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főtechnológusa va-
gyok. Tapasztalataim-
ról gyakran tartok 
elő adásokat, szakítok 
időt szakirodalmi te-
vékenységre is.

VP: És most legyen 
olyan kedves elmesél-
ni a csodálatos törté-
netet a család szapo-
rodásáról.

HA: Nagy változás történt ebben az évben családi éle-
tünkben, amire még álmunkban sem gondoltunk, de kez-
dem az elejéről a történetünket.

Nagy bánatunkra a mi házunk táját elkerülte a gólya, 
szerencsére csak a miénket, mivel a szomszédoknál sorra 
jöttek az apróságok. Mivel már mi 
sem leszünk fiatalabbak, nagy el-
határozásra jutottunk. Szeretnénk 
mi is gyerekeket, de mivel termé-
szetes úton nem jött össze és a 
mesterséges dolgokat nem szeret-
jük, így maradt az örökbefogadás. 
Azt mondják általában 2-3 év a 
várakozási idő, így mindenképpen 
elkezdtük a hivatalos dolgok inté-
zését. Nem ragaszkodtunk hozzá, 
hogy csak csecsemőkorú gyermeket fogadunk örökbe, ezért 
a leadott dokumentumokra annyit írtuk, hogy 0-3 éves korú 
gyermeket szeretnénk. 

Pár évvel ezelőtt volt egy álmom, ahol egy autóbaleset-
ben két kislány árva maradt és csak külön-külön akarták 
őket családba fogadni. Ők fogták egymás kezét sírva, hogy 
együtt szeretnének maradni. Nem értettem az álmom, de 
annyira valósághű volt, hogy szinte minden részletre emlé-
keztem ébredés után. Azután teltek a hónapok és feledésbe 
merült ez az álom is. Amikor töltöttük ki a dokumentumokat 
eszembe jutott a fent leírt álom és beírtuk a papírra, hogy 
testvéreket is örökbe fogadunk. Amikor ezt elolvasta az 
ügyintéző, jelezte, hogy nagyon ritka esetben lehet test-
véreket örökbe fogadni. Persze különböző dolgoknak kel-
lett megfelelnünk és az első hivatalos lépéstől számítva kb. 
félév elteltével megkaptuk a határozatot (áprilisban), hogy 
örökbefogadó szülők lehetünk. Ki is értesítettek bennünket, 

Magyarországon évente 600-700 
gyermeket fogadnak örökbe, mely 
örökbefogadások nagy része csa-
ládon belül történik (szülők halá-
la, válások stb. esetén). Egyszerre 
két gyerek örökbefogadása na-
gyon ritka. Homola Anett és férje, 
Radics Ákos elhatározása tehát 
azon kívül, hogy nekünk, vízmű-
veseknek különösen szimpatikus, 
még nagyon ritka is. (Angelina 
Joliék egyenként fogadtak örök-
be a gyermekeket, nem egyszerre 
szakadt rájuk az anyaság-apaság 
édes terhe. Bár lehet, hogy azó-
ta értesültek a magyar példáról, 
mert a napokban, egy bulvárlap-
ban mintha 5 gyermeket láttunk 
volna Angelina Jolie színésznő 
körül.)

A Vízmű Panoráma szerkesztő-
sége úgy érezte, minden olvasóját 
érdekelné ez a szép történet, ezért 
feltettünk néhány kérdést Homola 
Anett főtechnológusnak. Annak a 
kiváló szakembernek, akit az MHT, 
a MaVíz és a Fővárosi Vízművek a 
2011. évi nőnapi nagyrendezvé-
nyen a legjobb női vezetők, szak-
emberek között üdvözölt.

Vízmű Panoráma: Mondjon né-
hány szót szakmai életpályáról, 
jelenlegi feladatairól.

Homola Anett: 1997-ben vé-
geztem el az Eötvös József Főis-
kola építőmérnöki karának vízel-

látás-csatornázás szakágát, mérnöki munkámat jelenlegi 
munkaadómnál, a BÁCSVÍZ-nél kezdtem. Az első hét évben 
különböző fejlesztésekkel foglalkoztam, közben 2001-ben 
vízellátás-csatornázás szakmérnöki diplomát szereztem. 

