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Egy évvel ezelőtt azzal a szándék-
kal vállaltam el a Vízmű Panorá-
ma főszerkesztői feladatait, hogy 
egy tartalmában és megjelenésében 
egy   aránt színesebbé váló lapot hoz-
zunk létre, amely reflektál a víziköz-
mű-ágazatban zajló átala ku lásra, 

a Magyar Víziközmű Szövetség tag-
ságát foglalkoztató aktuális kérdé-
sekre, megőrizve értékközpontúsá-
gát, az igényes szakmaiságot. A lap 
megújult. Ezúton szeretném meg-
köszönni mindazt a segít séget, tá-
mogatást és észrevételt, amit a szer-
kesztőbizottságtól és a tagságtól a 
lap szerkesztése során kaptam. Az 
Önök segítsége nélkül nem jött vol-
na létre az új Vízmű Panoráma.

2012. december 1-jével a Szent 
István Egyetem rektora megbízott 
az Ybl Építőmérnöki Intézet intéze-
tigazgatói feladatainak ellátásával. 
Ezzel kari kötelezettségeim olyan 
mértékben sokasodtak, hogy a to-
vábbiakban sajnos nem tudom el-
látni a Vízmű Panoráma főszerkesz-
tői teendőit.  

Nekem élmény volt ez az egy 
éves időszak, kiváló kollégákkal 
dol gozhattam együtt. Bízom ab-
ban, hogy kapcsolatunk megma-
rad, és mint szerkesztőbizottsági 
tag, továbbra is hozzá fogok tudni 
járulni a Vízmű Panoráma szakmai 
sikerei hez. Kívánok a Vízmű Pano-
rámának újabb sikeres évfolyamo-
kat, Önöknek pedig boldog, békés 
új évet!

Dr. Dombay Gábor

Sok új helyzetet tapasztaltunk meg, míg a 
törvény által generált folyamatok beindultak 
és lezajlottak. 2012-ben már saját bőrünkön 
éreztük annak hatását, hogy díjainkat közpon-
tilag szabályozták, hogy gazdálkodásunkat a 
törvény alapelveinek megfelelően át kell ren-
deznünk. Sajnos megértük azt is, hogy a fel-
használói egyen értékekért folytatott harcban 

„üzemeltető üzemeltetőnek farkasa” lett.
A Szövetség elnökeként bevallom, nagyon 

nehéz dolog a tagszervezetek néha egymás-
sal ellentétes érdekeit képviselni, ezért mikor 
munkánkat végezzük, nem is az egyes szerve-
zetek, hanem a szakma jövője lebeg célként a 
szemünk előtt.

Úgy gondolom, ágazatunk alapjaiban ren-
de  ződik át, egy új korszak kezdődött. Dale 
Carne gie így gondolkodik a változásról: „Mindig 

légy nyitott a változásokra. Üdvözöld őket. Ku-
tass utánuk. Fejlődni csak úgy tudsz, ha nézete-
id és elképzeléseid újra és újra átvizsgálod.”

A magam részéről egyetértek a híres szak-
ember véleményével. Meg győ ző dé sem, hogy 
a megújulás ra időről időre szükség van. Saját 
magunk is éreztük és kívántuk ezt már a tör-
vény megszületése előtt is. 2012-ben sok új 
feladattal kellett szembenéznünk, de nem lesz 
ez másként idén sem. 2013-ban is várnak ránk 
új kihívások, melyeknek meg kell felelnünk és 
a megkezdődött változás ezáltal is bizonyosan 
folytatódni fog. Az, hogy a változások hogyan 
hatnak majd ránk, az nem csak a mi döntése-
inktől függ, de az, hogy miként reagálunk, az 
rajtunk múlik. Aggodalmas kodhatunk, ellen-
állhatunk, tagad hatjuk a szükségességét – de 
biztos, hogy nem ez a hozzáállás visz majd 
előre. Meggyőződésem, hogy sokkal inkább 
nyitottsággal és elképzeléseink felülvizsgálatá-
val tudjuk a ránk váró nehézségeket leküzdeni. 
Vízmű cég vezetőjeként a cégen belüli nyílt 
kommunikációt, vezetőim részéről a folyama-
tok és célok alapos felülvizsgálatát, a pontos, 
konkrét intézkedések meghatározását tartom 
célravezetőnek, saját munkatársaimtól belá-
tást, minden eddiginél szorosabb összefogást 
és fegyelmezett együttműködést kértem. 

