Idén is volt Euroflow 4 tusa
Ez év május 22-én már harmadik alkalommal
rendeztük meg az Euroflow Zrt. kezdeményezésére és támogatásával a 4 Tusa sportversenyt, melynek helyszíne a Tatai Olimpiai Edzőtábor volt. Az
üzemek mellett az Irányítóközpont is képviseltette
magát csapatonként 6-6 fővel, így egy barátságos,
izgalmakban és élményekben gazdag versenyt
bonyolíthattunk le. A versenyszámok ebben a
küzdelemben rendhagyóak voltak: darts, ulti,

Északdunántúli Vízmű

biliárd és asztali foci. A végső küzdelemben ezúttal az Esztergomi Vízmű Üzem csapata bizonyult
a legjobbnak, melynek összeállítása a következő
volt: Botos Tamás (csapatkapitány), Botos Csaba,
Danics Tamásné, Győri Gábor, Nagy Mihály. A
küzdelemben a Fair Play szabályai voltak az
irányadók, hiszen a kevesebb létszámmal érkező
csapatokat más csapatok tartalékos játékosai szívesen kiegészítették.
kd

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Bármikor
megengedheted
magadnak!
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Víz újság – az
Északdunántúli Vízmű Zrt. lapja.
Felelős kiadó: Bunda István vezérigazgató
Szerkesztők: Kreitner Krisztina PR vezető, Király Dóra PR munkatárs
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2009. évi fõbb gazdasági célkitûzések

Esztergomban is vízkincs a talpunk alatt

Társaságunk
2009. évi üzleti
tervét a szolgáltatási és fejlesztési
célkitűzésekkel,
valamint a tulajdonosi elvárásokkal összhangban
határozta meg.
Az üzleti terv
összeállításakor
6.904.000 ezer
Ft árbevétel teljesítését tűztük ki. Ez az
előző évi értékesítési mennyiségekhez
közeli teljesítéssel – 19.902 ezer m3 értékesített ivóvíz és 8.119 ezer m3 elvezetett
szennyvíz – érhető el, figyelembe véve
az átlagosan 9 % körüli díjemelést.
A ráfordításainkban 5,6 %-os emelkedéssel számoltunk az előző évihez
képest. Szolgáltatásainkat és a kapcsolódó tevékenységeket terveink szerint
690 fővel valósítjuk meg. A fizetésekre
és egyéb juttatásokra rendelkezésre álló
keretösszeget 4 %-kal emeltük meg. Az
általunk kezelt állami, valamint a saját
létesítmények felújítására és a beruházá-

Társaságunkat ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési, és
tisztítási feladatokra alapították, múltunkat tekintve több
mint száz évre tekinthetünk vissza. A tulajdonosi jogokat a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (91,74%) és Tatabánya
Megyei Jogú Város Önkormányzata (8,26%) gyakorolja.
Működési területünkön, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest
megyékben 89 településen 321 ezer fő részére biztosítjuk az
ivóvizet, és 36 településen 205 ezer ember veszi igénybe a
szennyvízszolgáltatást.
A vízellátást döntően a karsztvízre telepített tatabányai
vízaknák, a dorogi, sárisápi karsztkutak, kisebb részben dunai parti szűrésű vízbázisok, illetve egyedi kutak biztosítják.
Szolgáltatásunkat az ökológiai szemlélet jellemzi mind a
vízbázisvédelem, mind a szennyvíztisztítás vonatkozásában.
Esztergom vezetékes ivóvízzel történő ellátása az 1900-as
évek elején került napirendre, majd 1927-ben építették meg
a mai vízhálózat alapját képző rendszert, melynek terveit
Varga József készítette. Természetesen korábbról is találhatóak adatok a vízellátással kapcsolatban, hiszen már ókori
leletek is bizonyítják vezetékek meglétét a királyvárosban.
Az évtizedes fejlődések során az új utcák létesítésekor új
vezetékeket lefektettek le, így napjainkra a város hálózata
elérte a 90 kilométeres hosszúságot.
Esztergom város igényeinek megfelelően 2007-ben befejeződött a tokodi ereszkék, a hozzá tartozó létesítmények és a
meglévő vízhálózat összekapcsolása, - melynek köszönhetően
teljesült a lakosság régi vágya - megoldódott a karsztvízzel
történő ivóvízellátás.
Ennek értelmében, a városban 2007-től a vízellátás biztosítható 100%-ban dunai parti szűrésű vízbázisból, vagy
100%-ban a tokodi ereszkékből kitermelt karsztvízből, de
megoldható, hogy kevert vizet fogyasszanak – igényeiknek
megfelelően. A parti szűrésű és a karsztvíz is kiváló minőségű, minden komponens tekintetében megfelelnek a hatályos
jogszabályi előírásoknak. A parti szűrésű víz lágyabb, tulajdonképpen a Duna vize a kavicsrétegen való áramlás – természetes szűrés – után a csápos kutakon keresztül
jut a
Fogyasztóhoz. A karsztvíz keményebb, magasabb a
kalcium-, magnéziumsó tartalma, mivel hosszú
(akár 50 év) a felszín alatti áramlási ideje, mely
során ezek a vegyületek beoldódnak
a vízbe. Ennek is köszönhető egyik
legfontosabb tulajdonsága – miszerint tartalmazza mindazon ásványi

sokra 1.015.300 ezer Ft értékcsökkenési
leírást képezünk és használunk fel.
A tevékenységünk eredményeként
63.500 ezer Ft nyereséget terveztünk.
Már az év első hónapjainak termelési
és értékesítési adatai jelezték, hogy a gazdasági válság miatt az iparban jelentkező
termelés csökkentések és elbocsátások
hatásaként cégünknél is visszaesnek az
értékesítési mennyiségek. A betervezett
árbevétel elérésének így nincs esélye,
várhatóan 300 Millió Ft-tal kisebb értékesítési árbevétellel kell számolnunk.
Ennek ellenére nem adtuk fel fejlesztési és jövedelemnövelési célkitűzéseinket. A kieső árbevétel kompenzálását
elsősorban a rendelkezésre álló emberi
erőforrások fokozott kihasználásával
kívánjuk elérni, csökkentve ezzel a külső megbízásokra fordított kiadásokat.
Ebből közel 200 millió Ft megtakarításra számolunk. Mellette azonban minden
területen szükség van a pazarlások kiküszöbölésére, amelyet intézkedési tervek
kiadásával segítünk elő.
Csökkentenünk kell az üzemanyag,
az energia, a papír, stb. felhasználást, és
az igénybe vett külső szolgáltatásokra

fordított kiadásokat. Ellenkező esetben
nem tudjuk realizálni a betervezett 4
%-os béremelést. (A főtulajdonos által
meghatározott irányelvek szerint, ha
nem haladjuk meg az előző évi 56.649
ezer Ft-os eredmény szintet, akkor be
kell tartanunk a 3- %-os béremelési korlátot. Negatív eredménye esetén pedig
nem lehet nagyobb a felhasznált bértömeg az előző évinél.)
A már említett gazdasági válság hatására a kintlévőségek növekedésével is
számolnunk kell, annak ellenére, hogy
tettünk lépéseket a behajtási tevékenységünk eredményességének növelésére.
A jelzett problémák ellenére pénzügyi
helyzetünk stabil, likviditásunkat a 2009es üzleti évben nem fenyegeti veszély.
Összegezve megállapítható, hogy 2009.
évi legfőbb gazdasági célkitűzésünk az,
hogy a kedvezőtlen külső hatások - az
értékesítési volumen és a fogyasztók fizetőképességének csökkenése – ellenére
is eredményes évet zárjunk.
dr. Sencz József
gazdasági vezérigazgató-helyettes

