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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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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.




