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HUMÁN
HÍRMORZSÁK
NYUGDÍJBA VONULT:

Hanczvikkelné Szigeti-Szász
Irén gazdasági ügyintéző
(Ajkai Üzemmérnökség);
Tost József csatornaüzemi
és szennyvíztisztító telepi gépkezelő (Várpalotai
Üzemmérnökség); Horváth
Károly engedélyezési és
nyilvántartási csoportvezető, főmunkatárs (Üzemviteli
Osztály); Imreh László értékesítési osztályvezető (Értékesítési Osztály); Járfás
Győzőné gazdasági ügyintéző (Zirci Üzemmérnökség).
M U N K AV I S Z O N Y U K
MEGSZŰNT:

Czifrák Csaba villanyszerelő (Ajkai Üzemmérnökség); Járási György vízóra leolvasó (Várpalotai
Üzemmérnökség).
ÚJ MUNKAVÁLLALÓK:

Vajai Sándor villanyszerelő (Ajkai Üzemmérnökség); Lipóth János
vízóra leolvasó (Várpalotai Üzemmérnökség); Balogh Eszter adminisztrátor
(Pápakörnyéki Üzemvezetőség); Török Tibor műszaki előadó (Üzemviteli
Osztály); Balogh-Balta
Brigitta hátralékkezelési
ügyintéző; Csudai Beáta
Viktória adminisztrátor
(Értékesítési Osztály).
BÚCSÚZUNK:

Elhunyt
munkavállalóinktól: Pálfy Endre
vízóra leolvasó (Értékesítési Osztály) és
Szegletes Antal Károly
csatornatisztító betanított munkás (Veszprémi
Üzemmérnökség), akik

ÁSZ ELLENŐRZÉS
A BAKONYKARSZT Zrt.-NÉL

JÓ BIZONYÍTVÁNY

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési területét kibővítve az
elmúlt időszakban megkezdte az Önkormányzatok többségi
tulajdonában lévő gazdasági társaságok ellenőrzését is. Ez az
ellenőrzési „hullám” Társaságunkat is elérte.

A „hullámverésről”, vagyis az ellenőrzés szándékáról 2016. február 10-én kaptuk meg az ÁSZ értesítését.
A levélben közölték velünk,
hogy a gazdálkodásunk ellenőrzése megkezdődött és
a levélben felsorolt dokumentumok összegyűjtésével
kezdjük meg a felkészülést
az ellenőrzésre. A revízió alá
vont időszak a 2011-2014
közötti évek.
Az események ezt követően, kronologikus sorrendben a
következők szerint alakultak:
2016. február 10. – Értesítés az ellenőrzés megindításáról. Az értesítő levél mellékleteként megadták
azon dokumentumok összességét, melyet össze kellett
gyűjteni a revizorok számára, majd ezt fel kellett tölteni egy elektronikus felületre.
A feltöltött adatmennyiség
megközelítőleg 20 ezer A/4es oldalt tett ki.
2016. március 22. – Nyitóértekezlet Veszprém Menapjainkban hunytak el,
valamint Sinkó László
egykori vízóra leolvasó
ellenőrtől, valamint Lakó
Istvánnétól (Magdi néni,
91 éves), a korábbi Gépjármű karbantartó Telep
nyugdíjasától.
Stadler Emese

gyei Jogú Város Önkormányzatánál az összes érintett részvételével.
2016. május-június –
Helyszíni ellenőrzések külsős, valamint ÁSZ revizorok
részvételével.
2016. október 14. – Számvevőszéki jelentéstervezet
megküldése. A tervezetben
két megállapítás szerepelt:
– a Társaság Számviteli Politikájának részét képező leltározási szabályzatban helytelenül szerepelt (4
évenként a 3 év helyett) az
ingatlanok leltározási ideje;
– az ellenőrzés alá vont
időszakban, az előbbiekben
említett ok miatt, nem történt
meg az ingatlanok leltározása.
2016. október 26. – A jelentéstervezethez két észrevételt tettünk. Az egyik,
hogy a leltározási szabályzat
hibáját észlelve a Számvevőszéki jelentéstervezet kiküldését megelőzően (2016.
augusztus 1-vel) már módosítottuk a szabályzatot. Így
a másik megállapítás helytállóságát is vitattuk, hiszen
időközben (2013. január 1én) megtörtént a közművagyon háramoltatása, ami
sokkal szigorúbb feltételek
mentén valósult meg, mint
egy éves tárgyi eszköz leltár.
Továbbá mindettől függetlenül, ugyan az ellenőrzött
időszakon kívül, de 2015.

október 31-i fordulónappal
az ingatlanok leltározása is
megvalósult.
2016. november 18. – Az
észrevételünkre megérkezett
az ÁSZ válasza, amelyben
közölték, hogy a jelentésen
nem változtatnak.
2016. december 22. –
Megérkezik az ÁSZ hivatalos és egyben már végleges
jelentése, mely szövegszerűségét tekintve teljes mértékben megegyezik a tervezettel. A jelentés kötelezi a
Társaság Vezérigazgatóját,
hogy készítsen intézkedési
tervet a megállapítások megszüntetését illetően, azaz:
– Intézkedjen arról, hogy
a leltározási szabályzatban
az ingatlanok leltározási
gyakoriságának meghatározása megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.
– Intézkedjen az ingatlanok mennyiségi felvétellel
történő leltározásáról, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2017. január 03. – Társaságunk az intézkedési tervet
megküldte az Állami Számvevőszék részére.
Összességében elmondható, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzése komolyabb hibát nem tárt fel és
egy „jó bizonyítványt” állított ki rólunk.
Fazekas Csaba
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MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

MHT CENTENÁRIUMI EMLÉKÜNNEPSÉG
A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályaként 1917. február 7-én
alakult meg a Magyar Hidrológiai Társaság, és 1949. január 26-án lett önálló tudományos
társadalmi szervezet. Így 100 éves múltjával, a vízzel foglalkozó szakemberek legrégibb,
ma is működő hazai szervezete.