2004-2008 között üzemvezetőként sok gyakorlati ta-
pasztalatot szereztem. Legfőbb feladataim Lajosmizse 
szennyvízének hálózati és kezelési problémáihoz kötődtek. 
Negyedik éve a vállalat csatornaszolgáltatási ágazatának 

Homola
anett:
a mi anGelina
Jolienk

A 2012. szeptember végi, 
velencei szerelőverseny má-
sodik napján néhányunknak 
kezébe került a BÁCSVÍZ 
Zrt. Hírmondója. A kiad-
vány címlapja egy csodála-
tos kép volt. Nem egy új 
szennyvízkezelő rácsszűrő 
műtárgyról, nem egy új 
hidroglóbuszról, hanem a 
BÁ CSVÍZ Zrt. egy külön-
leges családi eseményéről 
tudósított. Homola Anett 
csatornaszolgáltatási fő-
technológus, férje, és két 
édes kis lurkó mosolygott 
reánk. Ez a nem mindenna-
pi címlap, és az esemény, 
amiről tudósított olyan 
megható, hogy víziközmű- 
családunk minden tagját 
szeretnénk tájékoztatni: a 
két gyermek nemrég került 
a családba.
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hogy 48.-ak vagyunk 
a listán. Ezért elkezd-
tük tervezgetni a 
nyarunkat, hogy mi-
kor hova is megyünk, 
mivel kicsi az esélye, 
hogy egy nyár alatt 
az első helyre ugor-
junk. Teltek a napok, 
persze beszélgettünk 
estéként, hogy kisfiú, 
vagy kislány lenne-e 
jobb, miben fog vál-
tozni az életünk stb., 

de ennyi. Nem lovaltuk bele magunkat jobban a dolgokba, 
mivel olyan messzinek tűnt az egész. Május végén jött egy 
levél, benne a két kicsi gyermek fényképével. Csodás érzés 
volt és persze teljesen váratlan. Néhány hetes ismerkedést 
követően és kölcsönös szimpátia alapján augusztus közepe 
után kerültek hozzánk a gyerekek. 

Sok ember „visszaigazolásokat” keres nagyobb dönté-
sek után, hogy biztosan jól döntött-e? Ezekre a jelekre, vagy 
visszaigazolásokra, vagy figyel valaki, vagy nem. Én figyelem 
ezeket, bár lehet, hogy az egész csak 
belemagyarázás, de számomra ez 
fontos és megnyugtató. Az első ilyen, 
hogy a férjem születésnapján kaptuk 
meg a fényképeket, utána apósom 
születésnapján hozhattuk el a kicsi-
ket, majd anyósom születésnapján 
kaptuk meg a határozatot a végleges 
elhelyezésről. Az i-re az tette fel a 
pontot, hogy a gyerekek keresztelője 
éppen a keresztanyjuk születésnapjá-
ra esett. 

Az elején nagyon érdekes volt. 
Férjemmel elég nyüzsgő életet éltünk, 
hol különböző edzésekre jártunk, hol 
barátokkal ültünk be egy teázóba 
beszélgetni esténként. Nagyon ritka 
volt, hogy munka után mindketten 
egyből hazamentünk. Szóval a pörgő 
életünkbe egyszer csak belecsöppent 
két apróság, ami jelentős változást 
hozott a mindennapi életünkben. Ne-
kem nagyon furcsa volt, hogy egyik 
napról a másikra nem kellett dolgozni 

mennem és a legnagyobb kihívásokat a gyerekversek jelentették, nem 
pedig az, hogy valamelyik szennyvíztisztító telep technológia rendbe-
tételén kelljen gondolkodnom. Persze napról napra jobban összecsiszo-
lódtunk. Azt nem mondhatom, hogy minden zökkenő nélkül alakultak/
alakulnak a dolgok. Sok türelemre van szükség és előfordul, hogy át kell 
mennem a másik szobába 10-ig (esetleg 20-ig) számolni, hogy ne emelt 
hangon szóljak hozzájuk. Sokat kirándulunk, voltunk már uszodában, va-
dasparkban és sok más helyen, ami újdonságot jelentett a kicsiknek. Az 
ünnepekre nagyon készültünk. Próbáltam mindent megtervezni, hogy 

minden tökéletes legyen. Per sze 
akiknek vannak gyermeke ik, ők 
most mosolyognak egyet. Igen, 
én terveztem, de semmi nem úgy 
történt, ahogy elterveztem. A gye-
rekek miatt az utolsó pillanatban 
szinte minden borult. Viszont a 
karácsonyfára történő rácsodál-
kozás, az ajándékok bontogatása 
minden kellemetlenséget feledte-
tett velünk. 

Így éldegélünk immár né-
gyesben és próbálunk mindent 
megtenni azért, hogy a gyereke-
ink békés, nyugodt és egészséges 
környezetben nőjenek fel. 

VP: Köszönjük az interjút, és na-
gyon sok boldogságot kívánunk a 
Radics-Homola családnak.

Radics Milán és Evelin 
2012 karácsonyán
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