I. félévi Közgyûlések és Felügyelõ Bizottsági tanácskozások
Társaságunk 2009. első félévében két közgyűlést tartott.
A februári rendkívüli közgyűlésen társaságunk tulajdonosai
elfogadták 2009. évi üzleti tervünket, megállapították társaságunk vezérigazgatójának személyi alapbérét és prémiumfeladatait, valamint módosították a Szervezeti és Működési
Szabályzatunkat. Az április 30-án tartott rendes közgyűlésen a
tulajdonosok értékelték a 2008. évi gazdálkodást, elfogadták
a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót. A közgyűlés
döntött arról is, hogy az 55.649 eFt adózott eredményből
osztalékot nem fizet társaságunk, hanem azt teljes egészében
a KEOP beruházások önrészének fedezetére eredménytartalékba helyezi. A rendes közgyűlés több ponton módosította
társaságunk Alapszabályát is. Már a második félévben, július
3-án újabb rendkívüli közgyűlés volt társaságunknál, melyen
a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját
mérsékelték a tulajdonosok.
Társaságunk Felügyelő Bizottsága összesen négy ülést
tartott 2009. első félévében. Januári ülésén a 2009. évi üzleti
tervet, az SZMSZ módosítást, valamint társaságunk vezér-

igazgatójának prémiumfeladadtát tárgyalta meg a bizottság.
A március 6-ai ülésen a Felügyelő Bizottság elfogadta a 2008.
IV. negyedévi vezérigazgatói jelentést társaságunk ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról,
továbbá elfogadta saját 2009. évi munkatervét és jóváhagyta
az ellenőrzési feladattervet. A március 26-án tartott ülésen a
Felügyelő Bizottság megtárgyalta mindazon előterjesztéseket,
melyek a rendes közgyűlés elé kerültek, módosította saját
ügyrendjét, valamint tudomásul vette az Ellenőrzés 2008. II.
félévről szóló beszámolóját. A júniusi ülésen a testület foglalkozott társaságunk szervezet-korszerűsítési kérdéseivel
és augusztus 1-jei hatállyal hatályba léptette a Szervezeti és
Működési Szabályzatunk módosításait, megtárgyalta továbbá
a vezérigazgatói jelentést a 2009. I. negyedévi ügyvezetésről,
vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról, tájékoztatót hallgatott
meg a vízbázisvédelem helyzetéről, a közgyűlési határozatok
végrehajtásáról, áttekintette társaságunk víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos gyakorlatát, valamint ismét
módosította saját ügyrendjét.

anyagokat, melyekre az emberi szervezetnek szüksége van
ahhoz, hogy egészségét megóvja – hogy igazoltan ásványvíz minőségű. A város kétoldali vízbetáplálása a lakosság
karsztvíz iránti igényén kívül vízbiztonsági szempontból is
kedvező, ugyanis bármilyen katasztrófahelyzet esetén társaságunk azonnal teljes egészében karsztvízből tudja biztosítani
a város ivóvízellátását. Magyarország lakosságának 30%-a az
Európai Unió elvárásainak nem megfelelő ivóvizet kap, így
az Ivóvízminőség- javító Program keretében közel 200 milliárd forint költségigényű támogatással kell megoldani, hogy
2012-ig mindenhol legyen egészséges ivóvíz. Ebből a szemszögből nézve Esztergom városa kiemelten jó helyzetben van,
hiszen társaságunk biztosítani tudja az egészséges, hatályos
jogszabályoknak megfelelő, kiváló minőségű ivóvizet akár
hosszú távon is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
tavalyi évben vett 200 vízmintából mindösszesen 4 darab volt
kifogásolható, és ezen adatokat mind a társaságunk akkreditált
laboratóriumának szakemberei, mind az ÁNTSZ mérései alátámasztják. Az elmúlt évek során folyamatos erőfeszítéseket
tettünk a környezetvédelmi helyzet javítására. Vízbázisaink
védelmére megtettük a szükséges intézkedéseket. A levegőtisztaság-védelem területén felszámoltuk a bejelentésre kötelezett
légszennyező pontforrásokat. A Környezetközpontú Irányítási
Rendszer követelményének megfelelően beszállítóinktól is
elvárjuk a környezetkímélő munkavégzést.
Társaságunk kiemelt fontosságúnak tartja, hogy
Fogyasztóink rendszeresen tájékozódjanak mindazokról a
jelentős erőfeszítésekről, amelyeket a környezet megóvása
érdekében teszünk. Különösen nagy hangsúlyt helyezünk az
oktatási intézményekkel való kapcsolattartásra, arra, hogy a
gyerekek már iskolás korban elsajátítsák a környezettudatos
gondolkodást, viselkedést. A jövőben is megteszünk mindent
azért, hogy bevonjuk a következő generációt a környezetvédelembe, így sikerüljön megóvni környezeti értékeinket, és
ez által a Földet.
Elköteleztük magunkat, hogy tevékenységünkben kiemelt szerepet kapjon a fogyasztóközpontúság, az épített
és természeti környezet állapotának megőrzése, javítása.
Minden munkatársunk ennek tudatában hajtja végre feladatait, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy társaságunk
hosszú távú célja, küldetése a minőségi szolgáltatás,
a fogyasztói igények teljes körű kielégítése, hogy
minden fogyasztónk tisztában legyen azzal, hogy
„A víz kincs, a környezet érték!
krk
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Személyi változások az Irányítóközpontban

„Vértesi ásványvíz”

Dr. Sencz József 2009. március 16-tól látja el az
Északdunántúli Vízmű Zrt.-nél a gazdasági vezérigazgatóhelyettesi feladatokat. Ezt megelőzően egy szervezési és hatékonyságfejlesztési tanácsadással foglalkozó céget irányított.
Mérnöki és közgazdasági végzettséggel is rendelkezik, doktori
címét pedig gazdálkodási menedzsmentből szerezte meg.
Az Irányítóközpontban 2009. április 1-től a hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzat keretén belül az alábbi
személyi változások történtek:
Dr. Szigligeti János adminisztratív vezetői feladatokat lát el,
míg előző beosztását – Igazgatás vezető - dr. Varga György
Péter igazgatási főelőadó vette át.
Cenkvári Veronika, - eddigi adminisztratív vezető – kontrolling vezetői munkakörben végzi tovább munkáját.
Szabó Pál felelős vezető műszaki tanácsadói feladatot lát el,
míg Ádám Róbert János felelős belső vízminőség ellenőrzést
irányító vezetőként dolgozik tovább.
Beruházás vezető Pintér Imre István lett, akinek előző
beosztását Bednár Mihály viszi tovább, biztonságtechnikai
vezetőként.
Szerdahelyi Katalin műszaki fejlesztési vezetői feladatokat
lát el, míg Kondé Béla fejlesztési főmunkatársként dolgozik
tovább.

