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A Magyar Víziközmű Szövetség és a VASIVÍZ ZRt. 
2015. szeptember 17-18-án rendezte meg a 
Szövetség tagvállalatai számára a XIV. Országos 
Víziközmű Szerelőversenyt, amelyen húsz csa-
pat vett részt az ország különböző pontjairól. A 
létszám azért örvendetes, mert a korábbi félel-
mek ellenére végül minden második szolgálta-
tó képviseltette magát a programon.

Az eseményt Dr. Puskás Tivadar, Szombathely 
Megyei Jogú Város polgármesterének köszön-
tőbeszéde nyitotta meg, melyet Nagy Edit főtit-
kár beszéde és Dr. Kohuth Viktor, a   VASIVÍZ ZRt. 
vezérigazgatójának üdvözlete követett.

Néhány szó az elmúlt 15 év történetéről. Bár 
néhány régi motoros szerint már korábban is 
sor került valami hasonlóra, az első vetélkedőt 
2001-ben rendezte meg az Északdunántúli Re-
gionális Vízmű. A kísérő eseményeket és az el-
méleti részt akkor Tatán tartották az edzőtábor-
ban, a gyakorlati vetélkedőt viszont Dorogon. 

Kurdi Viktor úr személye garanciát jelent arra, 
hogy a víziközmű-ágazatot érintő változá-
sok a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva, a 
Magyar Víziközmű Szövetséggel mint az ága-
zat érdekképviseleti szervezetével egyeztetve 
történjenek meg. Kurdi úr, a BÁCSVÍZ Zrt. el-
nök-vezérigazgatója korábban már betöltötte 
az elnöki posztot, így a döntéshozók és a vízi-
közmű-ágazat partnerei jól ismert és tapasz-
talt szakemberrel folytathatják le a szükséges 
egyeztetéseket.

 A mai, szinte professzionális módon megszer-
vezett szerelőversenyhez képest a rendezvény-
re abban az időben inkább a  lelkesedés és az 
új kezdeményezéshez szükséges bátorság volt 
jellemző. Egy dologban az első verseny viszont 
máig egyedülálló. A csapatok előre  kiásott 

 árkokban egy családi házas övezet bekötése-
inek felújítási projektjét végezték el. Lakókkal, 
időnként szüneteltetett ellátással együtt. A be-
kötések ma is működnek, pedig a verseny egy 
éjszakai zápor következtében reggel 20-30 cen-
timéteres vízben kezdődött. 
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A Magyar Víziközmű 
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a korábbi alelnök, Kurdi 
Viktor lépett elő a 
Szövetség elnökévé teljes 
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Várszegi Csaba
MaVíz Szombathelyen került sor a víziközműves szakma egyik 

legnépszerűbb, ma, 15 év után már hagyományosnak 
nevezhető, tradíciókat őrző és számtalan különleges 
élményt kínáló rendezvényére. Szakmaisága mellett 
emberi oldalról is szokatlan, mondhatni, baráti ez a 
találkozó, és egy húszezres csapat építésének is tekinthető. 
A versenyzőket sok esetben vezetők kísérték el, akik 
a két nap alatt véleményt cseréltek a szakma egyéb 
kérdéseiben is, mindemellett pedig saját közművük olyan 
munkatársainak is szurkolhattak, akikkel a hétköznapi 
életben csak ritkán találkoznak.
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Más típusú érdekesség volt az egri megmé-
rettetés 2011-ben, a gyakorlati verseny ugyanis 
egy tornacsarnokban zajlott. Az elmúlt 15 évben 
csak egy évben nem került sor a versenyre. A kis-
sé zavaros integrációs folyamat egyik hozomá-
nya volt a bizonytalanság. Tartva attól, hogy nem 
lesz elég jelentkező, az elnökség 2013-ban nem 
hirdette meg a vetélkedőt. Ez a magyarázat arra, 
hogy az idei esemény csak a XIV. volt a sorban.

A gyakorlati verseny a szombathelyi ter-
málfürdő melletti szabad területen zajlott az 
első napon. Nagyon nehéz feladatot kaptak a 
szerelők, inkább a mentális rész volt a bonyo-
lult, és nem a kivitelezés. A csapatok többségé-
nek két órára volt szüksége a feladat elvégzé-
séhez. Az elméleti versenyre a második napon 
került sor a Claudius Szálló különtermében. Az 
50 kérdésre nem volt könnyű válaszolni, a leg-
jobb csapat, a FEJÉRVÍZ is csak 42 helyes vá-
laszt adott –  ezzel a teljesítménnyel azonban 
elnyerte a MaVíz különdíját.

