ELŐSZÓ
Van az úgy, amikor az ember pontosan el tud képzelni valami olyat, amelynek sohasem
volt a részese. Mégis látja maga előtt, érzi a levegőjét, átéli az izgalmat, és első megszólalásakor óhatatlanul megremeg a hangja. Tudja, hogy sorsdöntő pillanatot él át.
Mesélték, hogy aki Szegeden, a matematika tanszéken Szőkefalvi-Nagy professzornál egy
görbülő kettessel átment, az tulajdonképpen elvégezte az egyetemet. Azt is hallottam,
hogy 1956 után egy – akkori kifejezéssel élve disszidens – hölgy Németországban úgy kapott munkát egy számítógépes cégnél, hogy csak annyit mondott: igaz, hogy a forradalom
miatt nem tudta befejezni az egyetemet, de Szőkefalvi profnál átment.
Ennyi bőven elég volt a HR-teszten.
György Zoltán, az AQUAPLUS alapító-tulajdonosa is átment ezen a vizsgán. Mint ahogy
élete összes vizsgáján átment. Olykor – ha éppenséggel nem volt előtte mindennapi kollokvium – maga állította magát vizsgafeladatok elé. Mert a vérbeli matematikus pontosan
tudja: tökéletes nincs. György Zoltán életútja maga a funkcionálanalízis. Ha már látszólag
megoldott egy problémát, akkor is folytatja a kutatást az esetleges további megoldási
variánsok tekintetében.
Így aztán munkatársainak nem nagyon adatik meg a jóleső fellélegzés: kész, megoldottuk,
megcsináltuk. Le sem tették a szerszámot, amikor jön a Főnök, és „próbáljuk csak meg így
meg úgy” mondatkezdéssel folytatja a kísérletet.
György úr, akárcsak a cége, a XXI. századi perpetuum mobile. Olyan, hogy ő élné a nyugdíjasok mindennapjait? Nos, olyan nem létezik. Lehet, egyszer elérkezik oda a világ, hogy
megoldást lel az összes energetikai problémára. De a világ soha nem fog ide megérkezni,
mert felbukkan György úr (mint kút alján a víz) és kreál gyorsan hármat, csak hogy legyen
mit megoldani. Mert egy matematikus sohasem nyugodhat.
Emlékszem, 1989-ben, a matematikaérettségi előtti vasárnap nagyapámnál ebédeltem, aki
volt olyan kedves, hogy felajánlotta: kikérdezi a 76 tételt. Rendben. Kezdtük Pitagorasszal.
Gyorsan megfeleltem, mire ő egy papírlapon még vagy három másik bizonyítást levezetett. – Érted? Megjegyezted? – kérdezte, mire ernyedt igennel feleltem. Nos, abban a szent
minutumban összetépte a jegyzetlapot és biztatott, hogy csináljam meg.
Négy órán át tartott. Pedig városi matekversenyt is nyertem. Három tételt, ha átvettünk.
A nagyapámat Szőkefalvi-Nagy Bélának hívják. György úr nála átment a funkcionálanalízis
vizsgán.
Ezek után se a munkatársak, se a külvilág ne csodálkozzon semmin!
Budapest, 2014. szeptember 2.
Csúri Ákos
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György Zoltán édesanyjával, Szanka Erzsébettel (Sándorfalva, 1956)
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Sándorfalván kezdődött az élete…
– Igaz – szúr a kérdés közbe huncutkás mosollyal –, mert bár Szegeden születtem 1956.
február 18-án a Vízöntő jegyében, ott nőttem fel.
Ez talán az életét is meghatározta. Apja, György András, iparoscsaládból származott, anyja, Szanka Erzsébet, pedig egy budapesti köztisztviselő lánya volt. Kalandos találkozás lehetett, de pontosan nem ismeri a részleteket. Öten lettek testvérek, ő a negyedik a
sorban. A két lány (Dóra, Judit) jött először – ugyanúgy, mint neki később – és utána három
fiú (Tamás, Zoltán és Csaba).
A szülők – akik a háború végén költöztek a faluba – elmondása szerint Zoltán nagyon szép és jó gyerek volt, hosszú, göndör hajjal. És Arany János-imádó. Olyannyira, hogy
édesanyja megtanította a Családi kört a három-négy éves gyereknek, ami nagyon tetszett
neki, mert a jó magaviselet mindig érdekelte a kis Zolikát, később Zoltánt, legvégül pedig
György urat.
– Gyermekkori élményeim közül az jelentette a fordulópontot életemben, amikor
a rádióban, kabaréműsorokban, hírekben hallottam, hogy van egy texasi olajmilliárdos,
akinek van ennyi meg ennyi kútja, és a kutakból jön ennyi meg ennyi olaja. Ő naponta rengeteg pénzt költ, de a vagyona, ennek ellenére, óriási ütemben gyarapodik. Én meg azt
láttam, hogy körülöttem mindenki a betevő falatért dolgozik. Nemhogy fölhalmozna, de
még a mindennapi pénz megteremtése is komoly feladat. Én úgy gondoltam, hogy az olajmilliárdosnak nagyon jó, de azért tudtam, hogy ez Amerikában is kiváltságos lehet, hiszen
mindenki nem élhet így, mert akkor ki dolgozik
az ABC-ben, vagy ki kapál földet ott? Akkor kimondtam: én ebbe a kiváltságos valamibe szeretnék majd tartozni.
Helyben vagyunk. Itt már el is kezdődhet
a beszélgetés. Hosszú kérdezz-felelek, amelyből – hol tréfásan, hol véresen komolyan – kirajzolódik egy György Zoltán-portré, amely egy sikeres-szerencsés vállalkozó őszinte, kitárulkozó
életút-vallomása. Mikor is volt ez az ominózus
rádióműsor?
– Még nem voltam iskolás, inkább olyan hatéves
lehettem. De volt egy másik ilyen meghatározó
élményem is, amikor apám, a nagy üzletember,
kiadta a kertünket egy rózsakertésznek akként,
hogy az ott termő rózsa fele a mienk. Mikor elkezdtek jönni május-júniusban a rózsák, akkor
ott állt a György család, a nagy kérdéssel: mi
legyen a kialkudott rózsával? Erre engem, mint
a legkisebbet, és aki ebből kifolyólag meggyőzhető erre, kitettek a piacra, hogy áruljam a róGyörgy András (1918–1983) kútfúró mester
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György Zoltán, 1959

zsát, mert a családból senki ki nem ment volna a piacra. Ennek eredményeként nyár végére
rendkívül jól tudtam számolni, pénzzel bánni, és
jelentősen fejlődtek a közgazdasági ismereteim
is. Ha a meghirdetett pénzért nem vitték, akkor
engedtem a rózsa árából 10 fillért, de ha maradék rózsám volt, akkor azokat mind bevittem
az ottani söprűüzembe, és eladtam azoknak. Így
tehát innen származnak a kezdeti piaci ismereteim, de ami a legfontosabb, hogy mire általános iskolába kerültem, tudtam szorozni, osztani,
kivonni, összeadni: tudtam számolni. Talán ez
a rózsa határozta meg az életemet, mert az általános iskolát úgy végigjártam, hogy jó tanuló
voltam. Talán amiatt, hogy a matematika kön�nyű volt.
– Hol végezte el az általános iskolát?
– Sándorfalván. Már hetedikben jártam tanulmányi versenyekre, és nyolcadikban is nyertem. A kedvenc tantárgyam a matematika, a
fizika, a kémia, meg a földrajz volt, ezekből indulgattam, nyolcadikban mind a négyet meg is
nyertem. A mai napig ezek a fő érdeklődési köreim. Visszatérve az általánosba, a hetedikes
eredményeim miatt behívtak a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium matematika szakkörébe,
ami kvázi egy fölvételi-előkészítő volt. Behívtak nagyjából nyolcvan gyereket, és negyvenet fölvettek a Radnóti Miklós Gimnázium „A” osztály matematika tagozatába. Szegeden
abban az időben ez volt a legjobb gimnáziumi osztály. Ott is szépen versenyezgettem, matematikából jó eredményeim voltak, csináltuk a középiskolás matematikai lapokat, tehát a
matematika felé mozogtam végig, egész életemben.
Nem ragozza tovább a középiskolai éveket, de azért kiderül, hogy sportolgatott, és
– mint rendes kamasz – csavargott. A Szegedi VOLÁN B csapatában kézilabdázott, ami akkor nagyon jó volt Szegeden, de volt ő súlyemelő és pingpongozó is. Rokonsportágak… A
tájfutást, pontosabban a tájékozódási futást szerette nagyon (közbeszúrt emlékem, hogy
középiskolás koromban, éppen a sándorfalvi erdőkben versenyeztünk mi is évtizedekkel
később…), abban a középiskolás csapattal országos bajnokok voltak. Vaktérképpel futni,
haladni volt az élvezet tárgya, de biciklizett, úszott, meg hát abban az időben még fontos
volt a foci is.
– Kollégiumban lakott? – térek vissza röghöz kötöttebb témához.
– Nem, bejáró voltam Sándorfalváról Szegedre, busszal. Az egy huszonöt perces
út, a buszra mindig én szálltam fel utoljára. Volt egy nagyon pontos Certina órám, ezért
tudtam elérni, hogy így legyen.
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– Önt gyermekkora óta különösképp érdekli a matematika. Miért tartja annyira fontosnak?
– A matematika az a tudományág, amelynek birtokában az ember bármely természettudományos ismeretet megszerezhetett, legyen az csillagászat, az orvostudomány,
vagy éppen a biológia. Szerintem mindennek az alapja a matematika. Ha a matematikával
valami leírható, megérthető, akkor az létezik. Az összes többi nem nagyon.
– Volt olyan tanára, akire felnézett?
– Igen. A gimnáziumi osztályfőnököm, Arató Ádám – ő egy második világháborús
alezredes volt –, aki akként nevelt bennünket, hogy a fogasra fel kell rakni a sapkát, alá a
kabátot, a sálat az ujjába, nem csak úgy földobni lazán. Ha valakit kihívott németből felelni,
az volt a belépő, hogy először megnézte a külalakot. Ha a cipő rendesen ki volt pucolva,
köpenye be volt gombolva, minden gomb megvan…
– Akkor felelhetett?
– Nem, nem, akkor megszólalhatott. Megkérdezte: na, fiam, tanultál? Ha azt mondta, igen, tanultam, akkor nézzük! Ha azt mondta, nem tanultam, akkor elküldte helyre. Nem
írt egyest, de néhány olyan szó kíséretében tette, hogy „anyádék ezért küldtek ide, mit
gondolsz te, mi lesz belőled”?
– Szóval Arató tanár úr nevelt is.
– Nevelt. Utána megnézte a házifeladat-füzetet. Ha abban szép rend volt – dátum,
vonal úgy volt, ahogy ő elgondolta –, akkor
bárhonnan a szótárból kérdezett öt szót, és ha
ezen mind-mind túlment az ember, akkor felelhetett. De ha ezeken megbukott, akkor jött az
anyád-apád mit mondott… Ugyanazt kapta az
ember. Úgyhogy ez folyt két évig, de ez alatt
mindenki jól megtanult németül, pedig csak
heti két óránk volt. Utána ezt úgy visszább vette, mert békén hagyta a népet, hogy mindenki
azzal foglalkozzon, amit később akar tanulni – a
későbbi orvosok például a biológiát.
– A sándorfalvi fiúnak, aki a piacon rózsát
árul, mennyire volt nagy változás Szeged életvitelben, méretekben, kapcsolatrendszerben?
– Nyilván nagyon nagy változás volt. A
sándorfalvi közeg, a sándorfalvi emberek, a
sándorfalvi szokások után bekerül az ember
Szegedre, ahol volt tejivó, túrógombóc, Széchenyi tér, fagyi, tehát sok minden, ami Sándorfalván nem. De még nagyobb változás a közeg. Mert mi Sándorfalván éltünk, ahogy éltünk.
(Apja történetét, hogy miként államosították
György Zoltán, 1974
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mindenüket, azt most nem mondja el. Kár.) Nem éltünk olyan jól, nem nagyon volt pénzünk. Utána, mikor vállalkozó lett egy téesz-melléküzemágban, helyreállt az élet nálunk.
Egyszerű életvitel mellett volt enni-innivaló, és szerényen ruha is. És innen kerültem be
egy olyan körbe, ahol az egyiknek az apja szegedi orvosprofesszor volt, a másik a szegedi tanácselnök fia, a harmadik meg ennek vagy annak a fia. Szeged akkori elitjének a
környezetébe kerültem. Na, most itt voltak születésnapok, volt húsvét, és egyéb különféle
meghívások. A sándorfalvi házunkhoz képest itt gyönyörű lakások voltak, antik bútorokkal, perzsaszőnyegekkel meg… Nagy változás volt. Ez is arra motivált, hogy itt tanulni kell,
azt a tudást kell megszerezni, amit ezek tudnak. Ez nekem olyan „fölhúzó” erő volt.
– Flancolást, esetleg lenézést is tapasztalt önnel szemben?
– Egy más nívó volt, nem volt flanc, mert mindenkinek köpenyben kellett az iskolába
járni, de lenézés sem volt bennük. Azt tudom mondani, hogy ezek a gimnáziumi osztálytársaim a mai napig a legjobb barátaim, tartjuk a kapcsolatot. Évente van osztálytalálkozó,
most is volt májusban, a negyven főből voltunk huszonhatan, ami jó arány. Én nagyon jó
eszű voltam, csak egy hiányosságom volt, a helyesírás. Ezt Sándorfalván nem vették komolyan. Volt ott magyar nyelv meg irodalom, de olyan volt a tanár... Hagyjuk. Na, amikor
bekerültem Szegedre, emiatt én lettem egy darabig a magyartanárnál a „sándorfalvi ember”. Ez tartott körülbelül egy évig, míg a Helyesírási szabályzat pontjait az utolsó betűig
meg nem tanultam. Eleinte erre egy kicsit a tanár rájátszott, de amikor már mindent tudtam, békén hagyott. Megérezte ő azt, hogy mivel lehet engem motiválni.
– Mennyiben változott a szegedi közeg hatására? Sándorfalván sándorfalvi volt, Szegeden megpróbált akklimatizálódni?
– Nagyot változtam. Ezt akkor vettem észre, mikor első év végén az osztálytársaim kijöttek Sándorfalvára búcsúra, hozzánk, és az otthoniakkal ö-vel, a szegediekkel
pedig e-vel beszéltem. Én azelőtt nem tudtam, hogy kétféleképpen beszélnek. Érdekes,
én most is tudok, ha akarok, ö-vel, ha akarok, e-vel, ha kicsit iszok, akkor inkább ö-vel, ha
hivataloskodok, akkor e-vel… Én akkor döbbentem meg, hogy tényleg olyan „kétfajta” vagyok.
– Volt olyan, hogy Sándorfalván megszólták, tehát hogy a magatartása változott?
– Nem. Nem.
– Nem lett városi fiú.
– Nem. Én azért mindig „különleges” voltam. Van a vasesztergályos Apró László, aki
az AQUAPLUS-nál esztergál már vagy legalább 25 éve, ő mindig azt mondta: látta, hogy
belőlem lesz valami, mert amíg ők szaladgáltak le-föl a réten, rúgták a labdát, én meg szépen olvastam, mert olvasni nagyon szerettem.
– Mit olvasott szívesen?
– Mindent. Mesekönyvet, ókori regényt, mondát, Maupassant-novellákat…
– Most van ideje olvasni?
– Van. Most voltunk nyaralni, elolvastam Kertész Imre Sorstalanságát, mert már régen megvettem. Láttam a filmet, az – őszintén mondom – nem tetszett. Azt gondoltam,
hogy azért mégis Nobel-díjas az eredeti mű, és csak elolvasom ezt a kis könyvecskét.
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„Így kezdtem.” György Zoltán kútfúró inas, 1974

Nagyságrenddel jobb a könyv, mint a film. Hende Csabától is kaptam egy könyvet a magyar
hadsereg történetéről, azt is olvasgattam. Elolvastam egy olyan könyvet is, aminek Ellopott
boldogság a címe, ez egy olyan félnapos kis
könyv – nyaraláshoz való kis hülyeség.
– Az olvasásszeretet megmaradt ma is...
– Megmaradt. Ugyanakkor az olvasásszeretetemet azért kissé visszavetette az iPhone,
mert a vécére is azzal megyek. Nézem a híreket,
meg ezt, meg azt, meg amazt. Ezelőtt például egy ültő helyemben kiolvastam a Quo vadist
meg egyéb ilyen nagy regényeket… De amit én
igazából szeretek, a filozófia. Ahhoz hosszabb
szabadság, meg az az idegállapot kell, hogy
meg tudjam emészteni. Miket olvasok még?
Természettudományos műveket, nyilván a vízről, de a földről, űrről, világegyetemről, ami az
embert úgy bizonytalanságban tartja…
– Mi volt a gimi után?
– A gimi után a szegedi egyetemre kerültem, programtervező matematikusként. Két
évig nagyon jó tanuló voltam, jó eredményeim voltak… Átmentem az egyik legfontosabb
vizsgán is Szőkefalvi-Nagy Bélánál. Az első két évben olyan tantárgyak voltak, ami maga
a matematika: az algebra, az analízis, a differenciálgeometria és a valószínűség-számítás.
A klasszikus matematika magas színvonalon. Többek között olyan tanáraim voltak, mint
Lovász László, amire nagyon büszke vagyok. Az évfolyamban az első ötben benne voltam.
*
– Úgy hírlik, hogy ön nagyon szeretett csavarogni…
– Az már igaz. Kaptam egy KISZ-jutalmat 1977-ben, hogy Budapestre jöjjek föl egy
hétre – az én értelmezésemben – csavarogni, hivatalosan meg be kellett írni, hogy milyen
múzeumokat látogatok meg. Ilyen hülyeséget én mindig tudtam írni, tudtam én, hogy mi
az elvárás. Följöttünk Pestre szépen, csavarogtunk, moziztunk, ezt-azt csináltunk… Amikor
is egyik este – a Hotel Ifjúságban volt a szállásunk, ott a Rózsadombon – megyünk fölfelé,
amikor is egy kis sarki presszót találtunk ilyen kis lépcsős lejáróval. Úgy gondoltuk, nincs
még most olyan késő, tizenegy óra, menjünk már be ide, igyunk meg még egy bort. Bemegyünk, kellemes kis hely, kint nyirkos idő is volt, bent jó kis meleg, kis sötétség, zongorázott valaki, jött egy nő, elkérte a kabátot, odaadtuk neki. Egy nagy, hosszú asztal végébe
ketten leültünk a haverommal. Mondom, milyen jó kis hely ez, kérünk egy palack bort.
Kezdtük jól érezni magunkat, amikor jött egy nyolc főből álló társaság – négy férfi, négy
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Csaszi, Ales, György Zoltán és Paja István mester, Tisza-part, gátőr ház, 1974