Társaságunk életében kiemelkedő
esemény, hogy az ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a június 9-i határozataival a Tatabánya XIV/A és
XV/C vízaknák vizét elismert ásványvízzé
minősítette. A jelzett hatóság a két vízakna
vizének belső (palackozási célú) felhasználása esetén a „VÉRTESI ÁSVÁNYVÍZ”
megnevezés használatát engedélyezte.
A tatabányai vízaknák alap vízbázisai
a Tatabánya – Tata – Oroszlány - Bicskei
Regionális Ivóvízellátó Rendszernek,
amelyen keresztül több, mint 200 000 fő
ivóvízellátását biztosítjuk. A vízaknákból
szolgáltatott ivóvíz -most már elismert
ásványvíz- a Dunántúli-középhegység
északi részének triász korú vízadójából
származik. A vízaknák vizének az összes
ásványi anyag tartalma 500-1000 mg/l
közé esik, a nátrium, a kalcium, valamint

Halasy Károly korábbi PR-HR vezető, 2009. április 1-jétől
a VKDSZSZ titkára lett. Az ő helyére került be a Dorogi
Vízmű Üzemtől - 2009. április 15-től - dr. Szirtes – Csoknyay
Zsuzsanna, mint HR gazdálkodás vezető, és Kreitner Krisztina
PR vezető.
Minden új munkakörbe került kollégánknak sok sikert kívánunk megváltozott beosztásához, feladatainak eredményes
elvégzéséhez!
krk

magnézium tartalma alapján elismert ásványvíznek minősítette a jelzett hatóság a
vízkiemelés helyszínén. A vízszállítás és
a másodlagos szennyeződés megelőzésére
szolgáló, ÁNTSZ előírás alapján történő
klórozás nem módosítja a jelzett három
komponens mennyiségét.
Büszkék vagyunk rá, hogy fogyasztóinknak elismert ásványvízzé minősített
vízbázisból származó ivóvizet tudunk
biztosítani, akkor, amikor az ország lakosságának közel 30 %-ka nem kap megfelelő
minőségű ivóvizet.
Célunk, hogy felhívjuk a fogyasztók
figyelmét a csapvíz fogyasztására, amely
azon kívül, hogy rendkívül egészséges a
jelzett területen mindössze 50 fillérbe kerül
literenként!
Tóth Mária
vízgazdálkodási vezető

Elismerések Víz Világnapja alkalmából

MaVíz PR Szakmai Nap a Csapvíz jegyében

Rangos kitüntetést kapott a Víz
Világnapja alkalmából társaságunk
két szakembere. Dr. Kovács György
Zoltán műszaki vezérigazgató-helyettes, valamint Márkus Ferenc, a Tatai

Az utóbbi években gyakran felmerült az igény (konferenciákon, szakmai rendezvényeken) arra, hogy intenzívebb,
hatékonyabb kommunikációval segítsük
elő a csapvíz társadalmi elfogadottságát. A MaVíz PR Munkacsoportja a
tagszervezetek igényeinek figyelembevételével 2009-re „Csapvíz - Bármikor
megengedheted magadnak!” címmel
elkészített egy csapvizet népszerűsítő
PR kampányt.

Vízmű Üzem vízágazat vezetője vehette át a Magyar Víziközmű Szövetség
Emlékérmét a fővárosban, az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács hivatalában.
Az ágazatban és a szövetségben végzett

Márkus Ferenc
1973-tól első, egyben egyetlen munkahelye társaságunk, illetve elődszervezete. Segédmunkásként kezdte tevékenységét,
de 1980-ban megszerezte második, azaz szakérettségijét, így
vízügyi technikusi képesítést kapott. Jelenleg a Tatai Vízmű
Üzem vízágazat vezetőjeként végzi munkáját, egyben az üzemvezető helyettese is.
Dr. Kovács György Zoltán
Okleveles vízépítő mérnöki diplomáját 1975-ben szerezte
meg. 1981-ben vette át építőipari-gazdasági mérnöki diplomáját. 1984-ben doktorált közgazdaságtudományból. 1975-90-ig
a Komárom-Esztergom Megyei Tanács vízügyi csoportvezető
főmérnöke, 1990-98-ig a megyei közgyűlés elnöke. Ezt követően
a KÖZKER Infó Bt. tanácsadója, majd az ÉGÁZ - DÉGÁZ Rt.
Kommunikációs vezetője volt. Dolgozott a szakminisztériumban
megbízott főosztályvezetőként, majd az OKTVF főigazgatójaként. 2006-tól társaságunk műszaki vezérigazgató-helyettese.

odaadó, eredményes munkájuknak köszönhetően kapták meg mindketten a
szakma egyik legrangosabb elismerését,
melyhez gratulálunk!
kd

A kampány célja az ivóvíz presztízsének növelése, a jó minőség fogalmának társítása a csapvízhez, valamint a
csapvíz szervezetre gyakorolt kedvező
hatásának és előnyeinek bemutatása.
A kampányhoz aktívan kapcsolódott
Társaságunk is, mint a MaVíz tagszervezete és ezzel a szlogennel hirdettük meg Víz
Világnapi rajzpályázatunkat, valamint e
szellem jegyében tartottunk ismeretterjesztő előadásokat a Környezetvédelmi
hónapok eseményein.

kd

VÍZújság

Termékbemutatók Társaságunknál

Önkormányzati találkozók
2009-ben is

Részint jogszabályi változások miatt, részint a kínálati piacon új termék
megjelenésével kapcsolatosan keresték
meg Társaságunkat jelenlegi és jövőbeni
beszállító partnereink az év első féléve
folyamán. Elsőként a Seen-Sigma Kft.
és a VAG Kft. tartott bemutatót legújabb
generációs tolózáraikból, karmantyúikból, majd a Hawle Kft. két ismertetője
következett, amelyek közül az egyikben
egy új vegyszeres medencemosatási
technológiát mutattak be, a másikon
pedig a 2008/9 febr. 22-i ÖTM rendelettel kapcsolatos változásokról tartottak

tájékoztatót. Ezt az előadást a városi
tűzoltó parancsnokság munkatársai is
meghallgatták, így azonnal meg lehetett
beszélni az őket érintő kérdéseket is.
Az első félévi utolsó termékbemutatón
megismerkedhettünk a TWIN OXIDEal, mint a klórt helyettesítő fertőtlenítő
anyaggal. Tájékoztatást kaptunk az
eljárás előnyeiről, gazdaságosságáról
és esetleges hátrányairól is. Reméljük,
a második félévben is gyarapíthatjuk
ismereteinket és eszközeinket a termékbemutatókon megismert termékekkel!
kd