a k t u á l i s

BúCsú az
olvasótól kedves

olvasók,
tisztelt
kolléGák!
Egy éve már, hogy a törvé-
nyi szabályozások változá-
sának köszönhetően bein-
dult ágazatunk átalakulása. 
Tavaly ilyenkor mindany-
nyian tudtuk, hogy nagy 
változások következnek a 
víziközmű-törvény hatására. 
Szakmánk egésze lázasan 
dolgozott a törvény rendel-
kezéseinek értelmezésén, 
észrevételeket és javasla to-
kat tettünk, majd megkezd-
tük az előírásokban rögzí-
tett feladatok végrehajtását.
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Tizenkét éve annak, mikor a Ma-
gyar Víziközmű Szövetség titkár-
ságára felvételt nyerve, a szakma 
nagyjaitól rögvest megkaptam az 

„ifjú titán” jelzőt, aminek értelmezésében – a félreértések elkerülése vé-
gett – későbbi nagyra becsült professzorom sietett segítségemre: „Ti t’án 
tudtok vele kezdeni valamit…”

Hasonló érzéseim vannak most, mikor a több mint két évtizede 
megjelenő Vízmű Panorámának, a Magyar Víziközmű Szövetség szakmai 
folyóiratának főszerkesztői gondolatait intézem az Olvasóhoz.

Olyan elődöket követve kell helytállnom ebben a feladatkörben, 
mint Dávidné dr. Deli Matild, a víziközmű szakma Matildkája, aki nem 
csak kezdeményezője volt a Vízmű Panoráma létrehozásának, de 19 
éven keresztül gondozta hittel, szeretettel és mérhetetlen kitartással. Dr. 
Papp Mária, a Szövetség korábbi főtitkára, aki szívügyének tekintette a 
szaklap színvonalának és szakmai frissességének megtartását. Dr. Dom-
bay Gábor, akinek érdemei a Vízmű Panoráma változó idők diktálta vál-
tozó igényeinek megfelelő megújítására elvitathatatlanok.

A Vízmű Panoráma ismét megújul. Megújul küllemében, szerkezeté-
ben, új rovatokkal bővül, de természetesen a friss, lendületet adó válto-
zások csupán a megszokott, magas színvonalú szakmai tartalmat hiva-
tottak dinamizálni, a jelen idők elvárásainak megfelelően tálalni. Ezek a 
változások reményeim szerint közelebb hozzák az Olvasókat nemcsak 
a víziközmű szakma tudományos és gyakorlati eredményeihez, tapasz-
talataihoz, a vízipar fejlesztéseihez, újdonságaihoz, de egymáshoz és a 
Magyar Víziközmű Szövetséghez is.

Hiszem, hogy minden változás magában hordozza a minőségi meg-
újulás lehetőségét, de tudom, hogy ezért a célért nagyon sokat kell ten-
ni. Ehhez a munkához kívánok a Szerkesztő Bizottságnak elődeinkhez 
hasonló elszántságot, alázatot és kitartást és remélem, korábbi Olvasó-
ink elégedettsége mellett sok új érdeklődő is örömét leli a Vízmű Pano-
ráma olvasásában.  

Sinka attila

Mindannyian tudjuk, hogy nem lesz köny-
nyű időszak ami most következik, látjuk az 
előttünk álló feladatokat és érezzük a ránk ne-
hezedő terheket. Ebben a kritikus helyzetben 
pedig meg fog mutatkozni, hogy kik azok, aki 
hajlandók küzdeni, kik azok, akik igazán elkö-
telezettek és kik azok, akik megőrzik szakmánk 
értékeit és átmentik őket a változások utáni 
időszakra.

Kívánok mindannyiunknak böl    csességet 
és erőt, hogy kül deté sünket jól tudjuk teljesí-
teni és embereinkkel együtt helyt álljunk a ránk 
váró kihívás leküzdésében, a feladat közös vég-
rehajtásában. Ehhez küldöm biztatásul Önök-
nek As  sisi Szent Ferenc üzenetét, mely ma 
kifejezetten hozzánk szól: „Tedd meg először a 
szükségeset, azután a lehetségeset és hirtelen 
képes leszel a lehetetlenre.”

kurDi Viktor
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Főszerkesztői
Gondolatok