nő – és megkérdezték, hogy leülhetnek-e az asztalunkhoz. Hát, mondom magamban, Szegedről jöttünk, majd itt okoskodunk a Rózsadombon? Mondtam, üljenek csak le. Olyan jó
társaság volt, negyven év körüli férfiak, huszonéves gyönyörű szőke nők, jó volt a hangulat, meg jól nézett ki az egész. Leültek és akkor rákezdték a témát, hogy „igen, eladtam
lángost, megvettem a Mercit, az a baj, hogy nem jött meg időben, azután megkarcolták a
tükrét, meg kicsavarták a csillagot az elejéből”.
– Meglepődött a problémáikon?
– Meg. Ott panaszkodtak egymásnak, hogy milyen nehéz az élet. Ezek a lángossütők, autóalkatrész-kereskedők szerintem az akkori vállalkozói világ krémjei voltak, mind
olyan, aki akkor tudott Mercedest venni, mikor mi egy biciklit sem, tehát más kategória,
más szint volt. Én akkor tapasztaltam meg talán először a gazdagságot. Ezek – akkori szinten – az orvosprofesszoroknál gazdagabbak voltak. Hát, mondom, árultam én a rózsát is,
ezután meg valami más irányt kell venni…
*
És vett. Jött a kútfúrás. Pontosabban visszajött.
– Az a Miniatűr eszpresszó, egyébként nagyon híres intézmény volt abban az időben Budapesten, újabb fordulópont volt az életemben. Az az igazság, hogy én a harmadik évben azért már elkezdtem a kútfúrást… Visszamenve egy kicsit, gimnáziumban is
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hét végén apámmal eljárogattam nortonkutat fúrni. A nyári szünetben egy hónapot kutat
kellett fúrni valamelyik berendezésnél. Jött hozzánk valaki, hogy nortonkút kéne, anyám
mondta, hogy az öreg már nem csinálja meg, majd a gyerek! Én voltam a gyerek, apámtól
el a kútfúró eszközöket, anyagot, Rapcsányi Gabi az apjától a Skodát, aztán hajts! Fúrtuk
a kertekben a nortonkutat Sándorfalván, Szatymazon, a környéken, ki hol akart.
De volt olyan, hogy például vízvezetéket szereltünk Röszkén, akként, hogy az egyetemi
évfolyamtársaimat kivittem, vágtuk a menetet, szereltük a locsolóberendezést. Húzták a
slagot, hosszasan, aztán én kitaláltam, hogy a fóliasátorban vezessünk végig egy 2’’-os
csövet, és csináljunk csapokat… Volt a kútjuk, volt mellette egy szivattyú, és onnan egy
nagy slagot húztak állandóan. Én meg azt csináltam, hogy a szivattyúval belenyomtam
a csőbe a vizet, azt a házon végigvittem, és akkor a gazda tízméteres slagokat rácsatlakoztatott a csapokra, majd szépen locsolt vele. Ezen újításom után sok fóliasátorban
megszereltük ezt az öntözőberendezést. Én nagyon jól éldegéltem, már… – ez harmad-negyed évben volt. Az egyetemen én lettem a legnagyobb lógós, volt olyan hónapom, hogy
egyetlenegy órán nem voltam bent. Emígy meg erősödtem, mert kijártam Jugoszláviába
kis-határátlépővel. Ott farmert, lemezt vettünk, és elvittük Prágába, Drezdába, Berlinbe.
Árultuk, vettük, cseréltük – mozgalmas életem volt ebben az időben.
– Matematika volt az is, csak másként…
– Másként…
És akkor még szót sem ejtettünk eddig a jósnőről. Jósnő. Jósnő… Az már akkor történt, amikor hősünk igazából lelécelt az egyetemről, átment esti tagozatra, hogy majd ott
befejezi a matematika szakot, de akkor már – ahogy ez lenni szokott – semmi sem ment
úgy, mint korábban. Volt egy időszaka, mikor abbahagyta a kútfúrást, és egyébként is az
égadta világon mindent. Nem csak kamaszkorban, a későbbiekben is – tulajdonképpen
majdhogynem halálunkig – elérik az embert az ilyen fázisok, elbizonytalanodások. György
úr, a sikeres „kútmegújító” farmernepper is azon tanakodott, hogy mit is csináljon, hogy
is csinálja az életét, tényleg matematikus legyen-e? Vagy netán kútfúró? Mi legyen, hogy
legyen? A legjobb megoldás ilyenkor általában a döntés elodázása és a „majd lesz valahogy” életérzés eluralkodtatása. Csavargott is Pesten majd’ egy hónapot, de az is lehet,
hogy kettőt, mindenesetre az biztos, hogy nem a logaritmusokkal foglalkozott. Ellenben
az bizonyos, hogy elfogyott minden pénze, maradt 300 forintja. Döntéshelyzet: itt már
valamit tenni kell, mert már kölcsön se adnak. Vett egy nagy levegőt és arra jutott, hogy
hazamegy, beszél az apjával, hogy elkezd majd dolgozni. 1979–80-ban járunk időben. És
jött a cigányasszony…
– Ültünk a Vízkutató és Fúró Vállalat Népszínház utcai földszintes irodájában, söröztünk. Az ottani főnök itta azt a kommersz barackpálinkát és közben szexfilmeket néztünk…
A Vikuvról azt kell tudni, hogy többek között abból a kútfúró berendezésből alakult, amit
nagyapáméktól elkoboztak. Elállamosítottak. Szépen néztük ott a tévét, és ekkor jöttem
rá, hogy valamit csinálni kéne, mert itt egy sört meg még egy valamit adnak a pénzemért,
aztán kakukk… Tehát, ez így nem megy. Ekkor jött a cigányasszony, bekopogott, ezek
beengedték, de hajtották is kifelé. Olyan cigányosan előadta: hadd jósoljak már a fiatal-
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embernek! Hát mondom, jósoljon, énrám ez rám fér. Na, szépen odaadom a tenyeremet,
így, úgy, mondta a sok jókat, így gazdagság, egyébként öt gyereket bemondott, ez lesz, az
lesz. Mondom, bolond vagy, öt gyerökkel mit csinálnék én… Azt mondta, annyi szerencsém
legyen, amennyi pénzt adok neki. Mondom, a szerencse rám fér, na, adok neki egy százast.
Nagy pénz volt ez akkor. Mert a kereskedésből volt pénzem, hozzá voltam úgy szokva a
pénzhez, úgyhogy adtam neki egy százast, az lehet most olyan ötezer forint vagy én nem
tudom, mennyi. Azt mondja utána, hogy tegyek a kezébe még egy százast, megsokszorozza. Beleteszem a kezébe a százast, azzal a tudattal, hogy majd tesz rá valami x-et, vagy
megköpködi, vagy valamit csinál. Beteszem a százast, azzal a lendülettel zsebre vágja,
aztán ki az ajtón, hajts! A betyárját, mondom, háromszázból kétszáz oda, marad egy százasom, 72 forint Budapestre a vonatjegy…
Mondom, még valami sört majd megiszok vagy valami majd lesz, itt most már a
gondolkodás is elmúlt, hogy mi a fenét csináljak, estefele menni kell haza. No, szépen ott
bánatomban, vagy mérgemben megittam egy pálinkát sörrel, hogy oldódjon a hangulat,
amikor kopogtattak az ajtón. A Budapesti Honvéd Sportegyesület energetikusa bejött azzal, hogy van nekik három kútjuk, ebben a három kútban elállt a víz, jön a szezon, őnekik
locsoló kell, mert a pályákat locsolni kell, meg ez, meg az és legfőképpen, hogy mi lesz,
hogyan lesz. A Vízkutató és Fúró Vállalat mellettem ülő embere azt mondta, hogy hát,
nagyon sajnálják, csak jövő októberben tudnának fölvonulni ezekre a kutakra, annyira el
vannak havazva. De – a jó Isten áldja meg érte – a vízkutató embere tudta, hogy én már
próbálkoztam kutakkal. „Hát a György úr kútfúró, ha esetleg megkérné, hogy…” Én meg azt
mondtam: ha budapesti a sportegyesület, akkor haza kell mennem, az ügyeket átszervezni, és megcsináljuk. Akkor egy haveromnak, Fischer Lacinak a nevére volt kútásó kisipar
váltva. Hát mondom, akkor megnézem kutakat. Jó, megnéztem. Utána rögtön jeleztem nekik: a kollégával együtt el tudjuk vállalni, jövünk másnap, mennyiért, hogy s mint? A Vikuvtól kértek árajánlatot, ez 163 ezer volt, hát mi 140-ért ezt meg tudnánk csinálni, darabját,
mondtam. A három kút az egy komoly lakás ára volt abban az időben.
– Ez is egy fordulópont volt az életében…
– Igen. Szépen csinálgattuk a kutakat, de három hétig elbolondoskodtunk ott, mert
óradíj-elszámolás volt. Amúgy az egész kútba nem kellett semmi komoly munkát fektetni. Az volt a baj, hogy valaki telehányta őket azzal a vörös salakkal, amin a pályán futottak. Azt elkezdtük egy kicsit szivattyúzni, beleöntöttünk ötven liter sósavat mindegyikbe,
megkompresszoroztuk, és jött belőlük a víz.
– Hány nap alatt lehetett volna elkészülni?
– Ez egynapos munka. A három kút mondjuk három nap, na de annyi idő alatt nem
lehetett ott végezni, az óradíjas elszámolás miatt húzni kellett az időt. De voltak futó csajok, ott figyelgettünk, meg szépen elvoltunk. Még nem volt adó abban az időben, mert én
emlékeznék, ha fizettem volna, de nem volt. Utána egy darabig, a következő évben költségként elszámolhattuk az adót. Akkor ezért nagyon sok pénzünk lett. Úgy gondoltam,
hogy akkor itt már lehet mozogni, vagy valamit csinálni. Előtte, mikor a nortonkutakat
fúrtam, akkor volt egy Wartburgom és egy Fiat 127-esem. Amikor elkezdtem csavarogni,
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mind eladtam, elvertem a pénzt, nem volt autóm. Ekkor vettem egyet. Ez az autó egy Dacia volt. Szürke. Megint lett pénzem.
– Megint elverte?
– Nem. Azt mondom, itt el kell kezdeni spekulálgatni, gondolkodni. Apám még dolgozgatott, akkor elkezdtem kontárkodni. A kontár abban az időben azt jelentette, hogy
iparengedély nélkül fúrtuk a kutat. nortonkutat tudtam fúrni, úgy ahogy kellett, de én
megújítottam a rendszert. Ha szépen fúrtunk egy kutat egy tanyában valahol Öttömösön
vagy Rúzsán, akkor mindig kikötöttem, hogy jó, megfúrjuk a kutat, de akkor a kakast meg
kell főzni, vagy kirántani a csirkét, de valami kis kaja legyen, mire a kút kész van. Ezt én
mindig belealkudtam. Amúgy ebben a tanyavilágban ez szokás is volt abban az időben…
És amikor szépen esszük a nagy kakast, isszuk hozzá a sört, azt mondom: itt a jó víz, miért
nem csinálnak maguk egy fürdőszobát? Kijárni télen-nyáron a rossz vécére meg mindenre,
nincs itt se víz, semmi, lavórban fürdenek, van pénzük, itt a nagy kertészet, állatok, minden. Miért nem csinálnak? Azt mondja az asszony: folyna a kádba a meleg víz? Meg benti
vécé volna? Hát mondom, ez ilyen lenne. Na, hát mennyibe kerül? Szorzás, osztás, azt hiszem, hogy 15 ezer forintért csináltuk…
– Tizenötezerért az egészet?
– Az egészet, de az hatezerbe került akkor. Egy hidrofor 2250 volt, arra emlékszem,
de az úgy volt ennyi, hogy a kiskunfélegyházi vasboltban ötven százalékkal leértékelték.
Vettem olyan huszonvalahány darabot, aztán azokat elpasszoltam 4500-ért. A vizet még
meg tudtam szerelni, de nem tudtam még se kádat, se mosdót, se vécét beépíteni, se
csempézni. Sándorfalváról kerítettem embert, aki ehhez értett, és mondom, olyan hatezerbe került az összes buli. Kertész Jani haverommal, aki csempeárus volt, megbizniszeltem,
hogy az akkori háromfajta csempéből, a fehérből, a halványkékből meg az almazöldből az
utóbbi volt a top-top kategória. Nem tudom, emlékezik-e rá.
– Hogyne.
– Na, ekkor ebben a tanyában mi nyilvánvalóan zöld csempével, almazöld csempével csempéztünk, mert mi mindig a legjobbat adjuk a megrendelőnek…
– A legjobbat.
– Igen. És a fürdőszoba elkészült, bojlerral, fürdőkáddal, mindennel, akkor a szomszédok összesereglettek, nyitották a csapokat, nézték, úgy nevettek, mint a gyerekek.
Érti? Ilyen ötven-hatvan éves emberek, mint a gyerekek. Nagyon boldogok voltak. Na, onnantól kezdve nem győztem fürdőszobát csinálni. Legalább harmincat építettünk.
Nagyon jó biznisz volt. Ezzel eltelt megint egy olyan másfél év. Egy kis fürdőszoba,
ez-az, de akkor már eljárt síelni, csavarogni, télen már nem dolgoztak… És nők sem voltak
az életében, akik hátráltatták volna. Pontosabban – szavaival élve – ebben az időben túl
sokan voltak, úgyhogy nem volt egy különös, aki hátráltatta volna. Kortyint egyet a fröc�cséből, elégedetten lenyeli, majd rezzenéstelen arccal mondja, hogy jól élt akkor
Sándorfalván.
– Akkor még a szülőkkel laktam. Szépen dolgozgattunk, de 1983-ban meghalt apám.
Akkor éppen volt egy elvállalt munkánk Balástyán, egy 200 méteres kút. Ez rám maradt,
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„Kútfúró berendezést örököltem.” 1983
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úgyhogy meg kellett építenem. Még abban azon a nyáron el is készült. Azt mondtam, itt
valamit tenni kell, mert engedély nélkül nem élet az élet, és túl sok a munka. Ekkor elmentem a Kunsági Szakszövetkezet Csólyospálos TSZ-be dolgozni, mert volt kútfúró melléküzemága. Fölvettek azzal a kikötéssel, hogy Várpalotán levizsgázok majd, hogy legyen
kútfúró-papírom. Ahhoz kellett egy állami vállalati munkahely meg javaslat. A téesz kiadta
ezt a javaslatot, egy ismerősöm szervezte ezt a vizsgát. Egyszer így szólt: nem kell oda
menned, minden el van intézve. Én nem is mentem az iskola tájékára se, de kiderült, hogy
osztályvizsgára csak ott kell mennem. Megyek is Kóta Kálmánhoz, ő volt ott a vizsgáztató.
Elkezd szénülési folyamatokat, meg olyanokat kérdezni, amikre nem tudtam válaszolni.
Hát mondom, Kóta úr, az ismerősöm küldött. Azt mondja: hagyjam már azzal az emberrel,
a kérdésére válaszoljak. A végén megegyeztem vele, hogy ne szúrjon már ki velem, adjon
mindenre egy kettest, mert ha nincs osztályvizsgám, akkor nem mehetek szakmunkásvizsgára. Azzal győztem meg, hogy ha három nap múlva ott a szakmunkásvizsgán nem tudok
mindent, akkor rúgjanak ki, azt le van ejtve. De adjon már olyan könyveket, amiből kérdezni fog. Adott is egy stóc könyvet. Én a várpalotai szállodában két és fél nap alatt – alvás
nélkül – végigolvastam mindet, az egyedüli ötös szakmunkásvizsga az enyém lett. Akkor
még jó eszű volt az ember, tehát ilyen egyszerű könyvek gyorsan mentek.
– Mi az a szénülési folyamat?
– Szénné válás. Először barnaszén, aztán kőszén, majd feketeszén. Elég az hozzá,
hogy valamikor júniusban volt a szakmunkásvizsga 1983-ban. Szeptember 15-én lettem
hivatalosan kútfúró kisiparos, oklevéllel, papírral a kezemben. Ekkor elkezdtem normálban
csinálni az ügyet, voltak kútjavítások, hidroforház-javítások.
– Újabb fordulópont?
– Újabb. Az egész pályafutásom onnan kezdődik, hogy Domaszéken fúrtunk egy
kutat, ami egy olajkúttól volt nem messze. Amikor a bányahatóság ment az olajkutat ellenőrizni, látták, hogy itt valami kútfúrás is történik. Két olyan ember, akivel azóta is tartom a
kapcsolatot, Nagy Sándor meg Bánhidi István átjött megnézni a kútfúrást, amikor én nem
voltam ott. Egy emberem ittasan feküdt a bódéban, kompresszorozott és jött a víz. A gazda hozott neki egy fél liter pálinkát, ez meg megitta, azt ott aludt, mint a bunda. Azt fölrázták, hogy mikor jön a főnök? Hát a főnök majd délután jön. Mikor mentem, akkor mondták,
hogy föltétlen várjam meg őket. Mikor megérkeztek, fölrakták a sisakot és azt mondták, ők
a Bányahatóság! Na, mondom, a kútfúrásnak itt a vége. Na, nézik. Az elektromos szekrény
az egy ócskaság, azt mondja, ki meri ezt bekapcsolni? – kérdezte Nagy Sándor. Mondom
neki, hát miért? Itt a kapcsoló, bekapcsoljuk, ott a villanymotor… Na, láttam, hogy nagy a
baj, azt javasoltam nekik, hogy menjünk a Szeged étterembe, vacsorázzunk meg, és beszéljük meg részletesen…
– Miért pont a Szeged étterembe?
– Mert a kútfúrás helyszíne nem volt alkalmas erre. De ekkor már elnyertem a
Tiszamenti Vegyi Műveknél egy kutat Szolnokon. Jeleztem nekik, hogy innen Szolnokra
akarunk menni, ezért a gépen mindent megcsinálunk, amit mondanak. Ha segítenek, meg-
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fizetem a segítségüket, de ne nyuvasszanak már ki itt soron kívül. Akkor így szót értettünk…
– Mi történt ezután?
– Mi akkor fölvonultunk a Tiszamenti Vegyiművekbe. A jellemző az, hogy befele egy
pótkocsis IFA-val mentünk, kifele két pótkocsis IFA meg még egy IFA jött össze a gyárban,
mert ott mindent megcsináltattunk. Utána olyan fúrógépünk lett, ami a bányahatósági előírásoknak megfelelt, és tényleg könnyebb, jobb volt azzal dolgozni. Nagy Sanyi végigkísért
a pályámon, nagyon sokat tanultam tőle, ő egy nagyon kiváló olajmérnök.
– És Bánhidi István?
– Ő is nagyon jó a szakmában. Ez két értelmes ember, aki úgy a kezdetektől ismer.
Ahogy mondtam, a mai napig tartom velük a kapcsolatot. Én is kíváncsi lennék arra, hogy
ők milyennek látnak engem. Na, akkor kezdődött el az igazi kútfúrás. Az első jelentősebb
esemény, ami olyan nagyobb léptékű, 1985-ben volt, ezt a történetet később Barabás Imre
is megírta. Ő a Szolnoki Vízügyi Igazgatóságon dolgozott. Imre az első olyan ember, aki az
életemet végigkísérte.