Az MHT centenáriumi
emlékévének legfontosabb
rendezvénye az MHT 100.
születésnapján, 2017. február
7-én, a Magyar Tudományos
Akadémia
Dísztermében,
300 meghívott vendég előtt
tartott emlékülés volt.
A centenáriumi emlékülés
fővédnöki tisztét Dr. Áder
János köztársasági elnök vállalta, aki más irányú kötelezettségei miatt személyesen
nem tudott megjelenni, ezért
levélben üdvözölte az emlékülés résztvevőit.
Elnöki megnyitójában Dr.
Szlávik Lajos, MHT elnök
megemlékezett a Magyar
Hidrológiai Társaság első évszázadáról, majd pedig felvázolta a társaság jelenlegi célkitűzéseit, működését.
Az MTA Nemzeti Víztudományi Kutatási Programját

Dr. Lovász László, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke ismertette előadásában.
A 2. Budapesti Víz Világtalálkozó eredményeit és ta-

pasztalatait foglalta össze és
mutatta be Kőrösi Csaba, a
Köztársasági Elnöki Hivatal
Környezeti Fenntarthatóság
Igazgatóságának igazgatója,

hazánk egykori ENSZ nagykövete.
Hazánk vízgazdálkodásának legfontosabb feladatait és azok megoldásában a
Magyar Hidrológia Társaság
szerepét értékelte előadásában Dr. Hoffmann Imre, a
Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára.
Quo vadis magyar hidrológia? című előadásában
Dr. Szöllősi-Nagy András, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára a hidrológiai társaság kevesek által
ismert nemzetközi hatásaira
tért ki, emellett a hidrológia
jövőjének lehetséges alakulását vázolta fel.
R.A.
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MÓDOSUL A BAKONYKARSZT Zrt.
ÜZLETSZABÁLYZATA
A közelmúltban bekövetkezett nagyszámú jogszabályváltozás elengedhetetlenné tette, hogy Társaságunk
üzletszabályzatát módosítsuk
és a hatályos jogszabályok
előírásaira tekintettel aktualizáljuk.
A módosításban – időt és
energiát nem kímélve – Tár-

saságunk Értékesítési- és
Üzemviteli Osztálya, valamint a Veszprémi Üzemmérnökség szakemberei vettek
részt.
A módosított üzletszabályzat tervezete elérhető Társaságunk honlapján. A tervezettel kapcsolatos véleményeket,
észrevételeket,

személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban kollégáink veszik át, vagy a bakonykarszt@bakonykarszt.
hu e-mail címre küldhetők el
2017. március 29-ig.
A véleményezési határidőt
követően Társaságunk a tervezetet megküldi a Magyar
Energetikai- és Közmű-sza-

bályozási Hivatal részére,
jóváhagyásra. A Hivatal jóváhagyását követően a mindennapi feladataink során követendő eljárást már egy friss
üzletszabályzat szabályozza.
Dr. Kizlinger András

TÖRZSGÁRDA JUTALOMRA JOGOSULTAK
(2016. 07. 01. – 2016. 12. 31. között)
Hoffmann Csaba Zoltán
Kispál Antal
Krabácz Péter
Pölczmann Ernő
Schoffhauzer János
Tóth Györgyi

Törzsgárda jutalomban részesült kollégák
az évzáró ünnepségen

40 éves törzsgárda tagok
Horváth András
Varga Istvánné
Vilmann Tibor
35 éves törzsgárda tagok
Hegyi Zoltán Ferenc
Pej Vilmosné
30 éves törzsgárda tagok
Czverencz Nándor
Csuka Gézáné
Gajdáné Papp Ágnes
Hanczvikkelné Szigeti
Szász Irén

Üzemviteli Osztály
Műszaki Osztály
Ajkai Üzemmérnökség
Várpalotai Üzemmérnökség
Zirci Üzemmérnökség
Zirci Üzemmérnökség
Pápakörnyéki Üzemvezetőség
Ajkai Üzemmérnökség
Ajkai Üzemmérnökség

Zirci Üzemmérnökség
Zirci Üzemmérnökség
Zirci Üzemmérnökség
Ajkai Üzemmérnökség
Zirci Üzemmérnökség
Központi Laboratórium

25 éves törzsgárda tagok
Bujdosó Olga
Kárász Norbert
Schneider Imre
Szabó Csaba Gábor

Központi Laboratórium
Műszaki Osztály
Zirci Üzemmérnökség
Ajkai Üzemmérnökség

20 éves törzsgárda tagok
Fenyőné Pintér Mónika
Kollár Krisztina

Szervezési és HR Osztály
Szervezési és HR Osztály

15 éves törzsgárda tagok
Schenek Tibor
Szövérfi Zoltán

Veszprémi Üzemmérnökség
Ajkai Üzemmérnökség

10 éves törzsgárda tagok
Baloghné Kemény
Gabriella
Bittmann Márton
Blaskó Attila
Farsang Attila
Hatlaczki Gábor
Járfás Győzőné
Kiss Nándor
Novák Tamás
Szabó-Csuka Dóra
Zsebeházi Egon Jácint

Ajkai Üzemmérnökség
Zirci Üzemmérnökség
Ajkai Üzemmérnökség
Műszaki Osztály
Értékesítési Osztály
Zirci Üzemmérnökség
Ajkai Üzemmérnökség
Zirci Üzemmérnökség
Üzemviteli Osztály
Veszprémi Üzemmérnökség