A több, mint egy évtizedes hagyományokhoz híven az idei
évben is találkozóra hívtuk a működési területünkön található
települések polgármestereit. A rendezvénysorozatról Bunda
István vezérigazgató úr gondolatait olvashatjuk.
„Stratégiai jelentőségűnek tekintem a fogyasztóinkkal, a
hatóságokkal, a gazdasági partnerekkel és nem utolsó sorban
az önkormányzatokkal kialakított jó kapcsolatokat. Fontosnak
tartom, hogy a gazdaság és a közélet szereplői folyamatosan
tájékozottak legyenek feladatainkról és célkitűzéseinkről.
Szándékom az, hogy rendszeres párbeszéd alakuljon ki közöttünk, és a települések vezetői ismerjék munkánkat. A találkozókból kiderült, hogy kedvezően fogadták tájékoztató
programjainkat, és jól tudják hasznosítani napi munkájukban az
ott hallott információkat. A találkozók jó lehetőséget kínáltak
arra, hogy közösen tekintsük át a településeket érintő konkrét
feladatokat, egyeztessük a tervezett felújításokat, beruházásokat. Az eseményeket természetesen felhasználtuk arra is, hogy
beszámoljunk az ÉDV Zrt. 2008. évi eredményeiről, tevékenységéről és bemutassuk 2009. évi üzleti célkitűzéseinket.
Az idei tavaszon is hat helyszínen rendeztünk találkozókat.
Örömünkre szolgált, hogy a programok szervezésében jó partnerre találtunk az önkormányzatokban, így a tájékoztatókat
döntően a polgármesteri hivatalokban rendeztük. Elismeréssel
adóztak munkánk iránt, hiszen, mint mondották: mi vagyunk
az egyetlen szolgáltató, akik a településeken „tetten érhetők”,
„megtalálhatók”!”
kd

Szennyvíztelepi mûszaki munkatársak oktatása
2009. évi belső oktatási tervünk alapján május 19-én és 20-án került sor a
szennyvíztelepeken dolgozó műszaki
kollégák képzésére. A 2 napos képzés
első napján felelevenítettük a korábban
tanultakat, majd a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium főosztályvezetője,
Murányiné Krempelsz Gabriella tartott
előadást a csatornázás, a szennyvízelvezetés, a környezetvédelem Európai Uniós
és magyarországi helyzetéről, és várható változásairól. Kora délután Horváth
András a Bakonykarszt Zrt. veszprémi
szennyvíztisztító telepének vezetője tar-

tott előadást a szennyvíziszap-kezelés
és a biogázfejlesztő üzemeltetésének
tapasztalatairól.
A második napon szakmai látogatáson
vettünk részt Budapesten, az épülő csepeli szennyvíztisztító telepen és a főgyűjtő
csatorna építésén. A monumentális építkezésen láthatták hogyan készül egy, a
legmodernebb technológiával felszerelt
tisztítótelep. Reméljük, munkatársaink
sok új tapasztalattal és ismerettel gazdagodva távoztak az oktatásról.
Perei Csilla
humánpolitikai főmunkatárs

Hegesztõtanfolyamot szervezett
az Interex-WAGA Kft.
2009. február 26-27-én ismételten PE hegesztői tanfolyamot tartott társaságunk
munkatársainak székesfehérvári beszállító partnerünk, az Interex- WAGA Kft.
Az idei képzésen ismétlő és új munkatársak vettek részt, akik az első napon az
elméleti ismereteket, második napon a gyakorlati tudnivalókat sajátították el.
A levizsgázott kollégák egy nemzetközileg elismert Georg Fischer hegesztési
bizonyítványt kaptak. Ezúttal is köszönjük a Kft. munkatársainak, hogy tudásukkal
segítették kollégáinkat.

„A Víz kincs - a környezet érték!”

Országos Víz Világnapja ünnepség Nyíregyházán

Társaságunknál már hagyománya van, hogy a Víz Világnapja
alkalmából „házi” ünnepséget rendezünk, ahol elismerésben
részesítjük azokat a dolgozókat, akik a víziközmű-szolgáltatás
területén több éves kiemelkedő munkát végeztek.

A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium ezúttal Nyíregyházát
választotta az országos víz világnapi
rendezvények fő helyszínéül.
Az események a Krúdy Vigadóban
zajlottak. Az országos víz világnapi
gyermekpályázat díjátadó ünnepségét az
esztergomi Duna Múzeum, a kitüntetés
átadó ünnepséget a Minisztérium szervezésében bonyolították le a szervezők.
A központi rendezvényen megjelent
Szabó Imre környezetvédelmi és víz-

A március 25-i tatai rendezvényen ezúttal 36 fő részesült
jutalomban, melyet Bunda István vezérigazgató úr adott át
az alábbi kitüntetetteknek:

Oroszlányi Vízmű Üzem
1.	�����������������������
Borosné Császti Mónika
2.	������������������������
Dubniczné Schwarcz Edit
3.	�������������
Hegedűs Imre

Irányítóközpont
1.	��������������
Bartók Csilla
2.	�������������
Bauer Ferenc
3.	�����������������
Gátvölgyi Imréné
4.	�������������������������
Juhászné Csirke Magdolna
5.	����������������
Ragány Istvánné
6.	�����������
Szabó Irén
7.	����������
Szabó Pál
Kisbéri Vízmű Üzem
1.	���������������������
Beöthyné Nagy Andrea
2.	���������������
Ferencz Róbert
3.	���������������
Szakács Roland

Esztergomi Vízmű Üzem
1.	��������������
Molnár Ferenc
2.	��������������
Balogh Sándor
3.	�������
Juhász Lajosné
�������
4.	�����
Nagy Lajosné
��������

Dorogi Vízmű Üzem
1.	�������������������������������
dr. Szirtes-Csoknyay Zsuzsanna
2.	�����������������
Korompai Katalin
3.	�����������������
Geiszler Jánosné
4.	������������
Csoma János