AZ AQUAPLUS KFT. A KÖZÉP-TISZA VIDÉKÉN
(1987–2013)
Írta: Barabás Imre
Szerkesztette: Bunász Nikoletta
Szolnok, 2014. július
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Kinyíló szárnyú bővítőfúró

Szolnok, Vegyiművek, 300 m-es kút

Ezt a kis visszaemlékezést egy őszinte vallomással kell kezdenem: az 1970-es, 80-as években egyértelműen az állami kútfúró ipar, azon belül is a VIKUV híve voltam.
Ez egyrészt annak volt köszönhető, hogy ott kezdtem pályafutásomat, másrészt annak,
hogy láttam az egyes Tsz.-melléküzemági, vízművállalati, majd az 1980-as évektől megjelenő magánipari fúrócégek gyenge szakmai–technikai színvonalát, és ez eléggé lehangoló
volt számomra.
Így aztán amikor azt hallottam 1987-ben, hogy a Szolnoki Vegyiművek 300 m-es kútját
egy ismeretlen szegedi magáncég fogja készíteni, kellően elkeseredtem, és felkészültem
a legrosszabbra. Ebből következett, hogy amikor kicsit később a cég vezetője György
Zoltán beállított munkahelyemre, a szolnoki vízügyi igazgatósághoz azzal, hogy kivisz a
fúráshoz, nem tudtam palástolni az ellenérzésemet vele szemben. Zoli érezte ezt, és nagy
mosolyogva csak annyit mondott az autóban, hogy ismerjem őket előbb, aztán alakítsak
ki véleményt.
A vegyiművekbe érve megerősítve láttam félelmemet, hiszen egy régi típusú, négylábas
torony állt ott, öreg gépekkel körítve.
Én akkor már vagy tíz éve a kavicsolt szűrős kutak készítésének lázában égtem, és csak
nemrég tudtam elérni a VIKUV-nál, hogy szakítsanak a 300 m-es mélységhatárral, készítsenek alábővítéses kavicsolással 600–1000 m-es kutakat is (történetünk idején, 1987-ben
készült el az első ilyen az országban Jászkiséren, 650 m-es talpmélységgel). A kavicsolás
kérdését e 300 m-es szolnoki kútnál felvetettem Zolinak, ekkor bátyjával, Tamással meg-
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mutattak nekem egy fűben heverő szerszámot, egy kinyíló szárnyú bővítőfúrót.
Őszintén meglepődtem, de a következő hetekben meggyőződtem arról, hogy a kút
jól sikerült, kezdtem megbarátkozni az új céggel. A következő években György Zoltán magáncége jó néhány kút készítésének jogát elnyerte a Közép-Tisza vidékén (pl.:
Törökszentmiklós-BARNEVÁL – itt megismerkedhettünk kreatív finanszírozási ötletével is
– , Szolnok-Vegyiművek, Abony–vízmű, Csongrád-gátőrház, Cserkeszőlő-vízmű, SzolnokPincegazdaság), én azonban 1992-től kerültem hozzájuk igazán közel, amikor a szolnoki
Solami Húsipari Vállalat kútjaira leszerződtek. Én lettem ugyanis a kutak műszaki ellenőre,

A cserkeszőlői 130 m-es vízműkút szűrőjének készítés
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Szolnok-Solami 315 m-es kút kompresszorozása (Bagi László megbízóval)

így gyakran ki kellett járnom a munkahelyre.
A kutak a földtani adottságoknak megfelelően jók lettek, akárcsak az ugyanezen év végén
lefúrt MÁV-kórházi kút. A következő, 1993-as évben pedig egyenesen élelmiszer-ipari történelmet írtunk Szentkirályon a Marina gyümölcslégyártó üzemben: én a szociális ellátást
szolgáló kúthoz olyan vízföldtani szakvéleményt írtam, hogy az esetleges többletásványvíz palackozására is alkalmas legyen, György Tamásék pedig úgy végezték a kivitelezést,
hogy a vékony csövezet ellenére a hozam is elég legyen a következő évtizedekben.
￼
1995–1999. között ismét műszaki ellenőre voltam a cég fúrásainak Martfűn, Csemőn (figyelő kútcsoportok), Jászkiséren, Cserkeszőlőn, Jánoshidán és Jászberényben, 2000-ben
pedig ismét élelmiszer-ipari különlegességben vettünk részt együtt.
A Tiszakécske-kerekdombi ásványvízüzem 222 m-es kútját kellett melléfúrással felújítani,
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A cserkeszőlői termálkút átadásán részt vevők, (balról a második Varga Károly)

kiegészítve két kisebb, hideg vizet adó új kúttal. A munka különlegességét nemcsak a
222 m-es kút 47 °C-os vize adta, hanem az is, hogy a tulajdonos Rolando Magrini hazájából, Olaszországból hozatott rozsdamentes béléscsöveket, ezek pedig nem érintkezhettek
a munka során rozsdás fúrócsövekkel, szerszámokkal. Minden lehetséges acélanyagot be
kellett tehát vonni gumival, ilyet se azelőtt, se azóta nem láttam.
Az első kút geofizikai szelvényének értékelésére – ekkor dőlt el a három kút végleges
mélysége is – négyen jöttünk össze az üzem tárgyalótermében: György Zoltán cégtulajdonos, Kasza Zoltán geofizikus, Olasz József tervező és e sorok írója, Barabás Imre geológusműszaki ellenőr. A másfél órás vidám hangulatú megbeszélést végighallgatta a műszaki
ellenőr szakmán kívülálló felesége, aki hazafelé csak ennyit mondott: „élmény volt négy
ilyen kiváló szakember beszélgetését végighallgatni…”. Nem kellett sokáig várnia az újabb
eseményre, mert 2001 nyarán György Tamásék a végleg tönkrement 760 m-es termálkút
melléfúrásos felújításának fogtak neki a kisújszállási strandon, a kiváló eredményt pedig a
polgármester és a képviselő-testület tagjai finom vacsorával hálálták meg egy alkalmilag
felállított sátorban.
2005-ben aztán a szentkirályi ásványvízüzem vezetése is úgy döntött, hogy a nagy kereslet miatt újabb két kutat fúrat a korábbi mélységközre, e sorok írója pedig elérkezettnek
látta az időt ős-Dunakutatásának kiterjesztésére. Zoliék segítségével sikerült meggyőzni
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A kerekdombi ásványvízkutak műszaki átadása (középen Rolando Magrini)

az üzemieket arról, hogy az első kutatófúrás 400 m-ig hatoljon le, remélhetőleg elérve
ezzel a jégkorszak eleji ős-Duna-kavicsréteg alját. Amikor György Zolival 2005 vége felé
kimentem a fúráshoz, Molnár Ernő vezető mester azzal fogadott, hogy rengeteg lent a
kavics, de még 400 m-ben sem érte el az alját. Zolival felkerestük Wágner Gábort, aki az
üzem részéről a téma felelőse volt, és a szelvény, valamint a furadékminták alapján kijelöltünk két, addig ismeretlen vízadó mélységközt rétegpróbára a 211,8 m-es kút elkészülte
előtt.
A vett vízmintákat a szentkirályiaknál szokásos módon a tulajdonos, Balogh Sándor kóstolta meg, majd olyan döntés született, hogy a harmadik kút ne 210
m-es legyen, hanem keressük meg
végre a jégkorszaki kavics alját, és
ezt a réteget (alsó vízminta) állítsuk
termelésbe. 2008 elején a harmadik
kút el is készült 426 m-es talpmélységgel, és a keresztségben az „Emese” nevet kapta. Balogh Sándor ezt
már nem érhette meg, a negyedik,
kb. 330 m-es kút elkészítése pedig
György Zoltán tulajdonos a termálvíz tisztaságát vizsgálja
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Az Emese kút kompresszorindítás után

annyira húzódik, hogy már mi sem fogjuk látni az eredményét, ha így folytatódik.
Nem kellett sokat várnunk az újabb együttműködésre, mert még ekkor, 2008 tavaszán a
jászberényi hűtőgépgyári strand is új termálkutat igényelt. Egy itteni kutatófúrás is régi
vágyam volt, addig ugyanis még soha nem lett feltárva a felső-pannon alsó tagozatába
tartozó homokcsoport. Ennél a munkánál ismerkedtem meg Apró Attila fúrómesterrel, és
ez a találkozás végül igen jó eredménnyel zárult.
2009 nyara már a Szolnoki Ipari Parkban talált minket Attilával, ahol két kiváló kutat hoztunk össze egy hozzá nem értő műszaki ellenőr mellett. György Zoli szerencsére kijött a
szelvényértékelésre, így a kutak végleges adatait együtt határoztuk meg, ellenőrünk beleegyező bólogatása kíséretében.
Régóta vágytam már rá, hogy a termálvíz-visszasajtolásról legyen személyes élményem,
ezt is a 2012-es év hozta el számomra. A szolnoki MÁV-kórház kertjében ismét két kiváló termálkutat készítettek el Attiláék, és bár volt hivatalos műszaki ellenőr, neki, illetve
György Zolinak köszönhetően a csövezési-szűrőzési döntésben főszerepet játszhattam.
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1000 l/p-et meghaladó hozamot ad a lakitelki 805 m-es kút

￼
2013-ban szintén véletlenül kerültem bele a lakitelki népfőiskolai termálkutak építésének
folyamatába, itt a programot elindító geológus szakmai döntésének hibáit kellett korrigálnom György Zoli kérésére. A tapasztalatok a térség pliocén kori geológiájának, ősvízrajzának újraértékelését eredményezték, a két kút kiemelkedő eredményét pedig elégedetten
fogadta a megbízó.

A törökszentmiklósi 1122 m-es termálkút kompresszorindítás után

AQUAplus_prospektus_140915.indd 21

2014.09.15. 19:57

NAGY SÁNDOR (nyugdíjas bányamérnök)
„Egy szédületes karrier kezdete”
Szeged határában voltam kinn egy olajfúró berendezést ellenőrizni, és akkor láttam ott a paprikaföld közepén egy vízkútfúró kis cseterét. S mivel a vízfúrás is a mi műszaki biztonsági felügyeletünk alá tartozott, gondoltam, megnézem.
Odamentem a berendezéshez és hát a látvány, az szörnyű
volt. Egy fiatalember klottgatyában, strandpapucsban dolgozott biztonságtechnikailag minősíthetetlen állapotú berendezéssel. S akkor mondtam a komának, hogy szeretnék a
főnökével beszélni. Az rám nézett, hogy hát van neki éppen
főnöke, ha annak lehet nevezni, majd felhív. Ez így is lett,
ekkor beszéltem először György Zoltánnal. Kiderült, hogy ő
még sosem hallott semmiféle biztonsági előírásokról, de hogy szeretne erről tudni, és
ehhez kéri a segítségemet. Három hónapot kért, hogy mindent megtanuljon. Elgondolkodtam, hogy én most mit csináljak: vagy letiltom a tevékenységét és akkor nézhet másik
munka után, vagy összeszedem az összes előírást, odaadom neki, várok három hónapot,
aztán, ha tévedtem, akkor még mindig eljárhatok az első gondolatom szerint. A második megoldás mellett döntöttem. Letelt a három hónap, egyszer csak felhívott telefonon
György Zoltán, hogy Szolnokon egy vízkútra felvonult a berendezésével, menjek és nézzem meg. Elmentem persze, és teljesen elámultam, merthogy ott állt két fúrós vadonatúj munkaruhában, a szükséges védőfelszerelésekkel, a berendezés szintén új volt, és a
szükséges segédeszközök is kifogástalan állapotban fölsorakoztatva, a dokumentációkat
szintén képes volt előállítani. Zoli példáján okulva aztán mindenkinek adtam később is
esélyt, hogy ötről hatra juthasson. Ez volt talán egy szédületes karrier kezdete, lassan kinőtte az ivóvízbázisok fúrását, és nagyobb teljesítményű berendezésekre váltott. Az addig
termelt nyereséget nem szórta el, hanem mindet visszaforgatta a cégbe, és termálkutak
fúrására rendezkedett be. Hamar beletanult, jó kutakat csinált. Utána kezdett olyan kategóriákba jutni, amire az én látóköröm már nem terjedt ki, mert hamar felismerte, hogy
nem vízkutakat kell fúrni és azt eladni, hanem a vizet, és akkor mindjárt nagyobb haszna
lesz a munkájából, így tett a fürdőkkel és a termálkutakkal. Örömmel tapasztaltam, hogy
nem hübelebalázs módjára vágott bele a beruházásokba, hanem megfontoltan, alapos
körültekintéssel. Zoli csodálatos karriért futott be, ennek ellenére a mai napig ápolja a kapcsolatot az ilyen magamfajtákkal, akik a kezdet kezdetén bábáskodtak fölötte. Időnként
összejövünk, felidézzük a régi időket, s ez nekünk nagyon jólesik.
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BÁNHIDI ISTVÁN (nyugdíjas olajbányamérnök)
„Mintha a génjeiben lett volna a vízkútfúrás”
A bányahatóságok ellenőrizték a vízkútfúrások biztonságát,
s én, mint olajbánya mérnök, így kerültem a 70-es évek végén
kapcsolatba György Zolival. Ebben az időszakban végeztem
az egyetem esti tagozatán a matematika szakot, így aztán
könnyen szót értettünk, mert a magyaron és a kútfúráson kívül volt még egy közös nyelvünk: a matematika. Az látszott,
hogy ennek a fiatalembernek mintha a génjeiben lett volna
a vízkútfúrás, nem véletlenül, hiszen a felmenői generációkon keresztül ezzel foglalkoztak. Valószínű, hogy gyerekkorában is sok ismeretet kapott a szüleitől, a bátyjától, Tamástól, aki fúrómester volt. A matematika biztosan hozzájárult az
AQUAPLUS Kft. sikereihez. Egyrészt azért, mert a természet
működését jól le lehet írni a matematika egyenleteivel, másrészt, ha valaki jó eredményeket akar elérni, és azt végigfuttatja a formális logika szabályai szerint, az nagyot nem tévedhet. Az, hogy egy kutat lefúrunk, az egy dolog, de Zoli nem sokat bízott a véletlenre.
A föld alatti áramlásokat az egyenletek segítségével pontosan kiszámította, így a megrendelő pontosan azt kapta, amit kért.
– Sorra fúrtuk a jó minőségű kutakat, de Szolnokon történt még egy nagyon fontos
esemény. Én folyamatosan csináltam az akkori marketinget, úgy, hogy Kézér Pistának a
tanyájára vittem húst, sört. A húst megfőztük bográcsban, megittuk a hideg sört, aki részt
vett ebben a munkában, az eljött. Voltak ott igazgatók is, a vegyiművesek. Mondták, hogy
hogy örülnek ennek a kútnak, de hát olyan nagy probléma van a nátrium-tripolifoszfát
üzemben – mert akkor építettek egy újat, ott gyártották a Tomi mosóport –, a városi vízszolgáltatás miatt viszont akadozik az üzem, és nem tudnak eleget gyártani. Ha lenne még
egy ilyen kútjuk, akkor milyen jó is lenne. Hát miért nem fúrattok még egy kutat? Itt a gép!
– Ez volt az üzleti ajánlat…
– Ez. Jelezték, hogy nincs benne a tervben, meg engedély is kell, satöbbi. Mondom:
fúrok én egy kutat, fizessetek nyolcvan százalékot, mintha a városi vizet fizetnétek, aztán
öt évig ezt fizetitek, utána tietek a kút. Jó. Barabás Imrével beszélek, egy nap alatt lett
vízjogi engedély, a gyárban az összes igazgató, biztonság, munkavédelem, mindenki aláírta a szerződést, ellenjegyezte, szignózta. El is készült a kút, bekötött. Mindenki nagyon
boldog volt, megint pörkölt, minden, beadtam az első számlát. Hív Kézér, a főnök, hogy
menjek ekkor meg ekkor, mert nagy a baj. Hú, mondom… Telefonban akkor nem nagyon
tudott semmit mondani. Annyi volt a mondás, hogy a párttitkár megtudta, és nagy cirkusz
van, mert egy maszeknak állóeszköze van egy öt vörös csillagos, vándorzászlós vállalat
területén. Ez megengedhetetlen, nagyon nagy a cirkusz.
– Ilyen nagy úr volt a párttitkár.
– Ilyen. Megyek az adott időpontra, nagy, hosszú asztal, én leülök elől, ott meg nyolc
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igazgató, a párttitkár ott az asztal végénél áll. „György úr!” Nem elvtárs, úr. A György, az
semmi, az úr volt a lényeg a megszólításban. Mondom magamban, a fenébe, itt a vége,
fuss el véle, abban az időben volt pont a meggymagos üzlet. Hát, mondom, jó, engedjenek
el.
– Hogy szabadlábon lehessen…
– Ezt gondoltam magamban. Elkezdi mondani a párttitkár, hogy te Pista, te ezt
hogy merted, hogy engedélyezted, ennyien, mindannyian, hogy a nátrium-tripolifoszfát
vegyiüzem, meg a víz, meg a terv, akkor szólni kellett volna, hogy pénz kell, ezt kellett volna. Akkor ő, a párttitkár megoldotta volna így, de „nem szóltatok, gazemberek vagytok.”
Úgy szidta őket, mint a bokrot, engem annyira nem is. Én füleltem, de nem szóltam egy
szót sem. Végül azt mondta, meg kell egyezni a maszekkal, és kiment.
– Szép dolog egy párttitkártól…
– Az. Hát akkor, mondták, egyezzünk meg. Mondtam, Pista! Ebből a kútból naponta
ennyi meg ennyi víz jön, ennek ennyi az ára, egy év alatt ennyi, öt év alatt ennyi, ha most
ezt egybe kifizetnétek, egy húsz százalék kedvezményt tudnék adni. Azt mondják, jó. De
ennyi volt, ez ilyen ötperces megállapodás. A kútért, amit előtte fúrtam, kaptam egymillió-hétszázezret, az egy 300 méteres kút volt, a másik kút az 230–240 méteres volt, azért
meg kaptam ötmillió-kettőt, a fenti számítással. Ez hatalmas pénz volt. Szépen megegyeztünk, megírtuk a papírokat, átadtam.
– Visszaadta a munkavédelmi sisakot…
– Úgy aláírtam, hogy ha fizetnek, ha nem, az már tök mindegy, és mondom, mint
aki jól végezte dolgát, elmegyek Szolnokon a Kis Tiszába. Azért szerettem odajárni, mert
olyan újságtartó volt, hogy ki lehetett nyitni az újságot és kiváló báránysültet adtak. A napilapban láttam, hogy Törökszentmiklóson nagy a baj, a városban fönnakadás van, mert a
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csirkét szállító autók köröznek a városban. Az volt az oka, hogy nem volt víz a Barnevállnál a csirkék feldolgozásához. A teherautók meg akadályozták a forgalmat, mert a kocsiknak járni kell, hogy a csirkék levegőt kapjanak, különben megdöglenek. Mondom, hát akkor
kinézek én ebéd után Törökszentmiklósra…
– Gondolom, ez így is lett…
– Ha hiszi, ha nem, ez a színtiszta igazság. Akkor még nem volt pénzem, csak akkor
lett volna, ha a mosóporosok fizetnek. De elmentem a főmérnökhöz, hogy én ki vagyok, és
milyen kutakat fúrtam Szolnokon. Azt mondta a főmérnök, hagyjam már, volt már itt egy
csomó kútfúró, akinek nem sikerült a vízfakasztás, ők bizony nem adnak kútra egy vasat
sem. Erre mondtam, hogy saját kockázatomra megfúrom a kutat és 80 százalékért adom
a vizet. Akkor jó. Menjünk be az igazgatóhoz, azt mondja, írjam le ezt így.
– Ez ilyen egyszerű volt?
– Na, addig én nem mertem leírni, amíg nem koppan a pénz, de négy nap múlva ott
volt a számlámon az ötmillió-kettő. Négy nap múlva! Akkor hajts a levéllel, ajánlat beadva, Barabás Imre, egy nap alatt vízjogi engedély, elkezdtünk fúrni. Költöttem a pénzt, de
mégis szaporodott, mert a kútból meg jött a pénz. Minden évben annyit fizettek a vízért,
mint amennyibe a kutak kerültek. Mikor lejárt az első öt év, fúrtam sok ilyen kutat kórházakba, tejüzemekbe – itt köszönt vissza az a gyerekkori élmény, hogy fúrjuk a kutakat és
jön a pénz. Csak én a vizet adtam olaj helyett. Amikor az első ötéves szerződés közeledett
lejárni, mondom, a fene az életet, elgondolkodtam, hogy hát miért nem tíz évre kötöttem?
Így aztán fölcsaptam tíz évre ezeket a szerződéseket. Aztán tizenhét évre, most meg úgy
fúrom, hogy senkinek nem adom oda a kutakat, enyémek maradnak örökre.
De kanyarodjunk vissza 1985–86-ra. Akkor volt olyan befektetésem is, hogy ebből
az ötmillió-kettőből megvettem a MOL elődjétől a hajdúszoboszlói csőraktárt, mert azt
föl akarták számolni. Ez a törökszentmiklósi biznisz kétmillió forintba került, akkor azt a
csőraktárt olyan két és félért vettem. Akkor úgy volt, hogy ha elköltötted a hasznot, nem
kellett belőle adózni. Csak mondom, hogy 1985-ben, 86-ban már volt adó. Én meg kétmillió-kettőért vettem annyi csövet, hogy vettem egy telket Sándorfalván is azoknak, mert
nem tudtam hova tenni, majd két méter magasan bekerítettük csővel az egész területet.
– A sándorfalviak mit szóltak ehhez a csőözönhöz?
– A sándorfalvi rendőr ott ugrált három napig fölmérni, hogy mennyi cső van itt,
hogy honnan jött ez, meg kié, mié? De nekem mindenről volt számlám…
– A rendőr mire jutott önnel?
– Fölmérte az összes csövemet. Följelentett, és elkezdtek követni meg nyomozni.
Adóhatósági vizsgálatot is kinyomták a nyakamba. Azt kérdezték, hogy mennyi cső van
itt, hogy van, mint van, megmutattam, mennyi. Mivel közel annyi volt, mint a rendőr mérésében, békén hagytak.
– Mi lett ezzel a temérdek csővel?
– A csőből fúrtuk a kutakat. A sajátokat így bővítettük, mert megvolt az alap. Utána
aztán a bátyám, Tamás odajött dolgozni. Vitte a kútfúró gépet, én meg úgy gondoltam,
hogy kezdjünk bele a kútjavításba. A barátom felesége volt a Pest Megyei Víz- és Csator-
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namű Vállalat egyik vezetője, hozzá tartoztak a kutak. Akkor a barátommal megüzletöltük,
hogy a PVCSV-nek javítsam a kútjait. Ilyen normál módon fejlődtünk, fejlődtünk.
– Hogyan érte meg a rendszerváltást?
– A rendszerváltás úgy ért engem, hogy szépen dolgozgattunk a Dél-dunántúli Regionális Vízműnek, így volt pénzem. Azután jött egy haverom, ő a DRV-nél dolgozott, hogy
az unokatestvérének lenne tizenötezer pár eladó Salamander cipője, érdekel-e engem.
– Eddig jól alakul a történet…
– Mondom: érdekel. Ez volt nekem a rendszerváltás kezdete, 1989-ben történt. Megvettük a cipőket, párját 700 forintos egységáron és elkezdtük árulni Magyarországon. Voltak ügynökeink, Áron Józsi, kis György Tamás unokaöcsém, Bóta Laci, egy DRV-igazgató,
Fazekas Tibi felesége Várpalotáról. Én úgy adtam oda, hogy 1100 forint, ők meg adták
tovább, amennyiért tudták. Ez volt a cipőbiznisz. El is adtunk körülbelül olyan tízezer párat
elég hamar. Na de vették is a népek, én nem tudom, miért.
– 1989-ben nem is lehetett ilyesmit itt kapni!
– Nem. Ezeket eladtam, így maradt olyan 5000 pár. Akkor meghívtak engem Ufába,
hogy menjek már ki az ufai vízműhöz, Basvoda Kanalhoz. Én megnéztem, hogy hol van.
Pfúj, mondom, én oda nem mögyök, de Benák Laci szomszédom – vele egy ikerházban laktunk – annyira ráért, hogy a lóherét szedte a fű közül, hogy szép legyen a kertje. Mondom,
Laci, nem mennél ki szétnézni? Hát ő azt mondta, kimenne.