5

ZIRCI ÜZEMMÉRNÖKSÉG

FAGYOS „ÉLMÉNYEK”
A Magas-Bakony területén mintegy 60–70 cm volt
a talajfagy átlagos mélysége az elmúlt téli hónapokban.
A fagyhatás, az – energetikai
szaknyelven – a hőhidas helyeknél elérte az 1,0 méter körüli értékeket. Ilyen „hőhidas”
pontok voltak a rosszul ürítő tűzcsapok, amelyek e hatás
eredményeként több esetben
„lefagytak”a tűzcsap alján található szelepig. Használhatatlanná téve így a tűzcsapokat. (Feltételezésünk szerint
néhol a QN idomba is belefagyhatott a víz.)
Szerencsére olyan tűzeset
nem fordult elő, amelynek az
oltási munkálataiban ezek a
„különlegességek” bajt okoztak volna. Itt jegyezném meg,
hogy egyébként semmit sem

tudtunk volna ezekkel a tűzcsapokkal kezdeni, mert a talaj fejtési osztálya megegyezett az egybeálló szikláéval,
a tűzcsap szétszerelését pedig
a belső elfagyás akadályozta meg. Bármely tevékenység
csak nagyobb gondokat okozott volna.
A hosszan tartó hidegnek
köszönhetően (térségünkben,
csaknem másfél hónapig folyamatosan éjjel-nappal fagypont alatti hőmérséklet uralkodott) több ivóvízbekötés
is elfagyott. Ezeken a bekötővezetékeken az elmúlt 20
évben nem fordultak elő hasonló problémák. A fagyások
ugyan több helyen „kiolvaszthatóak” voltak, de maradtak
problémás helyszínek. A nehéz esetekben, az egyébként,

a kiolvasztásban igen gyakorlott kollégáink tudománya is
„megállt”. Akadt olyan helyszín, ahol két nap munka után
adtuk fel… A kollégák védelmében legyen mondva, a körülmények sehol sem voltak
ideálisak. Az „ellehetetlenült”
helyszínek vezetékes ivóvízellátása már-már megoldhatatlan problémának tűnt, mikor jött a mentő ötlet: „építsünk repülő vezetéket ezeken
a helyeken”! És építettünk.
A repülővezetékek ezután tették a dolgukat szépen
csendben, egészen a tavaszi
olvadásokig. Megjegyzendő,
hogy a hőszigetelés és a folyamatos vízfolyatás technikáját is alkalmazó repülővezetékek üzemképes állapotban maradására, senki nem

fogadott volna a Zirci Üzemmérnökség területén. Még kisebb tétben sem, hiszen a külső hőmérséklet ezekben a napokban éjszakánként elérte a
-15 – -18 Celsius fokot is.
Az ivóvíz mellett a szennyvíz ágazat sem maradhatott
ki a jóból, természetesen. Itt
is jellemző volt a nyomóvezeték elfagyása, de emellett a legtöbb gondot a szen�nyvíztisztító telepeken a nagyobb vízfelületek befagyása
okozta. A mellékelt képen a
zirci szennyvíztisztító telep
utóülepítője látható, nem túl
üzemszerű körülmények között. Itt a vízfelszín úgy befagyott, hogy a kotróhíd nem
tudott körbejárni, mint normális esetben.
Renkó Péter
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HARMINC ÉVE NEM VOLT ILYEN HIDEG A JANUÁR

TÖBB MINT FÉLEZER VÍZMÉRŐ BÁNTA

A 2017-es esztendő komoly hideghullámmal köszöntött be Európa jelentős
részére. 2017. január 8-án
mínusz 27,8 fokot mértek a
Pest megyei Tésán. A rendkívüli hideg szépsége között
említendő, hogy hosszú idő
után ismét lehetett korcsolyázni a Balatonon, a Velencei-tavon. A nagy hideg – a
szépsége mellett – számos
gondot is okozott a közlekedésben, szolgáltatásban.
A közösségi oldalakon önkéntes kabátosztó-akció is

szerveződött, amelyet valljuk be, ha a vízmérőaknák
tehették volna, kiterjesztettek volna magukra, hogy
megvédjék magukat az elfagyástól. Szolgáltatási területünkön ugyanis 2017.
február 28. napjáig 556 db
vízmérőelfagyást regisztráltunk.
A
víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályok, a
BAKONYKARSZT Zrt. üzletszabályzata, valamint a
felhasználókkal kötött közszolgáltatási szerződés is rög-

A PUDING PRÓBÁJA…
Még meg sem száradt a
tinta a 2017-2031. időszakra szóló Gördülő Fejlesztések hivatali jóváhagyó határozatán, a GFT-brigád már a
2018-2032. időszakra szóló
fejlesztések tervezését kezdte meg.
A Hivatal, szakítva korábbi gyakorlatával, a szeptember 30-án beadott kérelmeket már decemberben jóváhagyta. Ebből kifolyólag az
év elején érkezett, 2017. évben elvégzendő önkormány-

zati igényeket már csak a
jóváhagyott tervek módosításával tudjuk kezelni. Társaságunk Üzleti Tervének
készítése során folytatott
egyeztetések további változásokat hoznak majd a jóváhagyott tervekben, ezért újabb
módosításokat kell a Hivatalhoz benyújtani. Ugyanakkor minden módosítás kihatással van a következő GFT
készítésére is, mert az átütemezett munkákat az új tervben is figyelembe kell venni.