A rendezvény érdekes színfoltja volt a gya-
korlati verseny után rendezett „Első Papírhajó 
Regatta” az 50 méteres fedett uszodában. A 
maximum 2 fős csapatok 1,5 órát kaptak arra, 
hogy hullámpapírkarton-lemezből hajót ké-
szítsenek maguknak. Ezt követően zajlott le a 
nagy közönségsikert arató, kacagással és tap-
solással kísért kétfordulós verseny. Az első egy 
gyorsasági megmérettetés volt: 100 métert 

kellett minél hamarabb teljesí-
teni, de ez csupán a hajók mint-
egy felének sikerült. A többi 
versenyzőstől együtt elsüly-
lyedt. A „túlélők” ezután azért 
küzdöttek az ún.  maratoni fu-
tamban, hogy minél nagyobb 
távolságot tegyenek meg a 
hajójukkal. Végül már csak két 
alkalmatosság szelte a nem lé-
tező habokat, a győztes pedig 
Tóth Gábor, a  BÁCS VÍZ verseny-
zője lett. A kecskemétiek kiváló 
hajóépítőnek bizonyultak, mi-
vel a gyorsasági versenyt is az 
ő páros hajójuk nyerte. Különdí-
jat érdemelt volna Dr. Kohuth Viktor vezérigaz-
gató, aki hajója elsüllyedése után úszva, a hul-
lámpapírroncsot maga előtt tolva teljesítette a 
távot.

Három szponzor, a Hawle Kft., az 
 INTEREX -WAGA Kft. és a Kristály Kft. előadást 
tartott legújabb fejlesztéseiről. A bemutatott 
anyag témáiból aztán rövid tesztet szerveztek, 
a helyesen válaszolók jutalmakat kaptak. A ren-
dezvény sikerét a Vízipari Tagozat más módon 
is támogatta. A Kristály Kft., a MOM-Diehl Zrt., 
az INTEREX-WAGA Kft. és a Hawle Kft. anyag-
felajánlásainak köszönhető, hogy a szerelők 
a legkorszerűbb szerelvényeket, vízmérőket 

Nagy Edit és Kurdi Viktor, a MaVíz főtitkára, illetve elnöke között 
a verseny egyik díszvendége, Pars Krisztián, a rendező város olimpiai bajnoka

A népszerű „papírhajó regatta” egyik emlékezetes jelenete

 használhatták a gyakorlati verseny 
során. A verseny további szpon-
zorai  voltak: Agriapipe,  Allied 
 Solutions, Donauchem, Duna- 
Armatúra, Euroflow,   Grundfos, 
VTEC, HOBAS, R&R Software, Xylem.

A verseny pontozását, a telje-
sítések értékelését a VASIVÍZ szak-
embercsoportja segítségével (gya-
korlati verseny) az öttagú zsűri 
végezte, fellebbezések híján, úgy 
tűnik, sikerrel. 

Az eredményhirdetés és a díj-
kiosztás kedves momemtuma volt, 
hogy Kurdi Viktor MaVíz-elnök és 
Illés Károly alpolgármester mel-
lett Dr. Hende Csaba volt miniszter, 
Szombathely országgyűlési képvi-
selője és Pars Krisztián olimpiai baj-
nok is üdvözölte a rendezvényt. A 
volt miniszter külön sikert aratott 
azzal a kijelentésével, hogy szü-
lőhelyéről üdvözöl mindenkit. De 
nem csak úgy  általában. A  s zülői 

ház pontosan azon a helyen állt 1960-ban, ahol 
most a Claudius Szálloda található.

Az eredmény:
I. ZALAVÍZ Zrt.
II. DRV Zrt.
III. KAVÍZ Kft.

Köszönet illeti a VASIVÍZ minden vezetőjét, a 
rendezésben segítséget nyújtó minden mun-
katársát, mert egy zökkenőmentes, baráti han-
gulatú csapatépítést hoztak tető alá.

2016-ban a ZALAVÍZ ZRT. rendezi a szerelő-
versenyt.