BENÁK LÁSZLÓ (gimnáziumi iskolatárs és később szomszéd)
„Jó humorú, visszahúzódó srác volt...”
Szinte gyerekkori ismeretség a miénk, és aztán úgy hozta a
sors, hogy szomszédok lettünk, felelevenítettük a kapcsolatunkat, lettek közös munkáink. A szegedi Radnóti Gimnáziumba jártunk mindketten, a gimiben jó humorú, visszahúzódó
srác volt Zoli, piszkosul érdekelte a matematika. A gyerekei,
a munkatársai tudnának mesélni, hogy az ő környezetében a
matematikát mindenkinek tudni illik. Úgy gondolom, hogy a
legnagyobb fájdalma, hogy az egyetemet nem tudta befejezni. De a családi hagyományok arra kötelezték, hogy továbbvigye a vállalkozást és úgy gondolom, hogy a sok fiú közül
erre ő volt a legalkalmasabb, hogy a családi vállalkozást ös�szefogja. Ahogy aztán az élet ezt bizonyította is. Nagyon sok
mindent megtesz azért, hogy a régi társaság megmaradjon. Rengeteg közös élményünk
volt, ha együtt vagyunk, hentergünk a röhögéstől.
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– Hol van az az Ufa?
– Ufa? Az Baskíria fővárosa az Ural lábánál, délen. Onnan indultak a magyarok valamikor. A lényeg az, hogy a baskír miniszterelnök-helyettes meghívta Benák Laciékat.
Eszes Zsolt meg ő volt a delegáció, két fő. Meghívta őket a dácsájába egy italra. Ittak az
orosz lányokra, erre, arra, amarra, és akkor a miniszterelnök-helyettes elkezdte mondani
egy tószt keretében, hogy de jó, hogy itt vannak a magyar vendégeink. Többször mondta,
hogy magyar vendégeink. Benák meg azt mondta, hogy ő erre nem iszik.
– Nem került bajba emiatt?
– Az egy durva sértés volt, ha mond valaki egy tósztot, a vendég meg kijelenti, hogy
erre nem iszik. Laci azonban megmagyarázta: erre ő nem iszik, mert nem vendégként jött,
hanem úgy érzi, hogy hazajött. Ekkor összeölelkeztek, összecsókoltak, és mi lettünk Baskíriában a legjobb barátok.
– Még mindig nem tudjuk, miért pont Baskíria?
– Ez úgy jött, hogy volt egy Rusztem nevű ember az Ipari Minisztériumban, akit ismertem. Baskír volt, vízzel foglalkozott a minisztériumon keresztül. Én meg éppen az Ipari
Minisztériumnak fúrtam kutat, amit ugyan nem fizettek ki, de adtak helyette szűrőszövetet.
– Ha jól értem, ez az út volt az ajándék. A fizetés helyett.
– Igen. Meghívtak, de mondom, szememben ez „baromi nagy ajándék” volt. Úgy
gondoltam, hogy soha haza nem találok onnan, ezért először nem is mentem ki. Amikor
másodszorra már kimentem, volt nagy fogadtatás, minden. Az lett a vége, hogy egy évig
én voltam az Ufai Olajipari Egyetem fő támogatója.
– Mivel támogatta őket?
– Például elpasszoltuk az 5000 pár Salamander cipőt Ufában…
– Ezzel támogatta Baskíria olajipari egyetemét?
– Nem csak ezzel. Vittünk tévéket, videomagnókat, kint már a vége felé volt egy
2007-es piros Zsigulim, hogy ha kimentem, akkor legyen ott autóm. Meg aztán jól ment az
üzlet is, olyanokat csináltunk, hogy vettem magamnak egy fúrógépet 5000 dollárért, és
eladtam Szerbiában 80 000 márkáért.
– Ez sem egyszerű történet…
– Akkor erősebb volt a dollár a márkánál, olyan 1,5-ös vagy 1,7-es szorzó volt, mondjuk 8-9000 márkás cuccot eladtam tízszeres áron. Na most a Magyarországon eladott
cipők esetében jöttek vissza a garanciális problémák. Olyan 500 cipő jött így össze, de
annak visszaadtuk az árát, hogy ne legyen belőle sírás-rívás. Aztán a maradék cipőből sok
esetben az egyik legalább jó volt, vagy kis baja volt, meg lehetett ragasztani. Gondoltam,
én odaadom ingyen ezt az 500-at, de akkor itt legyen vége a garanciának. Így is lett…
– De kinek adta oda?
– A baskíroknak. Akiknek eladtam az ötezret. A magyar garanciálisokat kielégítettem az ottani garanciálisokkal.
– Ők nem ajánlottak valamit?
– Tényleg minden nagyon jól ment, egy darabig, úgyhogy utána elkezdtek jönni,
hogy vegyünk olajat, ezt csináljunk, azt csináljunk, de ebbe az ügyletbe én nem nagyon
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mertem beszállni abban az időben.
– Most még 1990 körül vagyunk…
– Hát igen, 1991–92-ben járunk. Akkor
innen vettem két fúrógépet. De például olyan
is volt, hogy egy átmulatott éjszaka után ültünk Szegeden, a Balfasorban az irodában
és azzal jött Benák Laci, hogy Hódmezővásárhelyen geotermiát akarnak. Fájt a fejem,
ezért megkértem Lacit, menjen Hódmezővásárhelyre, és beszéljen velük. Akkor még se
gépünk, se tudásunk, semmink nem volt a
geotermiáról. Azt tudtuk, hogy jó mély lyuk
kell, aztán jön a meleg víz – úgy ennyit. De
arról semmit, hogy miként kell ezt csinálni.
Benák Laci átment, beszélt a városi vezetőkkel. Ezek meg hívtak, menjek már át – akkor
dr. Rapcsák András úr volt a polgármester –,
mert ez a Benák úr annyira gyorsan mondott
mindent, annyira jól mondta, ez az ember an�nyira érti, hogy örülnének, ha valaki egyszerűbben megfogalmazná nekik. Hát, mondom,
átmegyek. Átmentem. A végén azt mondtam:
elmegyek Ufába, ott van a Basnyeft, nagy fúrógépekkel, mindennel, megfúratom itt a kutat velük, azt a csővezetéket majd elvezetjük
valahova, majd kerítek rá valakit, ott volt a
városi pénz, minden, mondom, belevágunk a
geotermiába.
– Ismét Ufa következett?
– Igen. Na, a Basnyefttel megállapodunk, még olyanban is például, hogy egy
dolgozónak legalább napi 6000 kalóriát kell
adnunk – nagyon részletes szerződés volt.
Hazajöttünk. Írtak két hét múlva, hogy annyiért nem tudják, amennyiért mondjuk, hanem
50 százalékkal többért. Hát, mondom, annyiért már nem. Akkor kiszaladtam ide Nagyváradra, ott is volt fúrócég, de azokkal se tudtam megegyezni. Ekkor vettem egy A50-es
orosz gépet, azzal elkezdtünk kutat fúrni mi,
saját magunk Nagy Sanyi meg Bánhidi Pista
A50 torony meggörbülve – Hódmezővásárhely,
termelő kút
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segédletével, mert ők olajmérnökök, fúrómérnökök voltak. Ők legalább tudták, hogyan kell
ezt csinálni. Mire az első kút elkészült, azt mondja Nagy Sanyi, nehogy azt higgyétek, hogy
tudtok kutat fúrni, szerencsétek van. Így kezdődött a geotermia fúrása.
– Milyen mélyre mentek le?
– Hódmezővásárhelyen 2000 méter környékére, és jön nyolcvan-pár fokos víz, a
mai napig azzal fűtenek. Ez a rendszer működik. A kórházat, az önkormányzatot, egy csomó közintézményt, meg két-három lakótelepet látnak el vele. Ez volt az első geotermia.
Azóta csak bővültünk, bővültünk. Vettünk egy fúrógépet Franciaországban, egy nagyobbat, amivel még könnyebben tudtunk fúrni. Ezt az orosz gépet tönkrevágtuk. Megszorult
egy fúrószerszám, összerokkant a tornya.
– Miért ment tönkre az orosz gép? Azért, mert olyan rossz?
– Nem, rosszul csináltuk. Görbe volt a lyuk, engedték bele a csövet, az meg nem
ment a helyére. Vissza akarták húzni, de túlterhelték. Ott mi voltunk a hibásak. Gyakorlatilag úgy lettünk jobbak műszakilag, hogy a nagy fejlődést a szegedi Pick-szalámigyár hozta az életünkben, amikor megköveteltek különféle minőségbiztosítási szabályok mellett
való munkálatokat.
– Hogy fogadta az új szabályozást?
– Amikor a Pick szaláminál mondták, hogy itt a minőségbiztosítás, nagyon csodálkoztam, hogyan lehet a minőséget biztosítani. Jól meg kell csinálni és kész. De utána megtanultunk jó minőségben dolgozni. Tehát szabályosan, dokumentálva, műbizonylatokkal…
– Ekkor hányan dolgoztak?
– Az AQUAPLUS Kft. már olyan harmincfős lehetett.

JOÓ MÁTYÁS (nyugdíjas mérnök, AQUAPLUS-cégalapító)
„Sikerembernek tűnt...”
Állami vállalattól kerültem a vállalkozások világába 1987-ben,
amikor a kisiparos György Zolival kezdtem dolgozni, majd kis
idővel ezután közösen megalapítottuk a kft.-t, ugyanis bizonyos munkákat csak cégként tudtunk elvállalni. Azelőtt, az
állami cégnél mindig megmondták, hogy mit kell csinálni, itt
viszont önállónak kellett lenni, szabadon szárnyalhatott az
ember fantáziája. De azért szabadságnak nem nevezném a
vállalkozói időszakot, inkább önként vállalt kötelezettségnek.
Mert ha az ember elvállalta a munkát, azt meg kellett csinálni,
egyrészt becsületből, másrészt, mert ebből éltünk. Ez egy
teljesen más szemléletet jelentett az addig megszokotthoz
képest, de könnyen tudtunk vele azonosulni. Az viszont még
nekem is szokatlan volt, hogy reggel héttől este hétig dolgoztunk, szombaton szabadabbak voltunk, mert általában csak délig dolgoztunk. Zoli még rosszabb volt ilyen szempontból, ő hétfőn nyakába vette az országot, és pénteken jött haza. Az AQUAPLUS Kft. nagyon
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fejlődött személyi állományában, tevékenységi körében is, és egy-egy feladatra több ember jutott, nagyjából a tizedik év végén már nem kellett napi tizenkét órát dolgozni, elég
volt a tíz is. Azt, hogy idáig jutunk, még én sem gondoltam. Őszintén szólva egy elég jó
állást hagytam ott, amikor Zolihoz elmentem dolgozni, de azt gondoltam, hogy ha nem jön
be nekem ez a vállalkozói világ, akkor majd visszaevezek az állami vizekre. Csakhogy jött
a rendszerváltás, privatizáltak mindent, s nem is lett volna hova visszamenni. A mai napig
nehéz arra választ adnom, hogy mit láttam én akkor Zoliban és a közös munkákban. Nem
a pénz vonzott, inkább a kíváncsiság. Ki akartam próbálni magam. Meg aztán Zoli olyan
sikerembernek tűnt, vágott az agya, mint a borotva. Én a 25 év ismeretség alatt soha nem
láttam őt jegyzetelni, de ezt tanúsíthatja mindenki, aki vele, mellette dolgozott. Hihetetlen
szürkeállománya van. Mindig egy-két lépéssel a tárgyaló partner előtt járt, mellébeszélni
nem volt értelme, mert Zoli azonnal rájött, ha valaki nem mond igazat vagy elhallgat valamit.

– A kft. volt az első forma?
– Nem, a legelső György Zoltán kútfúró kisiparos, az a mai napig létezik, és az
AQUAPLUS az 1989. szeptember 15-én alakult. Hatan alapítottuk, akként, hogy én 50 százalék tulajdonosa voltam, György Csaba, György Tamás – öcsém, bátyám… Fodor Laci, ő
egy munkatárs, Joó Mátyás munkatárs meg Bánhidi Pista. Az olajmérnök. Akként volt a
szabályozás, ha ők egyetértenek öten, akkor engem leszavaznak. Én mindig bíztam abban,
hogy egyvalaki mellém áll, és az én döntésem van. Lett az első mérlegelfogadás, amikor
volt ötmillió-hétszázezer forint eredmény, ez a 90-es mérleg elfogadása. Mondtam, hogy
venni kéne árokásót, itt a sok vízműépítés, csak szépen ásunk, fejlesztünk, csináljuk, és
akkor mindenki elmondta, hogy ülőgarnitúra, meg ez kéne, az kéne, amaz kéne. Végül az
lett, hogy osztalékba ment a pénz, mert leszavaztak. Ekkor hoztunk egy másik döntést,
hogy György Zoltán tőkét emelhet a cégben, és akkor én betettem annyi pénzt, hogy meg
tudjuk venni az árokásót, de 75 százalékos tulajdonos lettem – utána rend lett a cégben.