Tatabányai Vízmű Üzem
1.	��������������
Dávid Katalin
2.	�����������
Gál Róbert
3.	���������������
Szabó Attiláné
4.	���������������
Szűcs Andrásné
5.	��������������
Szabó Szilárd
6.	�����������
Pintér Géza
Tatai Vízmű Üzem
1.	������������
Dávid Vince
2.	������������
Jónás János
3.	��������������
Recsák Vendel
4.	����������������������������
Dr. Szigligetiné Horváth Éva
Víztermelő Bányaüzem
1.	���������������
Benyőcs Ferenc
2.	�������������
Bolla Károly
3.	������������
Cseke Gyula
4.	���������������
Jelinek Ferenc
5.	�������������
Rozsák József

A beérkezett alkotások értékelése
Társaságunk és a Magyar Hidrológiai
Társaság Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete a hagyományokhoz híven az
idei évben is meghirdette Víz világnapi
rajzpályázatát. Ebben az évben csatlakoztunk a pályázati kiírás témájával a Magyar
Víziközmű Szövetség „Csapvíz – bármikor megengedheted magadnak” c.
kampányához. A médiában közzétett
felhívás mellett írásban is értesítettük

az iskolákat és az óvodákat a pályázati 37 egyéni, 10 csoportos és 3 működési
lehetőségről, így idén is rengeteg al- területen kívüli díjat állapítottak meg.
kotás érkezett be. A Kasza Jánosné,
Dr. Szigligetiné Horváth Éva, Fábián
László, Gruberné Trattner Angéla
összetételű zsűri 2009. március 12én gyűlt össze az Irányítóközpont
tanácstermében. Nagyon nehéz helyzetben voltak, hiszen szebbnél szebb
művek közül kellett választani. Végül

Díjátadó ünnepség társaságunknál
A Víz Világnapja alkalmából kiírt pályázat
nyertes alkotásainak díjazására március 23-án, a
tatabányai Irányítóközpontunk tanácstermében
került sor. A díjátadó ünnepségen megjelenteket
Halasy Károly PR és HR vezető köszöntötte,
majd Szabó Pál társaságunk műszaki vezető
tanácsosa, a Magyar Hidrológiai Társaság
Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének
elnöke mondott ünnepi beszédet.
A tanácstermünk zsúfolásig megtelt, a gyermekek izgatottan várták az ajándékokat. A
nyertesek között volt óvodás, kisiskolás és kö-

zépiskolás tanuló, egyéni és csoportos díjazott
egyaránt, akik örömmel vették át az értékes
ajándékokat Bunda István vezérigazgatótól,
Szabó Páltól valamint Dr. Kovács György
Zoltán műszaki vezérigazgatóhelyettestől,
az Által-ér
Szövetség
elnökétől.

ügyi miniszter és Kóthay László vízügyi
szakállamtitkár, akik ajándékokat adtak
át a gyerekeknek és kitüntetéseket nyújtottak át a vízügyi ágazatban kiemelkedő
munkát végző szakembereknek.
Társaságunk egy első helyezetti díjat
ajánlott fel az országos pályázaton kiemelkedően szereplő óvodás korú pályázó számára, melyet Halasy Károly PR és
HR vezető adott át egy hajdúszoboszlói
óvodás kislánynak.

Környezet- és Természetvédõ Szervezetek
Országos Találkozója
2009. március 26-29. között rendezték meg a Zöldek XIX. Országos
Találkozóját Tatabányán, a Modern
Üzleti Tudományok Főiskoláján. A
választás nem véletlenül esett megyeszékhelyünkre, hiszen az elmúlt években
Tatabánya nagyon sok mindent megtett
azért, hogy szabaduljon a piszkos 12
kategóriától. Elsőként kezdeményezte a
városi éghajlatváltozási mintaprogram
kidolgozását, megvalósította települési

szintű Hőség- és UV-riadótervét, amely XIV/a Vízaknával, Európa egyedülálló
brüsszeli elismerést is kapott! Megalakult Vízbányájával is.
a városban a Tatabányai Klímakör is és
tagja lett a város a Klímabarát Települések
Szövetségének. Ezen eredmények ismeretében Társaságunk szinte kötelezően
tett eleget a támogatói megkeresésnek.
Az OT közel 400 regisztrált tagját kínáltuk üde, friss csapvizünkkel, melynek
vízbázisa immáron ásványvízzé minősített! A résztvevők megismerkedhettek a

Föld Órája a Vértes Centerben
Tatabánya is csatlakozott az idei Föld
Órája nemzetközi akcióhoz, a globális
lámpaoltáshoz. Március 28-án, szombaton 20.30-tól 21.30-ig Európától
Ausztráliáig, a világ csaknem ezer
településén az ott élők kikapcsolták
nélkülözhető elektromos berendezéseik
működését, a feleslegesen égő lámpákat,
csökkentve ezzel az energiafelhasználást
és az üvegházhatású gázok kibocsátását.
A nemzetközi kezdeményezésnek több
éves hagyománya van, a civil kezdeményezés elsősorban figyelemfelhívó
célt szolgált, a szervezők ezzel is ösztönözni kívánták a Föld lakosságát az

energiatakarékosabb életmódra. Az
akció jelmondata: Ön is áldozzon 60
percet a Földért! Délután 16 és 22 óra
között változatos programok voltak a
Vértes Centerben, ahol a szervezők
(Tatabánya MJV Önkormányzata és a
Tájak, Emberek, Környezet Egyesület),
valamint Társaságunkon kívül még
a lebonyolításban közreműködők
(Mosolygós Gyermekekért Alapítvány,
AVE Tatabánya Zrt, ÁNTSZ Tatabányai,
Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete, a
MTESZ KEM-i Szervezete, az Óvárosért
Egyesület és a Tatabányai Klímakör)
előadásokkal, takarékossági praktikákkal

és tanácsadással szolgáltak az érdeklődőknek. Standunkon a 240 m mélyről
érkező karsztvíz megkóstolása mellett
Deák Tamás minőségügyi munkatárs
különböző víztakarékossági praktikákkal
ismertette meg az egybegyűlteket.

„Nyitott kapuk”-kal az érdeklõdõk elõtt
A rendezvénysorozat beharangozója
Rendhagyó módon az idei év februárjában is találkoztak a szolgáltatók és a civil
szervezetek a tatabányai Polgármesteri
Hivatal tanácstermében. A találkozón

eldőlt a nyitókiállítás és a záró verseny tatabányai szennyvíztisztító telepen és
időpontja is. Társaságunk április 27-én és május 3-án a XIV/A Vízaknán várta az
május 4-én a Víz- és Környezetvédelmi előzetesen bejelentkezett csoportokat!
Laboratóriumban, május 12-14 között a

„Nyitott kapuk” idén is a környezettudatosság jegyében
Ismét szakmai kiállítással nyílt meg az
idei „Nyitott kapuk” rendezvénysorozat
Tatabányán. A megnyitóra április 1-jén
került sor A Közművelődés Házában,
ahol a sajtótájékoztatón megjelentek a

helyi, regionális és országos média képviselői is. Az „Együtt értetek” szlogennel
létrejött rendezvénysorozatot idén a tizenegyedik alkalommal hirdették meg,
melyen 16 szolgáltató és civil szervezet

vett részt közösen. Az idei kiállításon,
amely két napon át várta az érdeklődőket, közel 2500 óvodás, általános és
középiskolás látogatta meg társaságunk
standját.