zíti, hogy a fagy elleni védelemről a felhasználó köteles
gondoskodni. Ha a megfelelő
óvintézkedéseket a felhasználó nem tette meg és a vízmérő elfagyott, a hibalehárítás
költségeit a felhasználó köteles megtéríteni. A hibaelhárítás költségeit pedig befolyásolják – a vízmérő elfagyása
mellett – az esetleges további műszaki beavatkozás költségei is.
Meg kell említeni, hogy a
rendkívüli hideg idő a BAKONYKARSZT Zrt. részére is többletköltséget okozott. Fokozott figyelmet
igényelt ugyanis a glóbuszok, valamint a vízmű gépházak temperálása. A megtett intézkedéseknek és folyamatos ellenőrzéseknek
köszönhetően, a rendkívüli hideg ellenére, felhasználóink részére folyamatos és
biztonságos ellátást biztosítottunk.
Társaságunk 2017. február 5-én a megyei hírportá-

lon keresztül is tájékoztatta felhasználóit, hogy bajt
nem csak a fagy, de az olvadás is okozhat. A nyaralókban, hétvégi házakban minél előbb el kell végezni a
vízóra, a vezetékrendszer és
csatlakozási pontok ellenőrzését, mert az időjárás enyhülésével – az esetleges elfagyást követően – nagyobb
károk keletkezhetnek, ez pedig a rendszeres ellenőrzéssel elkerülhető.
Dr. Kizlinger András

De nemcsak a módosítások
következő tervre hatását kell
folyamatosan kezelni, hanem
a feladatok végrehajtásának
hatását is, mert az elvégzett
feladatokhoz rendelt források
alakítják a rendelkezésre álló
források pillanatnyi állapotát.
A rendelkezésre álló források
ismeretében lehet az újabb
módosítási igények kezelését, illetve megvalósításának
forrását meghatározni.
A problémák áthidalására év elején, végre sikerült
egy használható eljárást felvázolni a GFT készítésére és végrehajtására, mivel
a jogszabályi környezet ta-

lán már állandósulni látszik.
Az új eljárás megfogalmazását egyrészt az utóbbi időben pontosított hivatali elvárások, másrészt a kialakult, a
jogszabály módosítások próbáját is a kiálló gyakorlatok tették lehetővé. Az idei
évben készülő 2018–2032.
időszakra szóló GFT készítése, illetve jövő évi végrehajtása lesz az új eljárás „puding-próbája”. Megesszük
a pudingot és majd meglátjuk. Hogy ez finomabb lesze, mint a korábbi években,
arra az „evés” után adhatunk
választ.
Renkó Ádám
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IDEGEN VIZEK ELLEN
– VÍZBETÖRÉSEK MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDSZEREI
A SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZATOKON –
A szennyvízcsatorna hálózatokon megjelenő idegen vizek jelentős többlet költséget és nehézséget jelenthetnek az üzemeltető számára. Elsősorban növekszik az átemelésre kerülő szen�nyvíz mennyisége, továbbá egy nagy mennyiségű csapadékesemény után a szennyvíztisztító
telepeken is okozhat problémát a többletvíz megjelenése. Gondoljuk csak végig! A műtárgyak
térfogata állandó, a beérkező szennyvíz hozama pedig nagyobb. Ebből következik, hogy a tartózkodási idő lerövidül, a tisztítási hatásfok romlik. Ráadásul ilyen esetben az érkező szennyvíz összetétele is más, felhígul a szárazidei szennyvíz töménységéhez képest. Ezeknek köszönhetően szabályosan „kimossa” a többlet szennyvíz a tisztításban nagyon fontos szerepet játszó
baktériumokat a telepről. A „régi rend” visszaállítása pedig időigényes, és amíg ez nem sikerül,
addig a tisztítási hatásfok is alulmarad a szárazideihez képest. Fenti okok egyértelművé teszik,
hogy mind gazdasági, mind környezeti megfontolásból foglalkoznunk kell a problémakörrel és
lehetőségeinkhez mérten meg kell akadályozni az idegen vizek hálózatba kerülését.
2016 őszén a Waterproof
Chemicals Kft. a pétfürdői szennyvízhálózat 5 db
aknáján tartott bemutatót
tisztítóakna javítási munkákról cégünk munkatársainak. Korábban pedig a Zirci Üzemmérnökségen és a
Nagyvázsonyi Üzemvezetőségen végeztünk szennyvízcsatorna, illetve tisztítóakna vízbetörések elhárítására irányuló felújításokat.
A továbbiakban ezek közül
írunk le néhány módszert.
A műanyag tisztító aknák
magassági toldásainál nem
megfelelő, vagy hiányzó
tömítés miatt fordulhat elő
vízbetörés. Ilyen estben az
akna géppel való körbeásását nem lehet megspórolni.
A felső toldóidom leemelése után az illesztési felületeket meg kell tisztítani, szárítani. Ezután következik a
bitumenes alapú ragasztó/
tömítő anyaggal való bekenés. Az összeillesztés után
az illesztési hézagot még

egyszer át kell kenni és le
kell zárni szálerősített ragasztószalaggal. A ragasztó
száradása után következhet
a munkaárok óvatos visszatemetése.
Másik oka lehet a csapadékvíz szennyvízcsatornában való megjelenésének
a tisztítóaknák megsüllyedése. Ilyenkor a fedlapon

vagy a keret mellett tud befolyni az összegyűlt csapadékvíz. Ebben az esetben
a fedlapok szintre emelése
jelent megoldást. A magasító gyűrűk beépítése után
a fedlap keretet beton koszorúval fixálják és utána aszfaltoznak. Amennyiben a fedlap nem kiemelhető annyira, hogy a víz ne