A sándorfalvai székhely régi bejárata
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GYÖRGY TAMÁS (testvér, régi munkatárs)
„Családcentrikus, a gyerekekkel nagyon jól elvan.”
Az egyetem után 1980-ban kitalálta, hogy kisiparban is lehet
a mélyfúrást végezni. Én édesapámmal, aki kútfúró mester
volt, elmentem a röszkei Kossuth Tsz melléküzemágába, ahol
volt kútfúrás is, ott kezdtem a munkát. Aztán 1983-tól viszont
már Zolival dolgoztunk együtt. Ő hívott. Én a gépészeti oldalról tudtam segíteni, ő meg a papírmunkák felől és az ötleteivel is. Alig volt berendezésünk, mi szedegettük össze. Az
édesapánkét alakítottuk át. Zoli egy rugalmas, eszes koma
volt. Most is az, csak én azért mondom múlt időben, mert már
nyugdíjas vagyok. 1993-ig kisebb berendezéssel dolgoztunk,
utána Oroszországból vett egy nagyobbat, amivel már 1500
méterig is le tudtunk fúrni. Majd Franciaországból hoztunk
még nagyobbat, amivel már elértük a kétezer méteres mélységet. Én 2004-ben hagytam
abba. Zoli nem feledkezett meg arról, hogyan kezdte a munkát. Egyszerű berendezéstől
eljutott a cég odáig, hogy már 3000 méterig is tud furkálni. Zoli bár nagyon el van foglalva
a munkájával, családcentrikus, a gyerekekkel nagyon jól elvan. Nekem is van hat unokám,
azokat is nagyon szereti. Színes egyéniség.

FODOR LÁSZLÓ (régi munkatárs)
„Nem éreztette, hogy ő a főnök...”
Az AQUAPLUS Kft. alapítása óta együtt dolgoztunk, sőt ezt
megelőzően is ismertük egymást, mikor Zoli kútfúró kisiparos
volt, én meg a Csongrád Megyei Vízműnél alkalmazott. Ismeretségünk kezdete óta a kapcsolatunk mindvégig korrekt volt.
Én műszeres kútvizsgálatokat végeztem, a vízműveknél ennek
a vezetője voltam. A kft. kiépítésétől kezdve folyamatosan ott
dolgoztam, 12 év után, 2006-ban mentem nyugdíjba. György
Zolit megbízható kollégának ismertem meg, a kft. az ő vállán
nyugodott. A kiváló eredmények mutatták meg, hogy milyen
teljesítményekre képes. Természetesen voltak társak rajtam kívül is, sőt kft.-tagok, akik maximálisan segítették őt ebben a
munkában. Szinte mindenkivel baráti viszonyt alakított ki, nem
éreztette, hogy ő a főnök, vagy a többségi tulajdonos. Mindig megbeszéltük a heti feladatokat
és mindenki vitte a saját területét. Én a kútfelújítások, valamint a vízmű-üzemeltetés területén
működtem. Községek vízellátását biztosítottuk, abban vettem részt. Rengeteg jó emlékem
van, ilyen például a hódmezővásárhelyi geotermikus rendszer kialakítása. Ott úgynevezett víz
-visszasajtolásos rendszert alkalmaztunk. Több termálkutat fúrtunk – termelőkutakat, nyelőkutakat –, ami akkoriban elég nagy falat volt számunkra, de megoldottuk. Szép feladat volt.
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Szeszipari Vállalat, 1983, Győr

– Hogy fogadták ezt a testvérek?
– A testvérek nem nagyon értették, hogy mi történik, de én mondtam, hogy dolgozunk, meg építjük a kutakat, meg befektetünk. Összevisszaságot nem engedtem, de elsőként Bánhidi Pista adta le az üzletrészét. Nagyon kevés pénz volt a törzstőke, de György
Tamás mikor elment nyugdíjba, kapott egy jelentős összeget az üzletrészéért, majd Fodor
Laci és Joó Mátyás is.
– Ez azért már mostanság történt, nem?
– Az utóbbi évtizedben.
– Akkor a testvérek már nincsenek is benne a cégben…
– Nincsenek. Én vagyok 92 százalékos, feleségem, Renáta 5, Bálint Erika munkatársam, 3. Én mindig úgy gondoltam, hogy van olyan tudás, van olyan kapcsolatrendszer,
hogy tudunk bővülni.
És itt a sztorizás kőkemény üzletfilozófiába megy át. Receptet ugyan nem ad a sikerhez, de a hozzávalókat igen. Csak a grammokat és a dekákat kell eltalálnia annak, aki
tud és akar is főzni. Mert a „jó pap holtig tanul” elvet követve György Zoltán sem elégedett
meg a megszerzett tudással és vagyonnal. Kitekintett a világba és rálátása lett a folyamatokra. Észrevette a tendenciákat. Tudta, hogy azzal, hogy örökkévalóságig lapátolnak
„ezekkel a kacatokkal”, az kevés lesz. Akkor már eljárt külföldre. Nézte a hőközpontokat,
Svájcban megismerte a korszerű folyamatirányító PLC-ket és PDC-ket. Ezeknek köszönhe-
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tően előreléptek szakmailag. De mindehhez a geotermia adta a lökést.
– Szép lassan megismertek bennünket, nem féltünk az új feladatoktól. Mi építettük
a győri szeszipari vállalat első frekvenciaváltós hajtásszabályozású vezérlését valamikor
1988 végén.
– És mivel fizettek? Termékkel vagy pénzzel?
– Nem volt pénzük, hogy kifizessenek, ezért aztán vízdíjas átalányban egyeztünk
meg, csakhogy a két ünnep között beugrottak az ukránok, eladtak nekik minden szeszt,
és akkor tengersok pénzük lett. Hívott is a vállalat főnöke, hogy menjek, mert nagy a baj,
fizetni akarnak egy összegben. Rögtön azt válaszoltam, hogy jó, elmegyek, de nem így
szólt az egyezség.
– Vagyis, nem akarta, hogy egy összegben fizessenek?
– Nem bizony. Végül hozzászámoltuk az adókat, ott is kaptam ötmillió-hatszázezer
forintot, de úgy, hogy a pénztárból fizettek, mert az ukránok ott számolták le a milliókat a
szeszért. Emlékszem, egy barna dzsekiben voltam, mindegyik zsebem dugig volt pénzzel.
A táskában nem mertem ekkora összeget vinni, mert azt kikapják az ember kezéből, de
ami rajtam van, az az enyém marad. Akkoriban ez így ment.
– És merre ment abban a jól kitömött barna dzsekiben?
– Alig pár héttel a győri eset előtt megkeresett a csepeli csőgyár, hogy volna rengeteg eladó csövük. Akkor nem volt pénzem, köszöntem szépen, de nemet kellett mondanom. No, itt az alkalom, gondoltam, ahogy jöttem Győrből Pestre, a kis dzseki rajtam,
s vettem az irányt egyenesen Csepelre, hogy megvegyem a csövet. De nem ám annyiért,
amennyiért mondták, hanem vennék ennyiért meg emennyiért. Végül alkudtam és csövet
vettem mind az ötmillió-hatszázért, hogy ne kelljen adót fizetni belőle. Jól jártam, de ők is.
Fölszámolás előtt álltak, nekik csövük volt, nekem pénzem, amit letettem az asztalra, egy
óra múlva szétosztották maguk között, aztán viszontlátás.
– Hány kilométer cső volt ez?
– Minimum öt kilométer, de inkább több. Nagyon sok. Nagyjából tíz évig elég volt
az a mennyiség, amit Hajdúszoboszlón és Csepelen felvásároltam.
És elérkezünk az AQUAPLUS mindennapjaihoz. Egy feltörekvő, de biztos alapokon
álló magyar vállalkozás képe tárul elénk. Hiszen közben szépen növekedett a cég.
– Elég jók voltak az eredményeink. Tíz éven keresztül, vagyis 1999-ig a cég árbevételét, a nyereséget megdupláztuk minden évben.
– Hány emberrel dolgozott ekkor?
– A vége fele lettünk úgy százan. Ott aztán hosszú ideig stagnált a létszám. En�nyi ember után fizettük a tb-t, adót, mindent. De munkánk is volt rendesen. A multiknak
fúrtunk kutakat, szinte mi fúrtuk az összes ásványvizet, a Natur Aquát, a Szentkirályit, a
Balfit, Theodorát. A Szentkirályi-kút az az enyém volt, abból szolgáltattam vizet Balogh
Sándornak, amikor egyszer a homlokára csapott, hogy akkor megveszi a kutat. Megfizette
az árát, eladtam neki.
– Utólag nem bánja, hogy eladta a híres Szentkirályit?
– Nem. Én mindig is úgy voltam, hogy a gyerekeken kívül mindent eladok, ha jó áron
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megveszik, az én örökös nem eladó listám kiegészült a feleségemmel, minden más mehet.
– És a sándorfalviak büszkék? Hogy néznek önre?
– Hogy néznek rám? Inkább elmesélek egy történetet. Építettünk egy szállodát Mórahalmon, meg Kisteleken. Elmentem Sándorfalvára is, hogy építsünk egyet, hátha a faluból lesz valami, ne csak a szomszéd településekből. A közgyűlés megszavazta, hogy ne
épüljön ott semmi, mert György Zoltán azért akar ott szállodát építeni, hogy még több
pénze legyen. Tudomásul vettem, és már nem is akartam szállodát Sándorfalván soha többé. Hát így néznek rám.
– Saját hazájában ezek szerint nem lett „próféta” György Zoltán?
– Saját hazájában én nem tudom, hogy ki lett próféta, szerintem nincs rá példa a
történelemben. Én legalábbis nem ismerek ilyet.
– Miért van mégis Sándorfalván a cég?
– Hát ott születtem, onnan indult minden. Meg aztán ott vannak csarnokok, telephely, ott vagyunk berendezkedve. Ezért.
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– Nem azért, mert kisebb az iparűzési adó? Merthogy van ilyen szempont is.
– De nem nálam. Mindig itt voltunk, el se mentünk máshova, ez nekem nem szempont.
– És meddig lakott Sándorfalván?
– Tizennégy éves koromig, ezután kerültem Szegedre, s akkor már zömében aludni
jártam haza, 1991-ben fölköltöztem Budapestre. De a székhelyünk Sándorfalva volt mindig.
– Innen hogy irányította a munkát?
– Nem olyan bonyolult, hetente egyszer lemegyek Sándorfalvára, mindig hétfőn. És
évről évre könnyebben és aktívabban tudok dolgozni. Van egy jó autóm, jó kihangosítóm,
SMS-ben, e-mailben nagyon sok mindent megkapok. Régebben odamentem a kúthoz,
amikor megvolt a geofizikai kiértékelés. Most viszont megmérik, elküldik, megnézem, beszélek a kútfúróval, és el van az egész rendezve. Ami máskor egy teljes nap volt, mert
odamentem, vártam, visszajöttem, ez most összesen húsz perc.
– Résen kell lennie most is, mint a kezdet kezdetén, vagy most már nyugodtan lehet
kissé hátradőlni?
– Én úgy gondolom, hogy vannak ügyek, ahol résen kell lenni az embernek, és vannak ügyek, amire már nem igazán kell figyelnem. A legtöbb munkatársam, tizenöt, sőt húsz
éve dolgozik az AQUAPLUS-nál, ismerik a céget, engem. Nem is egy dolgozóm van, akinek
átadom a munkát, és tudom, hogy minden rendben lesz. Ózdon például most csinálunk
egy 1,2 milliárdos hálózatrekonstrukciót, gépházat, mindent. Van olyan emberem, mint Német Péter, akinek azt tudtam mondani, hogy ezért te vagy a felelős, a-tól z-ig. Vagy itt
van Vér Tibi, aki megépítette Barcsot, az is egy egymilliárdos geotermikus beruházás volt.
Zakar Robi kiszolgálja a kútfúró berendezéseket. Nálunk dolgozik Apró Attila, akiről bizton
állíthatom, hogy Magyarország legjobb kútfúrója. Van egy újításunk, a fizikai alapját én
találtam ki, Attila a műszaki megvalósításhoz sok ötletet adott, de ezt nem szabadalmaztattuk. Különben is az a lényeg, hogy ha odaállunk bármelyik konkurensünk mellé Magyarországon, mi másfélszer-kétszer annyi vizet tudunk csinálni ugyanabból a rétegből, mint
ők.
– Kicsit merészen hangzik. Hogyan lehetséges ez?
– Márpedig így van, mert mi olyan iszaptechnológiát, olyan kavicsolási technológiát használunk, ami ezt az eredményt hozza. Ráadásul a szakmában elterjedt az is, hogy
mi nem szennyezzük el a réteget, míg mások bizonyos mértékig igen. De hogy miért, ne
kérdezze, ez már szakmai titok. Apró Attilához tegyünk még valamit, nehogy azt higgyék,
hogy Apró Antal fia. Ő a nagynéném fiának az unokája.
– Mi a szakmája?
– Eredetileg vasesztergályos, de most kútfúró szakmunkás. Szeretném, ha Attila az
AQUAPLUS Kft. fúrási tevékenységének műszaki irányítását hosszú távra magára vállalná.
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APRÓ ATTILA (vasesztergályos, kútfúró, több szabadalommal)
„Nem felejtette el, honnan jött.”
1997 óta dolgozunk együtt a Mesterrel. Magát a fúrási munkát végzem. György Zoltánnal jó a kapcsolatom, jó vezetőnek tartom. Szerintem korrektül bánik az emberekkel, amit
megbeszélünk, az általában úgy van, de őt is rá lehet venni
dolgokra. Vannak például úgynevezett kavicsolási technológiák. Őneki is vannak ötletei, nekem is. Amit én jobb ötletnek
gondolok, azt el lehet vele fogadtatni, rá lehet beszélni. Azt
mondja, hogy próbáljuk ki, és ha beválik, akkor el is fogadja. Én ma már a fúrás területén á-tól z-ig mindennel foglalkozom. Nagyrészt terepen vagyok, munkámba az odaköltözéstől az elköltözésig minden belefér. Lakatosként kerültem
az AQUAPLUS-hoz, első feladataim között szerepelt a hegesztés, vágás, fúrás, faragás,
minden, ami a vassal kapcsolatos. Egyszer elkerültem Bölcskére, egy kútfúrásra, közel a
Dunához, mert sok volt a cég ottani munkája, és pár lakatossal besegítettünk. Ott már
sok mindent megtanultam. Segédmunkásból mostanra – ha viccesen akarnám kifejezni
magam – Európa egyik legjobb kútfúrója lettem. Akkoriban alig volt szerszámunk. Kézzel,
fával, vassal, ami csak volt, mindennel dolgoztunk. Most pedig már egy vadonatúj Prakla
berendezésünk van, amivel, akár hatszáz méterig is le tudunk fúrni. György Zoltánnal sokadik unokatestvéri szinten rokonok is vagyunk, de ez nem számít a közös munkában,
azt ugyanúgy el kell végezni. Kimondhatom, hogy barátok lettünk. Azt becsülöm Zoliban,
hogy nem felejtette el, honnan jött. Ő is húzta a sárban a rabigát valamikor, a saját erejéből
vitte valamire. Már az édesapja is, aki kútfúró mester volt, az ő mostani munkatársainak
egy részével dolgozott.

– Akire rábízott egyébként egy nagy projektet!
– Igen, most egy komoly projektet vezet, de korábban Attilára bíztam a sok-sok milliót érő amerikai Gefco fúrógépet, és most vettünk egy német Praklát, ami Magyarország
legkorszerűbb fúrógépe, ezt is ő kapta meg.
– Tehát tulajdonképpen van jó pár embere, akik mellett hátra lehet dőlni.
– Igen, sőt még a könyvelésen is van olyan emberem, akiben 100 százalékig
megbízok.
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BÁLINT ERIKA (cégtulajdonos, AQUAPLUS)
„Együtt élek a céggel.”
1992-ben, az első alkalmazottak egyikeként kerültem az
AQUAPLUS-hoz és azóta sokféle munkát végeztem, ami
csak a cég ügyvitelével kapcsolatos: számlázás, bérszámfejtés, szerződések, iktatás, pénzügy stb. Gyakorlatilag együtt
élek a céggel. Az AQUAPLUS fejlődésével együtt változtam,
tanultam én is. A 90-es években, ahogy nőtt a cég, jöttek a
feladatok, nem volt kérdés, hogy azokat elvégzem. A legnagyobb kihívást mindig az jelentette, hogy megfeleljek György
úr elvárásainak. Zoli nagyon pörgős, hihetetlen gyors észjárású ember, nem egyszerű őt követni. Évek óta tulajdonostárs
is vagyok, Zolitól kaptam ezt a lehetőséget, és ez engem nagyon meglepett, elismerésként éltem meg. Próbálok is ennek
megfelelni. A célom mindig az volt, hogy amit csinálok, az jó legyen. Sokat dolgozom,
sokszor hétvégén is. Néha megkérdezik tőlem, hogy megéri-e. Nekem igen, mi valahogy
egymásra találtunk: György Zoltán, az AQUAPLUS és én.

– Van felfedezettje a jubileumi, 2014-es évnek?
– Farkas Tamás. 9 éve vízellátásért felelős mérnökként került a céghez. Mindig jókedvűen, nyugodtan végezte
munkáját. A tőle kapott anyagok jó minőségűek voltak. Így
visszatekintve korábbi főnökei talán kicsit csökkentették a
neki kijáró elismerést. 2014-ben Tamás lett többek között az
AQUAPLUS Kft. fürdőit felügyelő vezető, és el tudom mondani, hogy gazdaságilag ez az ágazat ebben az évben érte
el a legjobb eredményét. Vezetői képességéről szeptember
5-én egy alvállalkozói teljesítési igazolás tárgyban folytatott
levelezése győzött meg, az az alaposság, a részletekre figyelő, a megbántást kerülő óvatosság dicséretre méltó. Úgy
érzem, hogy a Tamásnak adott megbízás és személyes képességei, indíttatása egymásra találtak. Munkájára hosszú
távon számítok, véleményeit döntéseimben nagyobb súllyal
veszem figyelembe.