Megnövekedett kíváncsiság a víz útja iránt
Mint a térség legjelentősebb víziközmű-szolgáltatója, nagy hangsúlyt
fektetünk a felnövő nemzedék környezetvédelmi szemléletének alakítására, a
környezettudatos magatartás formálására. A környezetvédelmi hónap keretében
a többi közszolgáltatóval közösen meghirdetett „Nyitott kapuk” alkalmával

több száz tanuló ismerkedhetett meg a
környezet megóvását, védelmét szolgáló
technológiákkal. A szennyvíztisztító telepen Rigla Andrea szennyvízágazat vezető, a laboratóriumban Halász Ferencné
laboratóriumvezető, a XIV/a Vízaknán
Varga Sándor bányamester fogadta a bejelentkezett csoportokat. A csapvíz ere-

Vízkincskeresõ kerékpáros vetélkedõ
Esztergomban a Föld napján
2009. április 24-én 35 esztergomi és
párkányi felső tagozatos diák rendhagyó
tananyagot sajátított el egy szokatlan
tanítási napon, azon a kerékpáros vetélkedőn, melyet társaságunk Esztergomi
Vízmű Üzeme szervezett a Föld napja
alkalmából. A 6 helybéli iskola 7 csapata
nagy lendülettel vágott neki a megpróbáltatásoknak, melynek során nemcsak
izmaikat, hanem agyukat is megtornáztathatták. A versenyzők 6 állomáson
hallgathatták az előadásokat, melyek
a városi vízisportról, a környezetvédelemről, a csapvízről, a biztonságos közlekedésről, valamint a Dunáról szóltak.

A rendőrség által az Erzsébet-parkban
felállított ügyességi pálya próbára tette a
gyerekek egyensúlyérzékét, ezzel együtt
remek szórakozást is nyújtott.
A csapatok a nap végén a Duna Múzeum
udvarán teszt kitöltésekor próbáltak visszaemlékezni az elhangzott előadások
anyagára. Ennek eredményeként a PPKE
Vitéz János Gyakorló Általános Iskolája
által indított, BMX nevű csapat tagjai
lettek az elsők, mögöttük másodikként
végzett a párkányi Ady Endre Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola Ady suli
nevű csapata, harmadik pedig a József
Attila Általános Iskola Biciklis Banditák

csapata lett. Az első három helyezett
csapat tagjai értékes ajándékokkal lettek
gazdagabbak, de senki sem távozott üres
kézzel.
Társaságunk köszönetet mond az
állomásokon helyt álló intézményeknek, társaságoknak (Duna Múzeum,
Környezetkultúra Egyesület, Esztergomi
Evezősök Hajósegylete, ÉDUKÖVIZIG,)
valamint külön köszönjük az Esztergom
Városi Rendőrkapitányság dolgozóinak
a segítségét, hogy már több éve színesítik e nemes küzdelmet! Köszönjük
a 4-ÉPV Kft-nek a néhány, de nagyon
értékes ajándék adományozását.

detével, fontosságával Kreitner Krisztina
PR vezető ismertette meg a látogatókat.
A vízminőségről, a szennyvíztisztításról
és a víz szélsőséges megjelenési formáiról is sok új információt szerezhettek
a diákok.

Bezártak a „Nyitott kapuk”
Az idei évben május 27-én zárultak
be a nyitott kapuk a szolgáltatóknál és
a civil szervezeteknél az érdeklődők
előtt. A hangulatos záró versenyen 15
óvodás és 17 iskolás csapat vett részt,

a változékony idő ellenére remek
hangulatban. A 100 szavas internetes
összefoglalóból és víztakarékossági
praktikákról Kreitner Krisztina PR
vezető kérdezte a versenyzőket. A ki-

alakított akadálypálya is nagy siker
volt kicsik és nagyok között egyaránt.
Fiatalok nagy száma köszönte meg
munkánkat és jövőre ismét számítanak
jelenlétünkre a rendezvénysorozaton!

Városi Természetvédelmi Vetélkedõ
Az idei évben már hatodik alkalommal
rendezte meg a tatabányai Jókai Mór
Általános Iskola a természetvédelmi
vetélkedőt. Népszerűségéből mit sem
vesztve az idei évben szinte az összes városi általános iskola képviseltette magát,
sőt a vértesszőlősi iskola is jelen volt. Az

iskola új igazgatóasszonya köszöntötte
a megjelent csapatokat és kísérőiket,
akik a „kispadon” szurkolhattak tanítványaiknak. Társaságunk ismételten a
zsűri soraiban képviseltette magát, valamint az első helyezetteknek értékes
ajándékokat adtunk át, a többieknek

apró szóróanyagokkal kedveskedtünk.
A részt vevő diákok rengeteg új ismeretet szerezhettek szűkebb és tágabb környezetükkel kapcsolatosan és a szoros
küzdelemben végül a Bolyai Általános
Iskola győzedelmeskedett.

Hamarosan jubiláló
Vízkincskeresõ kerékpáros túra Tatán
Társaságunk Tatán is megrendezte májusban a hamarosan
jubiláló rendezvényét az általános iskolák felső tagozatosainak. A Víz világnapjától a Környezetvédelmi világnapig tartó
időszakban kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatos
gondolkodásmód fejlesztésére ebben a korosztályban is. A
versenyre minden általános iskola jelentkezett, volt, aki több
csapattal is. Az Öreg-tó partjáról induló és a MH 25. Klapka
György Lövészdandár Laktanyájában végződő versenyen hat
állomás várta a résztvevőket, ahol előadások keretében sok
fontos ismeretanyagra tehettek szert a környezet,- és vízvédelem, a természetismeret,- és kultúra, valamint a Honvédség
feladatiról.
Az első helyezett a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai
Tagiskolájának „Smile” csapata lett! Ezzel megvédték első

helyüket, hiszen a tavalyi versenyből is ők kerültek ki győztesen! A helyszínt a nyereményükkel a kerékpárjukon hagyták
el, hiszen a sok ajándék mellett a fődíj egy-egy értékes többfunkciós kerékpáros computer volt. A verseny jó hangulatban
telt el, bizonyítva a szervezők által kitűzött célt, miszerint
környezetünk és a víz védelme évről-évre fontosabbá válik.
Társaságunk köszönetet mond az állomásokon helyt
álló intézményeknek, társaságoknak (Helyőrségi Klub,
ÉDUKÖVIZIG, Tatai Mezőgazdasági Rt., Magyar Madártani
Egyesület, Által-ér Szövetség) valamint külön köszönjük a
MH 25. Klapka György Lövészdandár dolgozóinak a segítségét, hogy már több éve színesítik e nemes küzdelmet!
Minden résztvevő állomáshely segítségét köszönjük, jövőre
újra találkozunk, mert „A víz kincs, a környezet érték!”

