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Nem egyszerűen arról van szó, hogy egy jobb, 
érdekesebb lapot szeretnék, hanem szüksé-
gesnek és lehetségesnek tartom, hogy legyen 
egy olyan rögzített fórum, értéktár, megnyil-
vánulási lehetőség, ami az egész ágazatot, az 
egész szövetség önképét erősíti. Szükségünk 
van rá! Azt is szeretném elérni, hogy a lap me-
legágya legyen mindenféle értelmes, jobbító 
kezdeményezésnek éppúgy, mint a meglévő 
értékeket megtartó aggódásnak, hogy legyen 
helye a kincstári, a fősodorhoz tartozó vélemé-
nyek mellett az ezeket bíráló, akár az ellenkező-
jét kijelentő megnyilvánulásoknak is.

De nem akarom a lapot 
fenekestől felfordítani!
Azért nem, mert szakmai színvonalában magas, 
komolyságában, minőségében verhetetlen, 
szépen szerkesztett a lap. Csak éppen keveseket 
érdekel, és még kevesebben olvassák.

Az elért szakmai színvonal eddig azt je-
lentette, hogy igen mély szakmai tartalmú és 
jó hosszú cikkeket szedtünk össze és írattunk 
meg még akkor is, ha ezek mondjuk csupán 
három-négy embert érdekeltek az országban. 
Emellett e cikkeknek alig volt közük ahhoz a 
munkához, ami a MaVíz bizottságaiban folyik, 
pedig e bizottságok az én szememben – gon-
dolom másokéban is – a legkomolyabb szak-
mai fórumai a szövetségnek! 

Számomra mindig az a legfontosabb kér-
dés, mi szükség van valamire (akármire, de itt a 
Vízmű Panorámára), mit szolgál, mit hoz és mit 
visz, és főleg: hogyan lehet megcsinálni. Ebből 
egy csomó dolgot már látok, jó néhány még 
rejtőzködik, és lesznek olyanok, melyeket so-
hasem fogok észrevenni vagy tudomásul venni.

Mint külső korlátot azt látom, a lap sajnos 
alkalmatlan arra, hogy gyorsan változó min-
dennapi életünk hírharsonája vagy vitafóruma 
legyen, hiszen az évi hat szám megjelenése ezt 
kizárja. Hogy valamiféle utókövetése, króniká-
ja, beszámolója legyen a történéseknek, nos, 
az meg nem az ízlésem szerint való, mert az én 
szememben a „mi volt?”-nál mindig fontosabb 
a „mi van?” és a „mi lesz?” kérdése. Persze ha a 
jövőre nézve létezik használható eleme, tanul-
sága egy elmúlt történésnek, az egészen más! 

Arra viszont bizonyosan alkalmas a lap, 
hogy helyet adjon a közös gondolkodásnak, 
hangot kapjanak az elképzelések, a vélemé-
nyek és az ellenvélemények is. Ezt azért han-
goztatom, mert azt tartom, hogy az embert 
leginkább az jellemzi, miről mit gondol, és 
adott helyzetben mit képes tenni. Mi az, amit 
tagad, mi az, amit elfogad, és mi az, amit meg-
valósít. Mindezeknek helyet kell adni a Vízmű 
Panorámában!

Nézzünk befelé, mert érdekesebb 
a saját világunk, mint hinnénk!
Tehát az első, hogy közelebb kell hozni a Vízmű 
Panorámát a MaVíz-ben folyó szakmaisághoz, 
a bizottságok munkájához. Ez rögtön magával 
hozza azt a következményt, hogy a műszaki 
vonatkozások mellett bizony megjelenjenek 
működtetési, gazdasági, HR, munkajogi, labor, 
informatikai és értékesítési területhez tartozó 
kérdések is, mert ezek éppúgy részei a szolgál-
tatásnak, mint mindennapi életünknek, vagy 
mint rövid, közép- és hosszú távú tennivaló-
inknak.

Nézzünk egymásra, mert van, 
amit a másik jobban csinál!
Igen, azt hiszem, a Panoráma lehet egyfajta 
műhely, ha bemutatjuk, megvitatjuk, össze-
adjuk, miről mit gondolunk, mit hogyan csiná-
lunk, hogy kiderüljön, mi a legjobb gyakorlat 
egy-egy fontos kérdésben, divatosabban szól-
va ez egy best practice dolog.

Nézzünk kifelé is, mert sokkal 
gazdagabb a kép, mint gondolnánk!
Fontosnak tartom azt is, hogy lássunk túl saját 
határainkon, tovább az orrunknál, és azt is ve-
gyük észre, ami nem mi magunk vagyunk. Ve-
gyük észre, mit jelent számunkra a klímaválto-
zás, a fenntarthatóság, az energiahatékonyság, 
a fogyasztói társadalom, a fogyasztói szokások 
változása, a demográfiai változások, a gazda-
sági, szociális válságok, az oktatás változása az 
Európai Unió minden lehetőségével és kötel-
mével. Nyilván folytatható még a sor.

Érdekesebbnek kell lennie a lapnak!
Számunkra akkor érdekes egy újság, ha velünk 
és a mi problémáinkkal foglalkozik. Akkor ér-
dekesebb, ha megismerem a másik vélemé-
nyét is, netán elmondhatom, megjeleníthetem 
a sajátomat is. Akkor érdekesebb, ha az írások 
rövidebbek és olvasmányosabbak. Több inter-
júra van szükség, azt könnyebb és jobb olvasni!

Tehát legyen színesebb, érdekesebb, de 
legyen elérhetőbb is a Vízmű Panoráma! Ezért 
arra kérek mindenkit, adja tovább munkatár-
sának is a lapot. Az elérhetőséget növeli, hogy 
az eddigi féléves csúszás helyett rögtön szeret-
ném hozzáférhetővé tenni elektronikusan is. 

Ezek tehát az általam követendő elképzelések, 
de nyitott vagyok minden másra, ami hasznosab-
bá, izgalmasabbá teszi a lapot. Bátran keressen 
bárki, akinek mondanivalója, megjelentetésre 
szánt, közérdeklődésre számot tartó írása van!

MILYEN LEGYEN 
A VÍZMŰ PANORÁMA?

Azért pályáztam a Vízmű Panoráma főszerkesztői 
feladatainak elvégzésére, mert azt egy érdekes 
és sokak számára fontos, sokak számára eredményt 
hozó munkának tartom.

A fősZERkEsZtő bEMutAtkOZIkzsebők lajos
főszerkesztő