– És akkor most mi a dolga a cégnél? Akár nyugdíjba is mehetne?
– A nyugdíjhoz még nincs kedvem, de lehetőségem sem. Jelenleg azt szervezem,
hogy mit csinálunk majd jövőre, s ha valahol elakad a rendszer, akkor oda besegítek. Az én
területem az üzletszerzés és diplomácia.
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– Kijelenthetjük azt, hogy ha van valami komolyabb kútfúrás Magyarországon, akkor
György Zoltánt hívják?
– Azt gondolom, igen, lehet ezt mondani. Az összes multi: a Coca-Cola, a Danone,
Rauch, Hey-Ho, az ásványvizesek, valójában a legtöbb minőségi kútfúró munkát mi csináltuk.
– És ne feledkezzünk el a fürdőkről! Hogy lett a kútfúrásból fürdőüzemeltetés?
– Mindig fejlődtünk, mert tudtunk kutat fúrni, aztán meg kútfejet csinálni, később
tudtunk vízvezetéket építeni. S ha tudunk vízvezetéket építeni meg termálgépészetet, akkor miért ne tudnánk fürdőt is? A lényeg, hogy egyik tapasztalat jött a másik után, így
kezdtünk el kis fürdőket építeni. Az első a kisteleki fürdő volt, nagyon jó kis termálfürdő.
Szépen építgettünk, fejlődtünk ebben az irányban is. Amikor 2008-ban jött a válság, akkor
aztán nagyon megijedtem, hogy milyen munkát tudunk szerezni, miből lesz bevétel, mert
addigra már három-négy milliárd volt az árbevételünk, és ott volt a sok dolgozó, kellett
valamit csinálnunk.
– A válság adta a lendületet a fürdők építéséhez?
– Így van. Néztem, merre lehet továbblépni. Elnyertük a kaposvári fürdőrekonstrukciót, a siklósi, meg a tamási fürdőt, meg a PPP-s programban a mohácsi fürdőt, és ezeket
megépítettük, most meg üzemeltetjük.
– AQUAPLUS üzemelteti a Zalaegerszeg melletti termálfürdőt is.
– Úgy kerültünk Zalaegerszegre, hogy először Zalaszentgróton csináltunk egy példaértékű regionális vízművet több mint tíz éve, a mai napig ez a legkorszerűbb rendszer, nem egyszer külföldi vízműveseknek is mutogatják. Zalaegerszegre innen hívtak,
nagy örömmel fogadtak, megépítettük saját beruházásban a termálfürdőt, termálfalut és
geotermiát, amelyek mai napon is jól működnek.
– Azok a kutak valóban a volt szovjet éra alatt kimerült olajmezők helyén vannak?
– Nem. Közük nincs hozzá. Ezek új kutak mind, új meggondolás van ezekben a
kutakban. Célzottan a termálvízre mentünk, és egy komplex rendszert fejlesztettünk. Zalaegerszeg mellett van egy V alakú tó, ennek a közepén van a termálfalu és kemping,
mellette az AquaCity, szemben a fedett termálfürdő. A szomszédos pózvai kórházban van
a termálkút, abból fűtjük a pózvai kórházat, öregek otthonát, gyerekotthont, utána megfűtjük vele a termálfürdőt, adunk vizet az AquaCitynek, fűtjük a falut ezzel a vízzel, utána
visszasajtoljuk.
– Mi a hasznuk ebből a körforgásból?
– Ebből évente 120-140 millió forint a cash flow eredményünk, merthogy a termálfürdő, a geotermia és a termálfalu a mienk, a sándorfalvi AQUAPLUS-é.
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SZONGOTH GÁBOR (régi partner)
„Megbízható ember, jól lehet vele együttműködni.”
20 éve dolgozunk együtt. Van egy geofizikai cégünk, amely
a György Zoltánéhoz hasonlóan 25 éve kezdett el dolgozni.
Ez a Geo-log Kft. György Zoltán cége eleinte mással dolgozott, aztán megtaláltuk egymást, és pont 20 éve már minden
fúrásnál mi végezzük a méréseket. Nemrégiben összeszámoltuk, eddig több mint 1600 mérést végeztünk. Ez közel annyi
kutat is jelent. Nagyon jó partneri viszonyban vagyunk. A legfontosabb a kölcsönös bizalom a két cég között. György Zoltán már annak idején is nagyon jól értett a fúrásokhoz, remekül irányította az embereket. Az utóbbi időben már fürdőket,
sőt szállodákat is építenek, sőt egyéb beruházásaik is vannak,
ezért kevésbé tud rajta lenni a fúrásokon. Termálkutak esetében az ő cége a legnagyobb fúrócég Magyarországon. Megbízható ember, jól lehet vele
együttműködni. Ha egyszer valamiben megállapodunk, azt általában igyekszik megtartani. Elég jó baráti viszonyba kerültünk, úgy is mondhatom, hogy összeszoktunk már. Néha
családostól is találkozunk, ismerjük a gyermekeit, a feleségét. Ez egy elég nehéz munka,
az egymásrautaltság nagy, ezért szükség van a barátságra is. A megbízhatóság is fontos,
azaz, hogy mi olyan munkát végezzünk, amire ők is építhetnek. Nagy értékű beruházásokról van szó, több százmilliós kutakról, nem mindegy, hogy milyen véleményt adunk, és
hogyan végezzünk a munkánkat.

FÜLÖP LÁSZLÓ (kivitelezési igazgató, az operatív ügyeket
viszi)
„Egyszerre húsz, harminc, vagy több ügy van a fejében...”
Én a magas- és mélyépítéssel kapcsolatos ügyekkel foglalkozom. Építettünk nyolc fürdőt, ott a tervezés, kivitelezés, üzemeltetés volt a feladatom. Csarnokot, geotermiát, még egy
városközpontot is építettünk. Az utóbbit Kisteleken. Ezeknek
például én voltam a felelőse. Munkakapcsolatban vagyunk,
és ez nagyon jó. Sok helyre együtt mentünk üzleti meg nem
annyira üzleti ügyekben is. Már régóta ismerjük egymás családját. György Zoltánt nagyon jó embernek tartom. Azt is el
kell mondani, hogy a munkakapcsolat során nagyon kemény.
Én is sokat dolgozom, a többiek is, de munkában nem lehet
őt túlszárnyalni. Időben, fejben és sok minden egyébben is
előrébb van. Nem áll le. Egyszerre húsz, harminc, vagy több ügy van a fejében, amiből szerintem olyan öt szokott bejönni. Egyszerre sok ügyet mozgat, leszűkíti párra, arra ráhajt,
megcsinálja, a többit vagy később előveszi, vagy elengedi. Van szíve, de nem az az ember,
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aki elveszne a részletekben. Ő az irányt adja mindig a cégnek, és azután számon is kéri az
eredményt. Zolival változatos dolgozni. Rengeteg szép munkánk van, amit szerintem senki
nem csinál utánunk. Semmi olyanba nem kezd, amit más is meg tudna tenni. Viszont mindig tesz bele valami csavart, amitől egyedivé lesz a feladat. Ez igaz a kútfúrásra, amihez
és nem nagyon értek, de a fürdőknél is volt olyan, amivel mindig jobbá tettünk valamit, de
a geotermiákra is igaz ez, vagy bármire, amihez hozzáfog. Ami egyszerű, sima dolog, az
nem érdekli. Kimondhatom, hogy ez sikerének a titka. Minden munkát befejeztünk, még
akkor is, ha buktunk rajta, de rossz ügyhöz nem adta a nevét soha. Nem a szerződéseket
böngészi, a kézbecsapást sokkal fontosabbnak tartja. Ő még hisz az adott szóban.
– Ezt a nem kis birodalmat irányította a sors, néha a véletlen, vagy egy jó marketing
egy kis vacsora mellett. És most merre tovább?
– Mostanra megért a cég arra, hogy ezt a csapongást befejezzük. Nem akarunk mindent csinálni, néhány ágazatot továbbfejlesztünk, a többit lassan leépítjük, kiadjuk alvállalkozóknak. Meg lehet nézni, hogy Magyarországon a legszebb, leghatékonyabb üzemeltetésű fürdőket mi építettük. Van egy szállodánk Siklóson, és be akarjuk fejezni a szállodát
Esztergomban, annál is inkább, mert üzemeltetési szempontból ugyancsak hatékony lesz.
Amíg a szállodát hűtjük, addig a fürdőt fűtjük, tehát olyan szinergiákat tudunk energetikában megoldani, amire más nem is gondol, és azért mi vagyunk erre képesek, mert tapasztalatból tudjuk, hogy kell ezt csinálni.

BARABÁS IMRE (nyugdíjas geológus, Szolnoki Vízügyi Igazgatóság)
„Bizalmatlanságból barátság.”
A Szolnoki Vegyiműveknél 1987-ben volt egy fúrás, ott találkoztam először a számomra teljesen ismeretlen sándorfalvi
céggel. A megismerkedésünkkor elmondtam György Zoltánnak, hogy komoly fenntartásaim vannak velük szemben, ő
erre csak mosolygott, és azt felelte, hogy először nézzem
meg, hogy dolgoznak, és utána ítélkezzek. Hát, ami azt illeti,
jól fúrtak. Az ezt követő években aztán ezt megismételtük
párszor és lassan fölengedtem a bizalmatlanságból. Így kezdődött a barátságunk. A mese valójában a szakmáról szól,
ami folyamatosan változik, fejlődik. Nekem nagyon imponált,
hogy Zoli mindig tele volt ötletekkel, és láttam rajta, hogy
a kútfúrás neki nemcsak megélhetés, hanem igazi szenvedély. Amikor találkozunk, mi a
kutakról beszélgetünk, és mindig valami nagyon jó sül ki belőle. Bár nyugdíjas vagyok, de
ingyen is dolgozom a vízügynél, mert állandóan azon jár az agyam, hogy, lehetne egy még
jobb fúrással még jobb kutat csinálni. Zoliról sem tudom elképzelni, hogy valaha nyugdíjba menjen, ő is állandóan töri a fejét. Ennek köszönhetően a kis falusi cégből eljutott egy
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hihetetlenül magas technikai szintre, s ma már azt mondom, az AQUAPLUS a legjobb kútfúró cég az országban.
– Ön szerint minek köszönhető, hogy idáig jutott a cég?
– Állítom, hogy az AQUAPLUS Kft. legnagyobb tudása, a legnagyobb lehetősége az
a szakmai ismeret, meg az a gondolkodásmód, amivel egy-egy feladatot megközelítünk.
Mi nem úgy gondolkodunk, hogy itt építeni kell egy szállodát, ott meg egy fürdőt, és ha
készen van, be is fejeződött a projekt. Mi az alapkő letétele előtt azt gondoljuk végig, hogy
miután megépül a szálloda, miután megépül a fürdő, mi lesz az egésszel. Milyen vendégek
járnak ide, honnan jönnek, mit akarnak, mekkorát építünk, hogyan lehet ez hosszú távon
fenntartható? Hogyan lehet környezetbarát, vegyszermentes, s miként lehet a leggazdaságosabban működtetni?
– Vagyis számol. Tehát visszaüt a matematika?
– Nem üt, inkább segít! A matematikusmúltamból hoztam az üzletbe az élettartam/költség függvényt, ennek sokszor hasznát veszem. A függvény első deriváltjának
zérushelyei valamilyen optimumot jelölnek, ezen minimumok és maximumok vizsgálatával
jutunk el oda, hogy ha 15 év alatt a leghatékonyabban a legkisebb energiát akarom elfogyasztani és a legnagyobb nyereséget akarom megtermelni, akkor hol van ennek az a
jó aránya, ami alapján a rendszer működni tud. A hazai fürdők többségére nem jellemző,
hogy rentábilisak lennének, sőt dotálni kell, hogy működjenek. Az általunk épített fürdőket

Mintha egy matematikai ábra lenne a siklósi, belső gránitmedence
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viszont mi üzemeltetjük, komoly bérleti díjakat fizetünk, s még így is van nyereségünk. És
ez nem másnak, hanem a számoknak, a függvényeknek, az előrelátó gondolkodásmódnak
eredménye. Végső soron ezt köszönhetem a matematikának. Mi hosszú távon alkalmas
anyagokat rakunk be a fürdőbe, nem spórolunk a csőátmérőkkel, hogy a keringetés ne váljon súrlódási energiává, annak érdekében, hogy kevesebb energiát használjunk. Figyelünk
a részletekre.
– Ezek szerint az AQUAPLUS beruházásai költségesebbek az átlagosnál?
– Így van. Lehet, hogy a beruházásunk egy picivel drágább, de utána az üzemeltetésből néhány év alatt megtérülnek a költségek. Minőségi munka, minőségi anyagokból!
– a piacon egyre inkább erre a gondolkodásmódra van igény. És mi ezt meg is valósítjuk
akkor, amikor szállodát vagy fürdőt építünk. Hosszú távon csak ennek van értelme.
– Jelenleg milyen újdonságon dolgoznak?
– Szegeden benne vagyunk az ivóvíz-minőségjavító programban, ami – pillanatnyilag – egyedülálló Magyarországon, ugyanis az új vízkezelő berendezés legjobb minőségben a legköltséghatékonyabb módon szolgáltatja a lakosságnak az ivóvizet. Szegeden
határérték fölötti a víz vas-, mangán-, ammónium- és arzéntartalma, és mi azt vállaltuk,
hogy az európai uniós szabványoknak megfelelően szűrjük az ivóvizet, de hangsúlyozom,
hogy rendkívül hatékonyan.
– És ezt a technológiát például hol lesték el?
– Szerénytelenül mondhatom, hogy saját találmány, én magam kispekuláltam az
élettartam/költség függvényében. Ugyanis vannak szabályok, szűrések, kémiai reakciók,
s ha az ember ezeket szépen végiggondolja, akkor rájön, hogy működik az egész a legoptimálisabb módon. A közgazdaság ismeri az optimumszámítást, ezt mindenkinek így
kellene csinálni, függetlenül attól, hogy vállalkozó vagy alkalmazott, és függetlenül attól,
hogy milyen területen akar eredményt elérni.
– A sándorfalvi rózsaárulástól nagyon messzire jutott. Ezen a kerek évfordulón egy
pillanatra visszatekintve, mi az ön történetében a kulcs?
– Vagyis, hogy miért sikerült? Szerencsém volt…
– Igen, de mindig?
– Én azt gondolom, hogy mindig… Szerencse nélkül nem megy a dolog. Van bennem
egy nagy adag konokság, kitartás. Ha jól belegondolok, idáig egyetlenegy félbehagyott
ügyem van: ez az esztergomi szálloda, de az sem amiatt, hogy én hagytam volna félbe.
Kizárólag a politika miatt alakult a helyzet így, hogy még mindig nincsen készen.
– Bosszantó vagy bántó, hogy nem készült el a szálloda Esztergomban?
– Inkább bánt. Ha az ember elvállal valamit, azt csinálja meg, fejezze is be. De én
kitartó vagyok, ha valami tovább is tart a tervezettnél, az biztos, hogy megcsináljuk.
– Türelmes természet?
– Ez a helyzettől, alkalomtól, témától függ. Ha összességében jellemezném magam,
nem vagyok türelmes.
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SÜLI ISTVÁN (fuvarozó)
„Amit megbeszéltünk, az mindig úgy lett”
Nagyon régóta dolgozunk együtt György Zoltánnal. Én 1987ben kezdtem a vállalkozást, és már 1988 őszétől együtt dolgozunk. Ő akkor egyéni vállalkozó kútfúró kisiparos volt. Nekem
akkoriban egy autóm volt, egy IFA, utána vettem egytengelyes csőszállítót. Úgy gondolom, hogy tudtam alkalmazkodni
hozzá – ő parancsol. Régebben neki is kevesebb dolga volt,
többet összefutottunk, mostanában különösebben nem találkozunk, mert neki is vannak irányító szakemberei, akikkel
tartom a kapcsolatot. Régen Sándorfalván szinte egy utcában volt a szülőházunk. Régi ismeretség a mienk, de Zolival
a kútfúrás kapcsán találkoztam közvetlenül. Ő nem egy buta
ember, hiszen matematikai szinten is ott volt az élen valamikor. Jellemző rá, hogy amit megbeszéltünk, az mindig úgy lett. Nem másítottunk, ő
sem, én sem. Ez a korrekt kapcsolat harminc éven át megmaradt. Azok a kollégák, akik el
akartak csábítani például a zöldségpiacra, mára már eltűntek. Jellemző volt rájuk, hogy a
hasznot nem forgatták vissza, hanem másfél hónap alatt új személyautót vettek. Mi meg
folyamatosan fejlődtünk. Jelen pillanatban nekem már hat autóm van, és még mindig a
szakmában vagyok.
VARGA ANDOR (kútfúró)
„Az évek során sokat segített a tapasztalataim bővítésében.”
György Zoltánnal 1993. november 1-je óta dolgozom együtt.
Akkor kerültem a cégéhez, amikor az AQUAPLUS termál kútfúrás programja beindult. Én fúró szakmunkásként dolgoztam már abban az időben, és mai napig is ezt a munkakört
viszem. Az benne van a szakmában, hogy aránylag rövid idő
alatt ki kell ismerni az újabb fúróberendezéseket. Ki kell dolgozni, hogy minél kevesebb költséggel és problémával legyen készen egy újabb kút. György Zoltán és én közöttem
a főnök-beosztott viszony él. Tudni kell, hogy minden fúrási
pont más, és a korábban bevett gyakorlatot, ugyanazt a sémát nem lehet az új helyen alkalmazni. Hál’ Istennek voltak
iszapvegyész, és gépész szakembereink, akik tudtak abban
segíteni, hogy alkalmazkodjunk az új helyzethez. György Zoltánnal való kapcsolatunk jó,
az évek során sokat segített a tapasztalataim bővítésében. Nekem és a társaimnak is voltak kapcsolataink, de ő sokkal több olyan szakembert ismert, akik sokat tudtak nekünk
segíteni. A cége először ivóvizet szolgáltatott, olyan kutakat fúrt, mára azonban a geotermikus programot is végigvittük, akár Hódmezővásárhelyen, akár Zalaegerszeg környékén,
vagy éppen Mezőberényben.
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– A munkatársai miért szeretnek György Zoltánnal dolgozni?
– Meg kell tőlük kérdezni.
– Csakhogy most önt kérdezem.
– Amit nagyon hiányolnak, hogy én nem nagyon dicsérgetek senkit. Mert az, hogy
valaki jó minőségben elvégzi a munkáját, szerintem az egy alap. Apró Attilát nemrég megdicsértem, mert egy új technológiához hozzátett egy olyan elemet, ami ötletes, és jobbá
teszi az eredeti ötletemet. Általában, ha valaki hozzátesz egy bizonyos dologhoz, akkor
azt megjegyzem, megdicsérem. A feleségem szokta mondani, hogy ha valaki megcsinálja
a munkáját, azért is lehet köszönetet mondani, biztatni, meg motiválni kell… De alapból
ez nincs bennem, mert én se kaptam soha a normál munkáért elismerést, dicséretet. Talán
ezért lettem ilyen.
– Ez egy érdekes válasz volt, mert én azt kérdeztem, hogy a munkatársai mit szerethetnek a legjobban, és rögtön azzal válaszolt, hogy mi az, amit nem szeretnek.
– Hát, amit talán szeretnek, az az, hogy ha valami nem jó, akkor én azt egyből megmondom, nem kertelek, és azt is megmondom, hogy kellene csinálni. Arra figyelek, hogy a
munkát ugyan kritizálhatom, de az embert soha meg ne sértsem.
DR. MATEISZ RENÁTA (a Társ)
Zoli rendkívül ambiciózus, okos ember, akire fel lehet nézni.
Megmaradt abban az egyszerűségében, ahogyan Sándorfalváról jött. Hordozza magában az őseit, viszi tovább a családi
hagyományokat. Az sem véletlen, hogy most itt lakunk, ahol
az ő nagyszülei éltek, vagy, hogy a gyerekei abba az iskolába
járnak, ahova az ő anyukája járt 1926-ban. Hiába ért el már
sok mindent, most, 58 évesen is rengeteg célja van és építeni,
alkotni akar, hagyni valami maradandót maga után. Vannak
szabadalmai a kútfúrásban, olyan újításai, amelyek csak az
ő nevéhez kötődnek Magyarországon. De neki az is fontos,
hogy látszódjon, amit alkot. Ezért kezdett monumentálisabb
építkezésekbe, a fürdők, a szállodák erről szólnak. Mindenben
a legjobb minőséget próbálja képviselni a legapróbb részletekig. Folyamatosan képzi magát, azt gondolom, hogy nincsenek előtte megoldhatatlan
problémák. Szeretne hasznos lenni, átadni a tudását az országnak, az egész világnak. Valaki azt kérdezte tőlem, mi az, amit ő tud a legjobban. Én azt válaszoltam, hogy: Telefonon
kutat fúrni! Minden részlet a fejében van, maga előtt látja a kútfúrás minden folyamatát,
reagálni képes úgyis a helyzetekre, hogy nincs is ott és nem látja a saját szemével. Büszke
vagyok rá és arra is, hogy a társa lehetek!