Környezetvédelmi Világnap idén is a Csónakázó-tónál
Június 06-án - a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
- nagyszabású rendezvényt szervezett a város polgármesteri
hivatala a tatabányai Csónakázó-tónál. Természetesen társaságunk, mint a térség legjelentősebb víziközmű-szolgáltatója
is részt vett a kiemelt környezetvédelmi eseményen. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. Színesítette az eseményt,
hogy minden résztvevő viselt valami zöldet, azzal is jelezve
környezettudatos elkötelezettségét, a természet iránt érzett
felelősségét. Kellemes színfoltja volt a rendezvénynek társaságunk kiállító sátra is, ahol különféle vizes játékokban vehettek
részt a vállalkozó szellemű látogatók. Gyermekek és felnőttek
egyaránt bizonyíthatták rátermettségüket. Voltak, akik tesztet
töltöttek ki, a kisebbek pedig játékos feladatokat oldottak meg.

Az idei központi témánk az éghajlatváltozás volt és a figyelem
felhívása a különböző vizes szélsőséges helyzetekre. Ebben
a témában segítségünkre volt a szomszédos sátor is, ahol a
Tatabányai Klímakör tartott előadást a környezet megváltozása miatt kialakult veszélyhelyzetekről.
Az egyes versenyállomásokon kapott zsetonokat az ÖKObüfében lehetett beváltani az egészséges életmódot támogató
gyümölcsökre, valamint friss, üde karsztvízre, mely hűsítő hatású volt a melegben. Nagy sikere volt még a „Gyalogoljunk,
fussunk a Földért!” teljesítménytávnak, hiszen a kisorsolt
teljesítménylapok tulajdonosai sapkát, pólót, strandfelszerelést, társasjátékot kaptak ajándékba. A fődíj Társaságunk
felajánlása: egy kerékpár volt.
kd

XIII. Víziközmû Konferencia Sopronban
Városi Környezetvédelmi Vetélkedõ
Immár hagyományt teremtve Madarak és Fák napja
alkalmából az idei évben is megrendezésre került a
Herman Ottó Általános Iskola környezetvédelmi vetélkedője. Népszerűségét mutatja, hogy idén az összes
városi általános iskola képviseltette magát. Az iskola
Igazgatóasszonya bátorító szavakkal köszöntötte az izguló nebulókat. Társaságunk a vetélkedő állomásai között
szerepelt. Az I. emeleti Tanácsteremben a „Csapvíz-bármikor megengedheted magadnak” c. kampány jegyében
előadást hallgathattak meg Kreitner Krisztina PR vezetőnktől, majd az elhangzottakból tesztlapot töltöttek ki.
A résztvevő gyerekek rengeteg új ismeretet szerezhettek
szűkebb és tágabb környezetükkel, élővilágukkal kapcsolatosan, valamint megkóstolhatták a csapból folyó
éltető kincset is!

Az elmúlt időszak gazdasági és politikai folyamatai rávilágítottak arra,
hogy Magyarország ivóvízkészleteinek védelme, nemzeti kézben történő
megőrzése veszélyben van mindaddig,
ameddig hatályba nem lép a már kész,
de évek óta késlekedő víziközmű törvény. A törvény elfogadását a Magyar
Víziközmű Szövetség évek óta sürgeti.
Hasonlóképpen kéri az ÁFA törvény módosítása miatt a kormánytól azt is, hogy
a vezetékes ivóvíz - mint nyilvánvalóan
alapvető élelmiszer – tartozzon a ked-

vezményes, 5 százalékos ÁFA-körbe.
A „Fenntartható fejlődés” Feladatok
– Lehetőségek – Megoldások szlogen
jegyében zajló idei konferencia műszaki,
szakmai kérdések mellett korunk biztonságos ivóvízellátási jövőjének kérdéskörével foglalkozott, mint az egyik
legégetőbb problémával. A rendezvény
nagyságrendjét jól mutatta, hogy csupán
a víziközművek gazdálkodása témakörben 67 előadás volt hallható, számos
nemzetközi hírű kutatótól, szakértőtől,
akadémikustól.

A Konferencia remek alkalom
volt elismerések átnyújtására is. A
Társaságunknál töltött tevékenységük,
munkásságuk eredményeként két kolleganőnk Tóth Mária vízgazdálkodási
vezető és Szerdahelyi Katalin műszaki
fejlesztési vezető a Magyar Viziközmű
Szövetség Elismerő Oklevelét vehették át a MaVíz elnökétől, dr. Ányos
Józseftől. További munkájukhoz sok
sikert és egészséget kívánunk!
kd

VÍZújság

Építõmérnöki aranydiploma Szabó Sóki Lászlónak
Szabó Sóki László, a Dorogi Vízmű Üzem nyugdíjas műszaki ellenőre 2009. május 21-én
vette át a Budapesti Műszaki Egyetemen építőmérnöki arany-diplomáját.
Életútja a következőképpen alakult: a sikeres államvizsga után az ÉM 42. számú Építőipari
Vállalatnál kezdett dolgozni, mint építésvezető. Ezt követően az Esztergom Városi Tanács
VB osztályvezető főmérnöke lett. Később - ugyancsak Esztergomban - a Városgazdálkodási
Vállalatnál igazgató főmérnöknek nevezték ki. Dorog Járás költségvetési üzeme volt a
következő állomás az életében, ahol szakágazati vezetőként működött, majd ezt követően
kapta meg az Északdunántúli Vízmű Zrt. műszaki ellenőri munkakörét. További munkálkodásához kívánunk sok erőt, egészséget, és kitartást!
(krk)

MHT Komárom-Esztergom
megyei Területi Szervezet
Területi szervezetünk a KomáromEsztergom Megyei Mérnöki Kamara
Vízgazdálkodási és Vízépítési
Szakcsoportjával közösen szervezi,
bonyolítja az előadói üléseket. Az I.
félévben két előadói ülést tartottunk,
amelyeken 5 előadás hangzott el, továbbá sor került egy bányalátogatásra is. A
rendezvényeinken elhangzott előadásokat előzetesen a Mérnöki Kamara minősítette, így a résztvevők 1-1 kreditpontot
kaphattak a részvételért.
Április 9-én, az első előadói ülésen
szó volt a vízről más megközelítésben,
továbbá a fő témánk a regenerálódó tatai
forrásokhoz kapcsolódott.
Tósné Lukács Judit előadásában
bemutatta a vizet a vallás, az ezotéria
és a művészetek oldaláról. „A tudósok
felfedezték, hogy a víz nem csak kémiailag igazolható agyagokat tartalmaz,
hanem mindenféle egyéb információkat is, amelyekkel érintkezésbe került.

