat kivágtuk és felaprítottuk, s így tűzifaként szolgálhatnak egy-egy hangulatos esti bográcsozáshoz. (Az ehhez szükséges eszközök a gondnoknőtől kérhetők
el!).
Munkánkkal és az idei évre biztosított
támogatásból, ha szerényebb körülmények között is, de biztosított a rend és a
tisztaság, a gondtalan nyaralás. Ehhez kívánok az Üzemi Tanács nevében is sikeres vakációt!
Kemény Kálmán

HUMÁN HÍRMORZSÁK
(2011. II. NEGYEDÉV)

NYUGDÍJBA VONULTAK
Szecsődi László tehergépkocsi vezető,
Balázs László diszpécser (Veszprémi Üzemmérnökség); Rózsás Gyula csatornaüzemi és
szennyvíztelepi gépkezelő, Szűcsné Szerdahelyi Margit vezető adminisztrátor (Nagyvázsonyi Üzemvezetőség); Mészáros Lajos
betanított vízvezeték-szerelő, karbantartó
(Ajkai Üzemmérnökség); Czégér Istvánné
anyagnyilvántartó könyvelő (Műszaki Osztály); Szukopné Horváth Magdolna műszaki
ügyintéző (Üzemviteli Osztály); Dr. Farkas
Sándorné osztályvezető helyettes, Dublecz
Dénesné csoportvezető, Gárdonyi-Csik Erzsébet pénzügyi ügyintéző (Pénzügyi és
Számviteli Osztály).
ÚJ MUNKAVÁLLALÓK
Bálint Mihály műszaki ügyintéző,
Makay Szilárd tehergépkocsi vezető, Mohos Tivadar lakatos (Veszprémi Üzemmérnökség); Berzi Zoltán csőhálózat és berendezés-szerelő, karbantartó, Nagy Nikolett
laboráns (Ajkai Üzemmérnökség); Bartha
László villanyszerelő (Várpalotai Üzemmérnökség); Csekő Máté nehézgépkezelő,
Szeifer Gábor csatornaüzemi és szennyvíztelepi gépkezelő (Nagyvázsonyi Üzemvezetőség); Kukoda Judit műszaki ügyintéző (Üzemviteli Osztály); Hamar Zoltán
vízmérő-szűkítő (Értékesítési Osztály);
Szabó Zsolt pénzügyi előadó (Pénzügyi
és Számviteli Osztály); Nemes Gusztávné
üdülőgondnok (Szervezési és Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály).
MUNKAVISZONYUK MEGSZŰNT
Varga Anett laboráns (Ajkai Üzemmérnökség); Promber Roland villanyszerelő (Várpalotai Üzemmérnökség); Szafner
Zsolt kontroller (Pénzügyi és Számviteli
Osztály).
BÚCSÚZÚNK
Szekeres Józseftől, a Veszprémi Üzemmérnökség egykori vezetőjétől, akinek temetése 2011. június 17. volt.
Stadler Emese
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