tudjon belejutni, a kiemelő
nyílásokat dugózzuk.
Ha nem aknába csatlakozik egy bekötés, hanem közvetlenül a gerincre, akkor a
csatlakozásnál az Y idom eltörése miatt is jelentkezhet
vízbetörés. Ezek a hibák jellemzően nagy mélységekben fektetett gerinccsatorna esetében jelentkeznek a
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markáns földnyomás miatt.
A csatlakozó pontot fel kell
tárni és az Y idomot cserélni kell. Ügyelni kell az új
idom megfelelő alátámasztására, nehogy a földvisszatöltés után ismét eltörjön. A
nagy mélység miatt kaloda
használatára minden esetben szükség van.
Szinte kivétel nélkül direkt emberi beavatkozás következménye a házi tisztítóaknák fenék idomának kitörése és/vagy a felszálló ág
perforálása, általában a lakóingatlan körüli talajvíz-

szint süllyesztés érdekében.
Legtöbbször kis mélységben kézi földmunka után a
megfelelő idom/cső cseréjével megoldódik a probléma. Az ilyen esetekben az
érintett felhasználókat és
amennyiben tudjuk, az ellátásért felelős képviselőjét is
tájékoztatjuk az üggyel kapcsolatosan.
A szennyvíz csatornában
megjelenő kénhidrogén hatására a beton aknákban beton korrózió léphet fel (kioldódik a cement és kipotyog
az adalékanyag). A beton

korrózió mértékétől függően a falátvezetés mellett,
vagy akár a falon keresztül
is jelentkezhet vízbetörés.
Az akna állapota meghatározza a javítás módszerét:
• lyukak kitömése gyorskötő anyaggal (pl.: Soriplan,
AQUAFIX, Rapidhärter);
• műanyag cső (NA400500) elhelyezése az aknában, befolyó és elfolyó csövek betoldása, palásthézagok
kitöltése
betonnal, falátvezetések
tömítése;
• a meglévő aknába egy új,
előre gyártott kisebb átmérőjű műanyag PE, vagy
műgyanta anyagú akna
beépítése és a két akna
közti tér kibetonozása (az
új akna 800, vagy 400 mm
átmérőjű);
• amennyiben az akna az
összedőlés határán van,
vagy már be is dőlt, akkor
szétbontással megszüntetjük és NA200-300 anyagból új tisztítónyílást építünk a gerinccsatornára.
A tapaszolás gondos felület előkészítést igényel a
megfelelő tapadás érdekében. A tapasztalatok szerint
a befalazó idom környékén
a vízbetöréseket nehezen lehet megfogni a felület egyenetlenségek miatt.

A pétfürdői bemutatón
javított aknák egy tóparti sétányon levő főgyűjtő
csatornán helyezkednek el,
ahol a magas talajvízszint
és az aknagyűrű illesztések
tömítési hiányosságai miatt
vízbetörés tapasztalható. Az
aknafal tisztítása és kellősítése után gyorsan kötő tömítőanyaggal tapaszolták be a
betörési helyeket, utána pedig vízszigetelő habarcsból
képeztek védő felületet az
aknákban.
Az elmúlt évek során a
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség területén 28 db beton
akna került felújításra kisebb aknák behelyezésével.
A Zirci Üzemmérnökségen
összesen 39 helyen történt
javítási munka a vízbetörés
ellen: 17 esetben a műanyag
tisztító idomok tömítését,
vagy cseréjét végezték el,
10 esetben a megsüllyedt
akna magasításával oldották
meg a problémát, 11 esetben a gerincre csatlakozó
Y idom cseréje jelentette a
megoldást, egy esetben pedig a teljesen összeomlott
akna helyére épült új tisztítónyílás.
Imreh György – Koós
Máté – Kiss Balázs –
Soósné Harsányi Sarolta –
Horváth András
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A JOGÁSZSÁGRÓL, A FOGYASZTÓI
MAGATARTÁSRÓL, A KEDVENCEKRŐL:
A VASÚTRÓL ÉS A KERÉKPÁRTÚRÁKRÓL
– BEMUTATJUK AZ ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI OSZTÁLYVEZETŐT –

Már születésünktől fogva bekerülünk valamilyen
skatulyába, és nem csak az
alapján, hogy milyen neműnek, milyen etnikumúnak,
illetve milyen gazdasági
helyzetűnek születtünk, de
az alapján is, hogy milyen
nevet kaptunk a szüleinktől.
A pszichológusok állítása
elgondolkodtató, és talán
vitatható is, de a becenevek
esetén valószínűleg könnyen
elfogadható. Amikor cégünk
értékesítési osztályának nemrég kinevezett vezetőjéről, dr.
Kizlinger Andrásról érdeklődtem, feltűnt, hogy a kérdezettek azonnal „Doki”-ként
említették. Vagyis igen rövid
idő alatt már becenevet, jobban mondva ragadványnevet
szerzett, ha úgy tetszik „skatulyába” került munkahelyi
környezetében.
– Úgy gondolom, hogy inkább arról lehet szó, hogy több
András is dolgozik itt, és ezt a
Doki nevet inkább a megkülönböztetés miatt ragasztják
rám, – mondja mosolyogva, amikor arról kérdezem,