De család nélkül mindez elérhető-e? György úr ebben sem átlagos. Életfilozófiája
mindenesetre tanulságos. Egy korábbi beszélgetésünkben említette, amikor egyik asszo-

AQUAplus_prospektus_140915.indd 44

2014.09.15. 19:57

nya bejelentette, hogy válni akar: „el lehet menni, egy kis pénzt is lehet kapni, de a gyerekek maradnak!”. Mostani beszélgetésünk során többször hivatkozott a feleségére, Renátára. Vajon ő a legjobb társa?
– Igen. Együtt vagyunk most már tizenegy éve, Renáta az első igazi társam, két kisfiam anyukája.
– Három anyukától öt gyereke született. Hány éves a legnagyobb és a legkisebb?
– A legnagyobb 29, a legkisebb 3.
– Ezek szerint 58 évesen a kezdő apukák életét éli a picikkel.
– Ráadásul nagyon jól élem! A gyerekek fiatalítanak, állandó mozgásban tartanak.
Minél idősebb vagyok, annál jobban tudom értékelni az együtt töltött perceket. Szeretem
őket tanítgatni, okosítani és nagyon jó büszke vagyok rájuk. A közös birkózások a minden
napok elmaradhatatlan részévé váltak.
– Mit szeretne átadni és megmutatni nekik?
– Azt akarom, hogy lássák meg a világot, jobban, mint ahogy én láttam. Hogy megértsék, hogy ezt a szintet, amit a világban a magas kultúrának neveznek, nem lehet kukázásból előteremteni. Ehhez tanulni kell, valamit tenni kell, alkotni, valamivé válni kell. Én
ezt próbálom mutatni a gyerekeknek.
– Ha megöregszik, ön tartja majd el a gyerekeit, vagy ők magát? Számít-e arra, hogy
visszaadjanak bármit?
– Ezt nem lehet előre tudni, de azt tudom, hogy mindent megteszek a gyerekek oktatásáért. Az életemben talán semmit sem tartok
olyan fontosnak, mint a tanulást, a gyerekek taníttatását. De hogy mondjak valamit, én magam
a felnőttképzésben lettem közgazdász úgy négy
évvel ezelőtt.
– És miért kellett ezt elvégezni?
– Azért, hogy az ember egy kicsit úgy
okosodjon. Volt egy kis időm, kedvem, energiám.
Egyszerűen jólesett tanulni.
– Könnyen ment?
– Az emberi agy nagyon különleges dolgokra képes. Az elején szenvedtem, kínlódtam,
égtem, mint a rongy, de aztán a réges-régi tanulási készség visszajött. Persze nem úgy, mint
30 évvel ezelőtt, amikor egy könyvet elolvastam,
és levizsgáztam belőle jelesre. Viszont azzal a
plusz néhány évtizedes tapasztalattal, kis csűrcsavarral, némi bölcsességgel szinte ugyanazt az
eredményt tudom most is hozni tanulással, mint
anno.
– Fontos, hogy jólétet biztosítson a csaGyörgy Zénó Árpád, György Zoltán Árpád,
György Brúnó András, Dr. Mateisz Renáta
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Japán, 2000

ládnak?
– Nagy kérdés, hogy mit jelent a jólét. Jó levegő, meg valamilyen életcél. Ezt, ahogyan nekem gyerekkoromban megvolt, próbálom visszaadni a gyerekeimnek. De az biztos,
hogy az én életterem Sándorfalván nagyobb volt, mint most nekik, mert a faluban nem voltak határok, oda mentünk, amerre gondoltuk, ha akartunk, estig szánkóztunk. Most hogy is
merném elengedni a gyereket egész napra szánkózni? Talán az utazásokkal kompenzálom
ezt a sokkal szűkebb városi életteret. Olyan helyen lakunk, ahol jó a levegő, próbálok jó
minőségű élelmiszert adni, a tanyákból szedem össze a húst, tojást satöbbit, egészséges
életmódra nevelem őket.
– Nem éppen átlagos életet élnek, pedig úgy tűnik, a gyerekeket a normál hétköznapokra akarja felkészíteni.
– Hát bizony, ez baj lehet. De nem tudok mit csinálni, így élünk, valóban, az átlagosnál jóval többet engedhetünk meg magunknak. A jó tanács viszont érdekelne. De én azért
fegyelmezett vagyok, rend van, mi vacsorakor asztalhoz ülünk, a születésnapot megünnepeljük. Valamikor errefelé, a Mátyás király úton laktak a nagyszüleim. Anyám ugyanabba
az iskolába járt, ahova most a gyerekek jártak. Miatta, a családi hagyományok miatt akartam ide visszajönni. Valamit vissza akartam csempészni az elődök életéből. Hagyományos
értékeket próbálok nekik átadni, megtanítani, hogy mi a jó, merre van előre. És remélem,
hogy azért minden gyerekemben előbb-utóbb megszületik az a vágy, hogy kitűnjön valamiben: az írásban, a táncban, érzékenységben, tudásban.
– Ön miben tűnt ki, mire a legbüszkébb?
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– Amiben biztos vagyok: hogy a világon én vagyok a matematikusok között a legjobb kútfúró, a kútfúrók között meg a legjobb matematikus. Hülyeségnek tűnik, de közben meg mégis igaz. Habár nem akként vagyok matematikus, hogy ülök egy számítógép
mellett, én a matematikai ismereteket a kútfúrás kapcsán minden nap használom, és a
munkám minden területén nagyon jól tudom alkalmazni. A való világ meg az elméleti
gondolkodás valahogy az én fejemben összeállt, s talán erre vagyok a legbüszkébb. De
én ezt nem nevezném azért olyan nagy büszkeségnek, mert szerintem csak szerencsém
volt, hogy ezt a pályát futottam be. Egyszerűen szerencsés voltam, hogy ilyen jó eszűnek
születtem, ez a genetika… Meg aztán büszke vagyok arra, hogy sok barátom van. Az ötvenéves születésnapomon voltunk ötven-valahányan, ott üzleti kapcsolat nem volt egy se,
a gimnáziumi osztálytársaim egy verset írtak, dalt írtak, műsort csináltak.
– Hagyott nyomot maga után? Tart még a feszültség, a lendület?
– Én azt gondolom, hagytam magam után nyomot, meg még akarok is. Az energetikával, a fenntarthatósággal akarok foglalkozni nagy erőkkel, és minden mást, amit most
csinálunk, azt le akarom adni, hogy megvalósuljanak a nagyobb terveim. Nagyon izgat,
hogy meddő szénhidrogénkútból hogyan lehet villanyáramot termelni. Elméletben nulla
emisszióval jön a villanyáram kifelé, szóval jól működik. Kísérleti modell már készült, most
a prototípust kellene megépíteni, ehhez viszont kétmilliárd forintot kell keríteni valahonnan. A kutatásfejlesztés, ez érdekel engem a legjobban igazából. Az új dolgok. Ez lenne
tulajdonképpen a koronája az egésznek.
– Ez azért már igen távol van a kútfúrástól. Néha azért nem hiányzik a meló?
– Ma már csak a legritkább esetben vagyok ott, de mindig fölhívnak, és óriási öröm
nekem a mai napig, amikor azt hallom, hogy jön a víz. A kútfúrás az egy nagyon különös
szakma, mert jöhet eső, hó, sár, hideg, meleg, de az az öröm, mikor megjelenik a víz, azt
mindegyik kútfúró átérzi. Aki meg nem örül, az kikopik onnan pillanatok alatt, egy-két hónap múlva. A pénz nem tartja ott az embert.
– Nem? Hát akkor mi tartja ott?
– Az az öröm, hogy megjelenik a víz. Hogy ő alkot, hogy a munkájának eredménye

Japán, 2000
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György Zoltán, Mateisz Renáta – Kína, Tianjin, 2007

van. Ez tartja ott az embereket, s ha jól meggondolom, ezért
tartok itt én is.
Kínai együttműködésből – barátság
Kína tényleg a csodák országa, nekem ezt Mr. Ma Encheng bizonyította, akivel 2005-ben az IGA (Nemzetközi Geotermális
Egyesület) konferencián találkoztunk Törökországban. Kínába 2006-ban feleségemmel utaztunk először, és Pekingből
felhívtuk a Ganquan Groupot – előtte már vásároltunk tőlük
búvárszivattyúkat –, hogy szeretnénk velük találkozni. Nagyon meglepődtünk, amikor az értünk küldött autó egy vadonatúj 500-as Mercedes volt. Tianjinben barátként fogadtak
bennünket, azonban a kommunikáció elsőre kicsit nehézkes
volt. (magyar–angol–kínai, majd kínai–angol–magyar). Már
ekkor tudtam, hogy a kínai kapcsolatunk csak egy kiváló kínai tolmács segítségével alakulhat tovább, akit Nagy Henrikben találtunk meg. Henrik évek óta Kínában él, és nagy örömünkre elvállalta a feladatot,
majd később barátsággá nemesült a kapcsolatunk. Ezek után így – törzstagként hárman,
de mindig csatlakozott hozzánk valaki: Nagy Sándor, Bokorovics Balázs, Dr. Marenics János –, jártuk az országot, készítettünk elő és valósítottunk meg üzleteket. Sok apróság
mellett Mr. Ma segítségével vásároltuk a 180 tonnás ZJ30-es típusú fúrógépünket, amellyel
a legmélyebb kutunkat fúrtuk. Az első találkozáson megbeszéltük, hogy az elkövetkező
20 évben esztendőnként legalább egyszer találkozunk. 2006 óta 10 alkalommal jártam
Kínában, sok szép helyen jártam, láttam és hasznosítottam a kint tapasztaltakat. Barátom,
Mr. Ma – aki a kínai parlament képviselője is – az elmúlt évek alatt többször meglátogatott
Magyarországon, büszke vagyok rá,
hogy az otthonomban is fogadhattam. Megismertem Fengjinget, Mr.
Ma fiát, aki segíti a kínai beszerzéseinket és mindemellett kiváló
szakember. Terveink között szerepel a meddő szénhidrogénkutakból
történő villanyáram-termelés megvalósítása, nemzetközi szinten történő bemutatása és a vegyszer nélküli ivóvízminőség megteremtése.
Úgy érzem, fényes jövő vár ránk
együtt az üzletben és a barátságban is. Az esztergomi szállodánkban kínai lakosztályt is tervezünk
kialakítani Mr. Ma és a Ganquancsoport tiszteletére. Munkatársaim
Nagy Henrik, György Zoltán – Kína, Tianjin, 2007
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közül Fülöp László, György Tamás, Apró Attila, Zakar Róbert is kiutazott Kínába, hogy
szélesítsem a látókört a cégben.
“和中国友好合作”
马恩城先生给我介绍的中国是真的是奇迹的国家。2005年的时候在土耳其举行的IGA（国际地热协
会）发布会上我第一次见过了马先生。在2006年我和妻子第一次去从北京的时候我们给甘泉集团打电
话了想要跟他们见面- 增进我们公司已经购买了甘泉集团生产的水泵。我们很惊讶的发现来接我们的车
是一辆全新的奔驰500。到天津的时候他们像朋友一样的接待我们，可是刚开始时交流有点困难（匈牙
利文－英文－中文然后中文－英文－匈牙利文）。，即使在那时我就知道，为了与中国进一步发展需要
一位好的中匈翻译此时认识了汉林（NagyHenrik）。汉林已经在中国生活多年，我们很高兴他接受了
这份工作，再后来我们之间建立起来朋友关系了。后来每次见面时我们三位（马先生，汉林和我）一起
讨论生意机会，去了中国各地但总有人加入我们。我们购买了许多小设备以外，马先生的协助以下购买
了180吨的ZJ30钻机，我们用这台机器打了我们公司最深的井。第一次见面时，我们决定了未来20年
每年至少召开一次，。自2006年以来我访问了中国10次，我见过很多美丽的地方，经历了很多。我的
朋友马先生 – 也是中国的议会也代表 - 在最近几年他多次访问了匈牙利，他来到我家时我感到自豪。
后来我认识了马先生的儿子马风景，他在购买方面帮助了很多并且他很专业的。我们目前计划是给国际
市场介绍用废活性烃井来生产电力的技术并不用化学物质技术来共自来水。我觉得我们在合作和朋友
关系方面会有光明的未来。我们打算在我们Esztergom城市建的温泉酒店里给马先生和甘泉集团安排套
房。我的同事们Fülöp László, György Tamás, Apró Attila, Zakar Róbert为了拓宽公司的视野也
访问过中国。

Az első sorban: György Zoltán, Dr. Mateisz Renáta, Dr. Marenics János, Mr. Ma Encheng – Kína, Tianjin, 2009
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Géppark

Continental EMSCO 160S típusú kútfúró
berendezés
torony hasznos magassága: 16 m
toronykapacitás: 70 t
mélységkapacitás:
– 4 1/2” átmérővel 2000 m-ig
– 2 7/8” átmérővel 2500 m-ig

Wellco-Drill 80 típusú kútfúró berendezés
magasság: 5,6 m
torony kapacitás: 3 t
mélysgkapacitás:
– 219 mm átmérővel 40 m-ig
– 100 mm átmérővel 100 m-ig

Gefco 3000 CF típusú kútfúró berendezés
magassága: 18,6 m
toronykapacitás: 50 t
– 3 1/2” átmérővel 1200 m-ig

ZJ30/1700 CZ típusú kútfúró berendezés
torony hasznos magassága: 38 m
toronykapacitás: 180 t
mélységkapacitás:
– 4 1/2” átmérővel 3000 m-ig
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PRAKLA RB25 típusú kútfúró berendezés
torony magassága: 11,4 m
toronykapacitás: 20 t
mélységkapacitás:
– 1200 mm átmérővel 340 m
– 150 mm átmérővel 720 m

R–400 típusú kútfúró berendezés
magassága: 11,2 m
toronykapacitás: 16 t
mélységkapacitás:
– 2 3/8” átmérőjű fúrócsővel 400 m-ig

AQUA – 1000 típusú kútjavító berendezés (saját fejlesztés)
Hideg vizes kutak tisztítására 1000 m-ig alkalmas

URB 3A3 típusú kútfúró berendezés
magassága: 18,4 m
toronykapacitás: 27 t
mélységkapacitás:
– 2 3/8” átmérőjű fúrócsővel 600 m-ig
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25 év számokban

Az utóbbi 10 évben a legtöbb hazai
termálkút fúrással az AQUAPLUS
rendelkezik.Több mint 85 kút.
22 darab geotermikus
rendszer kiépítés

27

1
24

16
7

2

14

8
46
8

20
1

12

49
47

12

48

42

13 14
36
37

35

5

21

39

2

11

15
10

31

40
4

6

9
10

Termálkút fúrások
Geotermikus rendszer építés
Fürdő, szálloda, kemping, egyéb építés
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50
milliárd

közel
29
6
11

forint
projektérték

19

23
45

41

Az AQUAPLUS munkálatainak
projektértéke a 25 év alatt.
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9

25
34

13
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3 4 5

44
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3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)

17

18

3

32

aquaplus_infografika.indd 2

33

28

Esztergom szálloda 2008–
Kaposvár fürdő 2009–2011
Kistelek Aqua Hotel 2002–2003
Kistelek Kistérségi Tanuszoda és Egészségközpont 2004
Kistelek városközpont fejlesztése 2011
Mohács Városi Uszoda és Termálfürdő 2006–2007
Mórahalom Thermál Panzió 2002
Pusztavám demonstrációs központ 2011
Siklósi Vár- és Termálfürdő 2008–2010
Siklós Hotel Castello 2008–2012
Szekszárd fürdő 2012
Tamási Termálfürdő 2010–2011
Zalaegerszeg Fedett Fürdő 2005–2007
Zalaegerszeg Kemping 2003–2004

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)
38.)
39.)
40.)
41.)
42.)
43.)
44.)
45.)
46.)
47.)
48.)
49.)

Aba 2003
Ágfalva 2003
Balástya 2008 2x
Barcs 2002, 2013 2x
Bázakerettye 2000
Bogács 2004
Budapest 2001
Bük 2010
Cserkeszőlő 1999
Csurgó 2002
Demjén 2006, 2011, 2013
Dunaújváros 2006
Felgyő 2013
Fertőd 1998
Gálosfa 2005
Gödöllő 2011
Gyula 2013
Hódmezővásárhely
1994 2x, 1996, 1997, 2007
Jászberény 2008
Káld 2008
Kaposvár 2009
Kistelek
2003, 2006 2x, 2008, 2010 2x
Kisújszállás 2001
Komárom 2008
Kunszállás 2005 2x, 2010
Lakitelek 2013 2x
Litke 2009
Makó 2006
Mályi 2010
Mezőberény 2000, 2011, 2012
Mohács 2005
Mórahalom 2004, 2008 2x,
2009 2x, 2010 2x, 2011
Orosháza 1996 2x, 2007, 2010
Pálmonostora 2008 2x
Somogyaszaló 2004
Somogyvámos 2004
Szécsisziget 2002
Szeged 1994, 1996 2x
Szekszárd 2010
Szentlőrinc 2009
Szolnok 2009, 2012 2x
Tamási 2011
Táska 1996
Tömörkény 2010, 2011
Törökszentmiklós 2011
Velence 2002, 2005
Zalaegerszeg 2003, 2004, 2012
Zalalövő 2001
Zalaszentgrót 1997
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25 év számokban

A legjelentősebb hazai
ásványvízkutak fúrása:
Naturaqua, Szentkirályi

5
1
9
12 7

3

2

8

13
6

12

1

10

4
27

19
24
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több mint

m
165.000
összmélység

20

*

1

22

* Az AQUAPLUS összes kútfúrásának
mélysége a 25 év alatt (termálkutak,
ivóvízkutak, ásványvízkutak).