A víz emlékezik, mesél és válaszol…,
amikor különféle jó és rossz gondolatok, érzések frekvenciáinak tették ki a
vizsgált vizet.” Nagyon érdekes, egyedi
előadást hallottunk a vízről egy kicsit
másképp.
Dr. Lénárt László és Dankó Zsolt tájékoztatást adott a Tata, Fényes-forrás,
Sport medence környéki vízfakadások
kezelésének tervezési munkálatairól. Az
előadás az addigi munkák (a szakirodalmi
adatok áttekintése, fúrásos és szondázásos talajfeltárás, egyidejű vízszintmérés,
a karsztvízfigyelő kút kijavítása, a helyes
mérési adatok értelmezése, a fluoreszceines víznyomjelzések) eredményeit
foglalta össze, valamint a víztelenítés
végleges elképzelését, (alternatíváit),
a megvalósítás műszaki lehetőségeit,
tervezett üzemrendjét mutatta be. A
tervezési megbízást Tata város adta,
így Horváthy Lóránt alpolgármester a
napi aktualitásokkal, a város kapcsolódó

távlati elképzeléseivel egészítette ki az
előadást.
Április 23-án a Heves Megyei Területi
Szervezettel tartottunk közös előadói
ülést. Tóth Mária előadásában bemutatásra kerültek a karsztvízre telepített
vízbázisok, azok üzemeltetési tapasztalatai, a vízszint süllyedése, a hozzá
kapcsolódó beavatkozások, majd a regenerálódáshoz kapcsolódó problémák
és üzemeltetői megoldások. Hornyák
Dávid tájékoztatást adott a tatabányai
vízaknák történetéről, üzemeltetéséről,
majd a Heves Megyei Területi Szervezet
résztvevő tagjait bányalátogatásra vitte a
XV/C vízaknába. A társszervezet tagjainak bemutatta az egyedi kiképzésű XV/
C vízakna felszín alatti és a kapcsolódó
felszíni létesítményeket.
A két rendezvény sikeres volt, amelyen
összesen 76 tagtársunk vett részt.
Tóth Mária
titkár

Töretlen lendület a Szakszervezet munkájában

Deák Tamás új Munkahelyi Szakszervezeti Titkár bemutatkozása
Miután Halasy Károlyt megválasztották a VKDSZSZ titkárának, lemondott a Társaságunknál betöltött Munkahelyi
Szakszervezeti Titkári tisztségéről, így új Munkahelyi
Szakszervezeti Titkár választására került sor. Az a megtiszteltetés ért, hogy a küldöttek engem választottak meg ennek
a tisztségnek a betöltésére.
Célom a tagok érdekképviselete és érdekvédelme.
Feladatomnak tartom feltárni, képviselni és érvényesíteni
a szakszervezeti tagság jogi; gazdasági; szociális; jóléti;
kulturális értékeit. További kiemelt feladatomnak tartom a
nyugdíjasok érdekképviseletét.
Foglalkoztatás-munkaügy területén kiemelt feladat a
munkabiztonság megteremtése, és a jó munkafeltételek, munkakörülmények biztosítása. 2009. év őszén
munkavédelmi érdekképviselő választást tartunk
Társaságunknál. A Munkáltatóval közösen együttműködünk a munkavállalók fejlődése, előmenetele
érdekében a képzési program megvalósításában.
A bérpolitika területén a pénzügyi és gazdasági
válságot figyelembe véve továbbra is célunk a bértárgyalásokon a reálbérek megőrzése, és azok növelése.
A Munkáltatóval történt bértárgyalásokat követően
minden évben bérmegállapodásban rögzítjük a bérfejlesztés mértékét.
Érdekünk a kedvezményes vállalati üdülés további biztosítása. A szociálisan rászorult szakszervezeti tagok évente kétszer
szociális segélyben részesüljenek. Gazdálkodásunkkal továbbra is szükséges elérnünk, hogy a befizetett tagdíj fedezze az
éves programjaink költségeit, valamint az érdekképviseleti
munkával együtt járó költségeket is.
A nyugdíjba vonulók kiesése miatt céljaim közt szerepel,
hogy a szakszervezeti tagság ne csökkenjen. A fiatalokra is
jobban fogom építeni szervezetünket, ezért igyekszem megnyerni az újonnan belépőket a szakszervezeti munkához.

Feladatomnak tekintem továbbá azon programok tervezését,
amelyek megfelelnek a szakszervezeti munkavállalók igényeinek és elvárásainak, vonzóak lehetnek a dolgozóknak.
Az előző évekhez hasonlóan az alábbi sikeres programokat
tovább folytatjuk: nőnapi megemlékezés, ajándékozás, családi
programok-kirándulások, gyermeknapi programok, mikulás–napi rendezvény, karácsonyi ajándékozás. Terveim közt
szerepel még továbbá a szakszervezeti sportnapok és szakmai
kirándulások szervezése is.
Minden hónapban személyesen felkeresem a különböző
szervezeti egységeket a szakszervezeti tagokkal való személyes és szoros kapcsolattartás megőrzése érdekében.
A munkavállalókat érintő kérdésekben továbbra
is szorosan együttműködünk a Központi Üzemi
Tanáccsal. Az országos szintű érdekérvényesítés keretében a VKDSZSZ tagszervezeteként aktívan részt
veszünk a tagozati munkában. Törekedünk arra, hogy
az ágazati és munkahelyi szintű kollektív szerződések megfeleljenek a munkavállalók igényeinek.
2009. május 23-án tartottuk gyermeknapi programunkat Tatán. Közel 80 fő vett részt a rendezvényen. A
programok közt szerepelt az arcfestés, lufi hajtogatás,
valamint a családi vetélkedők illetve sorversenyek.
Júliusban a bizalmi testület és KÜT együttes értekezletét
a Víztermelő Bányaüzemen tartjuk, amelyet egybekötünk
a Vízbánya látogatásával is. Szeptemberi programunk közt
szerepel még egy családi kirándulás, amelynek kidolgozása
folyamatban van.
Szakszervezeti munkánk javítása, fejlesztése érdekében
számítok minden tagtársam ötleteire, támogatására. Minden
kedves tagtársamnak és kollégámnak jó pihenést kívánok a
nyári szabadságra!
Deák Tamás
Munkahelyi Szakszervezeti Titkár

Sportnap és Vígh Pál - emléktorna
Már hat éve annak, hogy nincs közöttünk
felejthetetlen, kedves Kollégánk,
akinek tiszteletére idén februárban
is megrendeztük focitornánkat. A
tornán négy csapat vett részt, akik
rendkívül
sportszerű,
küzdelmes

játékkal méltó módon emlékeztek
örök emlékű sportbarátunkra. A focin
kívül lehetőség volt tekézésre, asztali
teniszezésre, úszásra és szaunázásra is.
A kisebbek különböző társasjátékokkal
csiszolhatták tehetségüket.