hogy honnan eredeztethető
a beceneve. A beszélgetés
közben érzékelhető választékos fogalmazása, kimértsége viszont megerősítheti a
pszichológusi megállapítást
a névről és a „skatulyáról”.
Arról a kis „dobozról”, ami
nem más, mint a benne lévő
ember élete, élettörténete. S,
aki megélt úgy 42 évet, annak
azért van már mivel megtöltenie ezt a „skatulyát”.
– Történelem-földrajz szakos tanárnak készültem Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel
Főiskolán, – kezdi a „közepével” eddigi életének történetét
Kizlinger András. – Középiskolás koromban ugyan már
kialakult bennem egyfajta
vonzódás a jogi pálya iránt,
de kellő önbizalom hiányában
a veszprémi Jendrassik-ból
a tanári pálya felé vettem az
irányt. A főiskolán viszont,
a második évben tudatosult
bennem, hogy mégiscsak
jogász leszek. A szerelem
azonban a főiskolán tartott,
ahol a jog iránti vonzalmamat
abban éltem ki, hogy aktívan
tevékenykedtem a hallgatói
önkormányzatban.
A szerelem a főiskola végeztével elmúlt, de a vonzódás a jog iránt nem.
– A főiskola végeztével
tanítani kezdtem Olaszfalúban, majd a következő tanévben már Balatonkenesén
okítottam a diákokat. Közben pedig felvételiztem Debrecenben a jogi karon. Ezzel
együtt be kellett fejeznem

a tanárkodást. Ugyanakkor
érzékelhettem azt is, hogy a
levelezőn tanuló egyetemi
hallgatókat nem szívesen
foglalkoztatják. Nehéz volt
olyan pénzkeresethez jutnom, ami időben lehetővé
teszi a tanulásomat, ugyanakkor a tandíjamat is fedezi.
Ebben az időszakban többek
között a számítástechnikai
ágazatban
tevékenykedő,
de időközben megszűnt Expertus Oktatási Központban
dolgoztam. A jogász diplomámat végülis 2008-ban
szereztem meg, amivel aztán
a főváros XVIII. kerületi
önkormányzatának gyámhivatalánál
helyezkedtem
el. Akkoriban Székesfehérváron éltünk albérletben
későbbi feleségemmel, és a
hosszadalmas napi utazgatások hamar ráébresztettek
arra, hogy közelebb vállaljak munkát. Néhány hónap
elteltével, pontosabban 2008
decemberében kerültem a
Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez jogi
munkatársnak, alig egy év
múlva pedig már a Veszprém
megyei felügyelőség jogászaként dolgoztam.
A fogyasztóvédelmi felügyelőségen töltött esztendők alatt dr. Kizlinger András alaposan megismerhette
a „fogyasztói magatartást”.
Érzékelhette, hogy egyre „jogtudatosabbá” váltak
a felhasználók. Tudják mi
a joguk, hová fordulhatnak
problémáikkal. Mindebben

jelentős szerepe van az internetnek. Nem véletlen, hogy
manapság már minden cégnél minimum egy fogyasztóvédelmi referensnek kell lenni. Az ő képzésükben a mai
napig is részt vállal Kizlinger
András, akinél a fogyasztóvédelemben eltöltött csaknem öt év után következett az
újabb váltás. 2014 tavaszától a „VKSZ”-nél, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zrt.-nél dolgozott, mint ügyfélszolgálati csoportvezető,
majd pedig tavaly ősszel következett cégünk, ahol az év
eleje óta az értékesítési osztály kinevezett vezetője.
– A VKSZ-nél, a csoportomhoz tartozott a távhő- és
hulladékgazdálkodás számlázása, a parkolási panaszok
felülvizsgálata, de a hátralékkezelés is. Ez utóbbi nem
tartozik az egyszerű dolgok
közé a közületi szolgáltatások esetében, hiszen sok és
gyakori a jogszabályváltozás.
Itt, a BAKONYKARSZT-nál
bonyolítja a helyzetet az,
hogy ivóvizet szolgáltatunk,
ami bizonyos mértékig kötelező. Éppen ezért különösen
fontosnak tartom az osztályunkon dolgozóknál, hogy a
hatályos jogszabályok mellett
az üzletszabályzatban is „otthon legyenek”.
Az „otthon” apropóján,
munkája mellett, „Doki”-ról
érdemes tudni, hogy 2011 óta
nős. Egy éve pedig édesapa.
Kisfia, Ákos mostanság a fogzással van elfoglalva, ezért a
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kis család felnőtt tagjai, mint
hasonló más családoknál,
olykor-olykor alváshiánnyal
küzdenek, s persze a szabadidejük sem a régi.
– A fiam születése előtt feleségemmel, aki gimnáziumi
német és ének-zene szakos
tanár, sokat utaztunk. Gyerekkori kedvencem a vasút,
számos európai vasútvonalat
volt alkalmunk kipróbálni. A
legnagyobb élményt a TGV
jelentette, amikor a Párizs
és Biarritz közötti majdnem
800 kilométeres távolságot
alig öt óra alatt tettük meg.
A későbbiekben a repülőgép
is a kedvenceim közé került,
igaz praktikus okok miatt
is, hiszen Amerikába eljutni
jobbára azzal érdemes. Persze ezek a kedvencek csak
időnként, mostanság pedig
ritkábban elérhetők számomra. A „folyamatos” kedvenc a
kerékpár, ami egyben a szükséges testmozgást is jelenti,
mivel fontosnak tartom az
életemben a mozgást, a sportot, hozzáteszem: elkötelezett
vagyok az egészséges táplálkozás iránt is.
Az új osztályvezető évente
rendszeresen részt vesz azon
a bakonyi „gázló” túrán,
melynek résztvevői Veszprémben ülnek kerékpárra és
Bánd – Herend – Körishegy
– Vinye – Porva – Bakonybél
érintésével érnek vissza a megyeszékhelyre, a 135 km-es
táv megtétele után. Bevallása
szerint ezt a próbatételt már
nagyon várja, mint ahogy az
egynapos Balaton-kerülést
is. Arról már nem esett szó,
hogy kerékpáros túraterveiben szerepel-e az V. TEKERAKARSZT, de remélhetőleg „Doki” is bővíteni fogja a
már hagyományos rendezvényen a céges biciklisek népes
táborát.
Laki Pál

PÁLYÁZAT – 2017.
A Víz Világnapja a környezetvédelem jelentőségére figyelmeztető dátumok
egyike. Március 22-én emlékezünk meg e világnapról. Immáron huszonegyedik
alkalommal hirdetett ez alkalomból pályázatot általános iskolások, valamint
középiskolás diákok számára a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.,
a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Veszprém Megyei Területi Szervezete,
a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnöksége,
és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Régiónkban, a Veszprém megyei diákoknak
meghirdetett pályázatra, a vízgazdálkodással, az ivóvíz-szolgáltatással, a
szennyvíztisztítással és ezek egészségre gyakorolt hatásával, környezetvédelmi
vonatkozásaival foglalkozó munkákat vártunk!
A „Szennyvizek? Tiszta
vizet!” címmel kiírt felhívásra az általános iskolások
rajzzal és írásos dolgozattal,
míg a középiskolások tanulmányokkal, fotókkal pályázhattak. A részletes pályázati
felhívást a megye minden általános és középfokú oktatási
intézményének igazgatóságára eljuttatták a szervezők.
A pályázatra 54 iskolából érkeztek pályamunkák:
545 rajz, 20 tanulmány és 72
fotó. A beadványok értékelése két csoportban történt: A
BAKONYKARSZT Zrt. és
a Pápai Vízmű Zrt. a szolgáltatási területük szerint
osztoztak a pályamunkákon.
A BAKONYKARSZT Zrt.hez 48 iskolából érkeztek
pályamunkák: 500 rajz, 18
tanulmány és 67 fotó. Ebből 22 iskola tanulói kaptak
összesen 53 díjat, amelyen
szám szerint 57 diák osztozott, hiszen nemcsak egyénileg kidolgozott pályázati
munkák érkeztek.
A díjkiosztó ünnepségre
március 23-án, Veszprémben, a Víziközmű Múzeumban került sor, ahol a Múzeum megtekintésére is lehetőség nyílott. Az eredményhirdetés után a szervezők
szendviccsel, üdítővel látták

vendégül a gyerekeket az
alábbi támogatók jóvoltából:
AGAPE-2000 Kft., Aliaxis Kft., Aqua-Duo-Sol Kft.,
BAKONYKARSZT
Zrt.,
BOROSZLÁN Zrt., CONTROLSOFT Kft., Dr. Csapó
és Dr. Kiss Ügyvédi Irodája, CSŐ-KÖTŐ Kft., CSŐTV Kft., DUVIÉP 2000
Kft., FULLTECH Kft., INTEREX-WAGA Kft., KRISTÁLY Kft., MACROTEL Kft.,
MÁRKÓSZOFT Kft., PUNK
és TÁRSA Bt., PureAqua
Kft., SIK-VÍZ Kft., S&B
Kft., SZURMAI Mérnöki
Iroda Kft.,TECINFO Kft.,TRVILL. KFT., UNITRADE
VILL. KFT., Veszprém TV
Kft., Vízépítő Kft., VÍZKER
Kft., ZSILIP 2008 Kft.
RAJZPÁLYÁZAT
DÍJAZOTTAK
I. korcsoport (általános iskolások 1-2. osztály)
1. díj: Fleisz Zorka Virág
(Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, Badacsonytomaj); Kiss Szimonetta
(Mezőlaki Arany János Általános Iskola, Mezőlak)
2. díj: Mayer Ádám (Balatonfüredi Radnóti Miklós
Általános Iskola, Balatonfüred); Barna Szilvia (Me-

zőlaki Arany János Általános Iskola, Mezőlak)
3. díj: Jani Mirtill
(Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, Badacsonytomaj); Kovács Anna Viktória (Szín-Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola, Badacsonytomaj
II. korcsoport (általános iskolások 3-4. osztály)
1. díj: Daragó Diána
(Magyarpolányi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény, Magyarpolány); Boros Luca (Balatonkenesei
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Balatonkenese)
2. díj: Gerics Izabella
Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, Badacsonytomaj, Révfülöpi telephely);
Mayer Lili (Magyarpolányi
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Magyarpolány);
Kovács Szimonetta (Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Balatonkenese)
3. díj: Mészáros-Daubner Márk (Balatonfüredi
Radnóti Miklós Általános
Iskola, Balatonfüred); Dobos Botond (Csopaki Református Általános Iskola,
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Csopak); Klespitz Dorka
(Magyarpolányi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény, Magyarpolány)
Különdíj: Chugyik Bíborka (Csopaki Református
Általános Iskola, Csopak);
Kiss Boglárka (Csopaki
Református Általános Iskola, Csopak); Magyar Júlia
(Balatonkenesei Pilinszky
János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola,
Balatonkenese); Szép Bianka (Mezőlaki Arany János
Általános Iskola, Mezőlak);
Szabó Korinna (Tatay Sándor Általános Iskola, Badacsonytomaj)
III. korcsoport (általános
iskolások 5-6. osztály)
1. díj: Katona Blanka
(Magyarpolányi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény,
Magyarpolány);
Horváth
Katalin
(Magyarpolányi
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Magyarpolány)
2. díj: Némedi Varga
Blanka
(Magyarpolányi
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény); Czintula Zoé
(Magyarpolányi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény)
3. díj: Kiss Kincső (Magyarpolányi Alapfokú Mű-

Szabó Korinna (Tatay Sándor Ált. Isk., Badacsonytomaj) rajza

vészetoktatási Intézmény);
Kondor Kíra (Ramassetter
Vince Testnevelési Általános Iskola, Sümeg)
Különdíj: Csóri Kata
(Magyarpolányi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény); Gál Dominik (Csopaki Református Általános
Iskola, Csopak)
IV. korcsoport (általános
iskolások 7-8. osztály)
1. díj: Pad Bálint (Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény); Bata
Kitti (Mezőlaki Arany János
Általános Iskola, Mezőlak)
2. díj: Bogdán Dzsenifer (Mezőlaki Arany János
Általános Iskola, Mezőlak);
Bogdán Alexandra (Mezőlaki Arany János Általános Iskola, Mezőlak)
3. díj: Nagy Nikol, Salamon Réka (Balatonfüredi
Radnóti Miklós Általános
Iskola, Balatonfüred)
Különdíj: Jász Dominik
Csaba (Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota)
TANULMÁNYOK

Kovács Szimonetta 4. o. (Pilinszky J. Ált. Isk., B.kenese)

II. korcsoport (általános iskolások 3-4. osztály)
Különdíj: Padi Levente
(Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája, Várpalota)

III. korcsoport (általános iskolások 5-6. osztály)
1. díj: Almsteier Márton (Bán Aladár Általános
Iskola, Várpalota); Fenyő
Zoltán, Doszpolt László,
Palkovics Petra, Gettinger
Evelin (Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola, Nagyvázsony)
2. díj: Egly Sára (Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, Sümeg)

Mayer Ádám 2. osztályos
(B.füredi Radnót M. Ált. Isk.)

IV. korcsoport (általános
iskolások 7-8. osztály)
1. díj: Csipszer Fanni
(Devecseri Gárdonyi Géza
Általános Iskola, Devecser)
2. díj: Papp Csilla (Csajági Ref. Ált. Isk., Csajág)
3. díj: Molnár Gergő
(Bán Aladár Általános Iskola, Várpalota)

Középiskolás I. korcsoport
(9-10. osztály)
1. díj: Starcsevics Bence
(Batsányi János Gimnázium,
Tapolca)
2. díj: Major Bernadett
(Thuri György Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola, Várpalota)
3. díj: Vincze Lilla Veronika (Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola, Ajka)
Középiskolás II. korcsoport (11-12. osztály)
1. díj: Antal Dóra (Kisfaludy Sándor Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, Sümeg);
2. díj: Imre Kornél
(Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, Veszprém)
3. díj: Látos Márk
(Veszprémi
Szakkézési
Centrum Ipari Szakgimnáziuma, Veszprém)
FOTÓK
Középiskolás korcsoport
(9-12. osztály)
1. díj: Gróf Gabriella
(Batsányi J. Gimnázium és
Kollégium, Tapolca)
2. díj: Lenner Júlia (Batsányi J. Gimnázium és Kollégium, Tapolca); Noszlopi
Flóra (Batsányi J. Gimnázium és Kollégium, Tapolca)
3. díj: Noszlopi Bereniké
Zoé (Batsányi J. Gimnázium
és Kollégium, Tapolca)
Különdíj:
Akkerman
Anna (PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és
Kollégiuma, Zirc); Bicsérdi
Bálint (Batsányi J. Gimnázium és Kollégium, Tapolca); Sipos Ákos (Batsányi
J. Gimnázium és Kollégium,
Tapolca)
Horváth Andrásné
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MULAT-A-KARSZT 25.0
Egy szép télvégi estén,
reményektől eltelve igyekeztünk a festőien kivilágított
Thury-várba, ahol a nagyterem már díszben állva várta
a bálozó vendégeket. Még a
híres vitéz, Thury György is
a homlokáig tolta volna fel
acélsisakját, meglátván, hogy
várának nagytermét, mily
pompázatosan felékesítette a
lelkes és gondos várpalotai
kollektíva. Az idei alkalom
volt ugyanis a 25., amikor a
hosszú és rideg téli éjszakák
rövidülése okán, ünneplésre
és mulatozásra gyűlt össze a
vízmű munkatársainak színe-virága. A „micimackós”
Milne után szabadon Feri
„barátai és üzletfelei” megtöltötték a termet, hiszen
mintegy 220 vendég forgolódott ott, bizonyítva, hogy ez
a rendezvény (ami a polgármester asszony szerint is az

egyik meghatározója a városi
összejöveteleknek) komoly
érdeklődésre tart számot.
A zenéről, a méltán híres
Búgócsiga együttes gondoskodott, és a megjelentek
tanúbizonyságot tettek arról,
hogy elegendő jókedvet hoztak magukkal a tarsolyukban.
Meglepő módon Gianfranco
Campanari (a polgármesterasszony férje-ura) is mikro-

BAKONYI KARSZTVÍZ

font ragadott, és így olasz
eredetiben élvezhettük a
Lasciate Mi Cantare című
örökzöld slágert.
A csodás, bőséges, svédasztalos vacsora után remek
alkalmunk keletkezett némi
ritmikus mozgásra, amit
csak fokozott Marót Vikinek
és vokalistáinak színvonalas műsora. Szükség is volt
némi forgolódásra, hogy a

kiváló helyi boroktól és a
megszokott módon kiemelkedő koktéloktól a lábunkban kialakuló „buginak”
teret biztosítsunk. A táncoló
forgatag nem akart ritkulni,
csak egy kis pihenő idejéig,
mikor is a tombola sorsolása
vette kezdetét. A tombola
nyereményei sokfélék és
értékesek voltak, hisz ki ne
szeretne Krétán eltölteni egy
hetet, vagy vadonatúj LED
TV-n nézni az adást, esetleg
új biciklivel áthidalni a teret.
Az éjféli trakta után újult
erővel vetettük magunkat a
táncparkettre és hajnali órán,
kimerülten hazafelé baktatva
konstatáltuk, hogy ismét eltölthettünk egy remek estét a
várpalotai kollégáink jóvoltából és rengeteg élménnyel
gazdagodva térhettünk a kiérdemelt nyugovóra.
S. F.
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