7 10
6

9

8

11

25

26
11

28
18

2

23

Ivóvízminőség-javító program, kivitelezés
Ásványvízkutak
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10.)
11.)
12.)
13.)

Tabdi
Tiszakécske
Vecsés
Zalaszentgrót

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)

Alattyán
Algyő
Bogyiszló
Csengele
Fadd
Jánoshida
Jászapáti
Jászboldogháza
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Kétpó
Kiskunlacháza
Kistelek
Kuncsorba
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Mözs
Ózd
Örményes
Pusztamonostor
Szeged
Szekszárd
Tiszabő
Tiszatenyő
Tolna
Törökszentmiklós
Túrkeve

29

15

13
16
17

14

Balatonöszöd
Balf
Bicske
Csány
Esztergom
Kékkút
Lászlófalva
Székesfehérvár
Szentkirály

21

10
4

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

2006
2008 2x,
2006
2010
2000
1997
1993
2002
2008,
2006
2003
2000 3x,
2005
2005,
2011,
2012
2014 –
2013 –
2014 –
2013 –
2014 –
2014 –
2014 –
2014 –
2014 –
2014 –
2014 –
2013 –
2014 –
2013 –
2013 –
2013 –
2013 –
2013 –
2014 –
2013 –
2013 –
2014 –
2013 –
2014 –
2013 –
2013 –
2014 –
2013 –
2013 –
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25 év számokban

Több mint 150.000 ember
ivóvíz ellátása
1

2
5

3
1
4
7

8
12

11

10

4
51

7

32 28
18 44 43
53
39
42
26
24
33
8 58
59 23 37 11
55 50
52 2
21 14
56
30
57

5

13

31 25 19 20
1
3

27 7

12

1 34 6
4 2
38
6

9

10

37

3

3

49

2

5

46

14
6

47 48

16
15
40

45
9

4

36
35

22
17

29

41 54

13
5

Vízmű építés - üzemek,
vállalkozások saját vízbázisra
épülő vízellátása
Vízmű építés - települések
Üzemeltetés, szolgáltatás
Önkormányzati tulajdonban
lévő víziközművek és
szennyvízművek üzemeltetése
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23
68

darab vízmű
megépítése

darab vízmű
üzemeltetése

1.) Budapest /
Danone vízmű 2004–2012
Rauch vízmű 2003–2012
2.) Esztergom / fürdő 2011–
3.) Kaposvár /
IKV vízmű 1993–2002
Kórház vízmű 1992–
Tejüzem vízmű 1993–1995
4.) Pétfürdő /
Hunstman vízmű 2003
5.) Siklós, fürdő 2010–
6.) Tamási, fürdő 2010–
7.) Zalaegerszeg /
nyitott fürdő, tóstrand 2005–
AquaCity fürdő 2003–2005
kemping 2005–
hőszolgáltatás 2005–
1.) Alap községi vízmű
1994-1995
2.) Alsószentiván
községi vízmű 1994-1995
3.) Előszállás-DaruhegyKisszent miklós
községi vízmű 1994-1995
4.) Nagybánhegyes
községi vízmű 1993
5.) Tác községi vízmű
1996-1997

1.) Arló, községi Vízmű vízkezelés 2002
2.) Békésszentandárs, Szarvas-Fish 2012
3.) Budapest
LRI 1996–1999
DANONE 2003
Rauch 2001
4.) Dunaharaszti, Coca-Cola 1999
5.) Jánossomorja, HIPP 2000
6.) Kaposvár
IKV, Tejüzem, Kórház 1992
7.) Kisláng, CHIO 1996
8.) Pétfürdő, Hunstman 2002
9.) Szeged, PICK 1994–1995
10.) Szolnok, SOLAMI 1992–1993
11.) Törökszentmiklós, Barnevál 1989–1991
12.) Üllő-Vecsés, Ipari Park 2008–2009
13.) Villány, Bock Pincészet 2011
14.) Zselicfarm, Terra-Danubia 2005–2006

aquaplus_infografika.indd 6

Alap 1995–2012
Almásháza 2000
Alsónána 1994–1996
Alsószentiván 1995–2012
Árpádhalom 1994–2011
Baracs 1993–1998
Baracska 1997–2012
Bazsi 2000
Bikács 1994–2011
Bikács-Kistápé 1994–2011
Bókaháza 2000
Cserkeszőlő 1999–2009
Cserkeszőlő szennyvízmű
1999–2009
14.) Decs 1994–1998
15.) Derekegyház 1994–2011
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)

16.) Derekegyház-Tompahát
1994–2011
17.) Deszk 1998–2003
18.) Döbröce 2000
19.) Előszállás 1995–2012
20.) Előszállás-Daruszentmiklós
1995–2012
21.) Esztergályhorváti 2000
22.) Ferencszállás 1994–2005
23.) Kallósd 2000
24.) Kehidakustány 2000
25.) Kisapostag 1993–2008
26.) Kisgörbő 2000
27.) Kisláng 1994–2012
28.) Kisvásárhely 2000
29.) Klárafalva 1994–2005
30.) Ligetfalva 2000
31.) Mezőfalva 1994–1999
32.) Mihályfa 2000
33.) Nagygörbő 2000
34.) Nagykarácsony 1993–2012
35.) Nagymágocs 1994–2011
36.) Nagymágocs-Ótompahát
1994–2011
37.) Nemesbük 2000
38.) Németkér 1993–2012
39.) Óhid 2000
40.) Sándorfalva 1996–2008
41.) Sárpilis 1994–1998
42.) Sénye 2000
43.) Sümegcsehi 2000
44.) Szalapa 2000
45.) Szatymaz 1994–2001
46.) Szegvár 1995–2010
47.) Szelevény 1999–2009
48.) Szelevény szennyvíz 1999–2009
49.) Szelevény-Pálóczipuszta
1999–2009
50.) Szentgyörgyvár 2000
51.) Tác 1997–2012
52.) Tilaj 2000
53.) Türje 2000
54.) Várdomb 1994–1998
55.) Vindornyalak 2000
56.) Vindornyaszőlős 2000
57.) Zalaapáti 2000
58.) Zalacsány 2000
59.) Zalaszentgrót 2000
Zalaszentgrót szennyvíz 2000
Zalaszentgrót-Zalaudvarnok 2000
Zalaszentgrót-Tekenye 2000

2014.09.15. 18:50:14

25 év számokban

Összesen több mint 800 darab
kútfúrásra való megbízás
*

* Beleértve a termálkutakat, ivóvízkutakat és ásványvízkutakat.

Az AQUAPLUS vízkutak napi
vízhozama több mint
1.000.000 m3

György Zoltán vízkutak
AQUAPLUS vízkutak
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)

Ásotthalom 1986
Balástya 1983,1988
Baracs 1988 2x,
Budapest 1990
Cserkeszőlő 1988
Csongrád 1987, 1989 2x,
Dévaványa 1991 2x,
Domaszék 1987
Felsőcinkolapuszta 1984
Gerendás 1987
Gyékényes 1990
Kaposvár 1992 2x,
Kisapostag 1984, 1987
Kübekháza 1986

15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)

Makó 1985 1985
Mezőfalva 1987
Mórahalom 1989
Nagykanizsa 1990 2x,
Nagylak 1987
Nyárlőrinc 1989, 1991
Pázmánd 1990
Pusztaottlaka 1987
Ruzsa 1988
Sopronhorpács 1990 2x,
Szeged 1987 4x
Szolnok 1988, 1990
Tiszasziget 1986
Törökszentmiklós
1990 2x, 1990, 1991
29.) Tükröspuszta 1984
30.) Üllés 1985

2014.09.15. 18:50:15

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)
38.)
39.)
40.)
41.)
42.)
43.)
44.)
45.)
46.)
47.)
48.)

49.)

Abony 1993
Akasztó 2003 3x
Alap 1994
Alsószentiván 1992, 2002
Ambrózfalva 2002 6x
Andocs 2004
Arló 1997 4x
Ároktő 2001
Ásotthalom 1991 3x
Bábolna 2007
Balástya 1990 2x, 1993
Baracska 1998
Barcs 1993, 1995
Battonya 1995 4x, 1996 5x
Békésszentandrás
2009, 2012
Bicsérd 1999 12x
Boglárlelle 1991 2x
Borsodnádasd 1997 3x
Bölcske 1998 3x
Bősárkány 2003
Budapest 1997, 2001 3x
2003 2x, 2006 11x
Bugac 2001
Büssü 1992, 1994
Csákánydoroszló 1996 7x
Csanádalberti 2003 6x
Csanádpalota 2003 3x
Csapod 2008
Csemő 1995 5x, 1996 1x
Csepreg 2003
Cserkeszőlő 2006 2x
Csököly 1991
Csősz 1993
Decs 1997 2x
Deszk 1997 2x
Diósd 2009
Dóc 2001
Dömsöd 2007
Dunaharaszti 1999 2x
Ebergőc 1991
Előszállás 1992 2x
Ercsi 1991 4x, 1992 3x
Érd 2009 2x, 2010
Esztergom 2006 2x
Fajsz 2002 6x, 2002 2x
Felsőmocsolád 1992
Fertőboz 1994
Fertőd 2002, 2004
Fertőrákos 1997 2x,
1998 11x, 1999 10x,
2000 2x, 2001 2x,
2002 2x, 2003 2x,
2004, 2008
Fertőszentmiklós
2010, 2011 14x
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50.)
51.)
52.)
53.)
54.)
55.)
56.)
57.)
58.)
59.)
60.)
61.)
62.)
63.)
64.)
65.)
66.)
67.)
68.)
69.)
70.)
71.)
72.)
73.)
74.)
75.)
76.)
77.)
78.)
79.)
80.)
81.)
82.)
83.)
84.)
85.)
86.)
87.)
88.)
89.)
90.)
91.)
92.)
93.)
94.)
95.)
96.)
97.)
98.)

Fertőszéplak 2011 6x
Gálosfa 1992 2x, 1996
Gárdony 1994 2x, 2001
Gencsapáti 2002 2x
Gerjen 1994
Gödöllő 2002, 2013
Gölle 1994
Gyékényes 1998
Győr 1991, 2003 16x,
2004 2x, 2009
Gyula 2013
Hegykő
2010 4x, 2011 14x,
Hévíz 2003
Hódmezővásárhely
1990, 1994
Homokszentgyörgy 2006
Igal 1991
Ikervár 1997
Ikrény 2003 3x,
Jánoshida 1998
Jászberény 1996, 1998
Jászkisér 1999, 2013
Jászszentandrás 1997
Jásztelek 2000
Kaba 2003
Káld 2008
Kánya 1992
Kaposmérő 2009
Kaposvár 1992 3x,
1994 2x, 1996, 1999 2x,
2000 2x, 2001
Karcag 2008 2x,
Kardoskút 1991
Kazsok 2009
Kecskemét
1991, 2003, 2004
Kereki 1998, 2009
Keszü 1999 2x,
Kétegyháza 1995 4x,
Kisbajcs 2000 5x, 2009
Kisgyőr 1996, 1998
Kiskunfélegyháza 2001
Kisláng 1997
Kistelek 2006
Kisújszállás 2008
Komárom 1998
Kökény 1994
Kőkút 1998
Körmend 1998 5x,
Kutas 1991
Lakitelek 1995, 1996
Lökösháza 1998 5x,
1999 8x, 2002, 2003 6x,
Lövő 2002
Magyaregregy 1997 7x,

99.)
100.)
101.)
102.)
103.)
104.)
105.)
106.)
107.)
108.)
109.)
110.)
111.)
112.)
113.)
114.)
115.)
116.)
117.)
118.)
119.)
120.)
121.)
122.)
123.)
124.)
125.)
126.)
127.)
128.)
129.)
130.)
131.)
132.)
133.)
134.)
135.)
136.)
137.)
138.)
139.)
140.)
141.)
142.)
143.)

144.)
145.)
146.)

Mándok 1996 6x,
Marcali 1996
Martfű 1996
Meggyeskovácsi
1998 4x, 2000 2x,
Mernye
1993, 1995, 2002
Mezőhegyes 1998 3x,
Mezőkovácsháza 1994
Mezőlak 2002
Miskolc 1998
Mohács 2007
Mórahalom 2004, 2007
Nagybánhegyes 1994
Nagycenk 2012
Nagykamarás 1996 4x,
Nagykanizsa 1997
Nagykarácsony 2003
Nagylózs 1990, 2009,
2011 6x,
Nagyrákos 2002
Nagytarcsa 2002 2x,
Nemesgörzsöny 2002
Németkér 1995
Nyúl 2005
Óbánya 2009
Olaszfalu 2001, 2002
Orfű 2002, 2003
Orosháza 2002
Patalom 2001
Pázmánd 1991
Pécs 1999 2x, 2001, 2013
Pellérd 1998 2x,
Perbál 1998, 2009
Perkupa 1998
Pincehely 1997
Pusztazámor 2009
Ruzsa 2001
Sántos 2001, 2005, 2008
Sárisáp 1998 7x, 1999
Segesd 1991
Sióagárd 1994
Siófok 1995, 1996
Sitke 1994
Somogymeggyes 1998
Somogytúr 2002
Sopron
1992 4x, 1997 2x,
1999 9x, 2003 2x,
2004, 2006 2x, 2007,
2008, 2013 8x,
Sopronhorpács
2008, 2013
Sopronkövesd
2000, 2010
Szakony 2012

147.)
148.)
149.)
150.)
151.)
152.)
153.)
154.)
155.)
156.)
157.)
158.)
159.)
160.)
161.)
162.)
163.)
164.)
165.)
166.)
167.)
168.)
169.)
170.)
171.)
172.)
173.)
174.)
175.)
176.)
177.)
178.)
179.)
180.)
181.)
182.)
183.)
184.)
185.)
186.)

Szalonna 1998
Szany 2004
Szaporca 1996 2x,
Szatymaz 1999
Szeged 1992, 1994 3x,
1995 2x, 2000, 2010
Szegerdő 1992
Székesfehérvár
1992 2x, 1996
Szekszárd 2010, 2012
Szentes 1995
Szenyér
1990, 1992, 1995
Szolnok 1992 4x,
2000, 2009
Szombathely 1999 11x
Szőllőskislak 1997
Tamási 2012
Tapsony 2001
Tárnok 2010
Tatabánya 1999,
2000, 2007
Tengőd 1992
Tésenfa 1997 3x,
Timár 1999
Tiszaladány 1999 6x,
Torvaj 1991
Tótkomlós 2002
Újkígyós 1998
Újtikos 2003 3x,
Üllő 2008 3x,
Üröm
2003 2x, 2004 2x,
Vajta 2001
Valkó 1997
Várpalota 2002
Vásárosnamény
1998 6x,
Vát 1997 6x,
Vecsés 2007
Villány 2011
Visz 1999
Zalaegerszeg
1996, 2003, 2006,
2007, 2009, 2008 2x,
Zalalövő 2001 5x,
Zalaszentgrót 1997 3x,
2000 3x, 2002 16x,
2003 2x,
Zselickisfalud 1995
Zselicszentpál 1991
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Vízellátó rendszerek

Pick melegvízellátó rendszere kutakkal, Szeged, 1985
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Alap, 1996

Előszállás, 1996
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Geotermikus rendszerek

Üvegház fűtésének ábrája, Fülöpjakab

Szeged, Észak 1/B városrész használati melegvíz ellátó rendszer
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Hotel Castello Siklós****

AQUAplus_prospektus_140915.indd 64

2014.09.15. 19:59

AQUAplus_prospektus_140915.indd 65

2014.09.15. 19:59

Thermal Spa Siklós

AQUAplus_prospektus_140915.indd 66

2014.09.15. 19:59

AQUAplus_prospektus_140915.indd 67

2014.09.15. 19:59

Thermal Spa Tamási
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Aquatherma Termálfalu és Kemping, Zalaegerszeg
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Fedett Termálfürdő, Zalaegerszeg
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A György család
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KÖSZÖNJÜK PARTNEREINKNEK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!
Aba Város Önkormányzata
Acélbázis Kft. Budapest
Akvatika Szövetkezet Budapest
Alap Község Önkormányzata
Alföldvíz Zrt. Békéscsaba
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Almásháza Község Önkormányzata
Alsónána Község Önkormányzata
Alsószentiván Község Önkormányzata
Alucity Kft. Siklós
Ambrus Tüzép Kft. Sándorfalva
Apró László e. v. Sándorfalva
Aqua Construct Zrt. Budapest
AQUA HOLDING Kft. Kistelek
Aqua Project Service Kft. Gönyű
AQUA-FONTANA Bt. Budapest
AQUALABOR Kft. Sándorfalva
Aqua-Nád Bt. Székesfehérvár
Aquaprofit Zrt. Budapest
AQUARIUS Kft. Budapest
AQUATECHNO Kft. Budapest
AQUA-TERRA Lab Kft. Veszprém
AQUAZALA Kft. Zalaszentgrót
AQUIFER Kft. Budapest
Arló Nagyközség Önkormányzata
Arlói Víz-Kommunális Kft. Arló
Árpádhalom Község Önkormányzata
ArtAngyal Kft. Szeged
Artonius Grafikai Stúdió Zalaegerszeg
Atlanti-Szerszám Kft. Szeged
Atlas-Copco Kft. Biatorbágy
B&T Épületgépész Kft. Bóly
BÁCSVÍZ Zrt. Kecskemét
Balaterma Kft. Táska
Bálint Analítika Kft. Budapest
Bányászat és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.
Budapest
Baracs Község Önkormányzata
Baracska Község Önkormányzata
Barcs Város Önkormányzata
Basics Víztechnológiai Kft. Szeged
Batki és Társa Kft. Szeged
Bátor Tábor Alapítvány Hatvan
Bau-Systeme 92 Kft. Budapest
Bázakerettye Község Önkormányzata
Bazsi Község Önkormányzata
B-Chem Kft. Budapest
BD-INVEST Kft. Pécs
Békés Drén Kft. Békés
Béradó 88 Kft. Szeged
Bérczy&Bérczy Kft. Budapest
Béres Munkavédelmi Kft. Szegvár
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Berettyó-Kőrös Többcélú Társulás Mezőtúr
Bern Beton Kft. Harkány
Bern Építő Zrt. Siklós
Bern Expert Kft. Siklós
BÉTA-ÉP Kft. Budapest
Béta-Ép PLUSZ Kft. Budapest
Betty Market Kft. Budapest
BIA-Terv Kft. Szeged
Bikács Község Önkormányzata
Bitt Kft. Kaposvár
BJ-Rotary Olajipari Szolgáltató Kft. Nagykanizsa
Bock Borászat Kft. Villány
Boczkó & Boczkó Kft. Ajka
Bodó Zoltán építész tervező Mórahalom
Bodri Pincészet Kft. Szekszárd
Bókaháza Község Önkormányzata
Borgula-Ép Kft. Mezőberény
Budapest Airport Zrt. Budapest
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Budapest
BUHIM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Veszprém
Busi és Dorogi Kft. Tiszaföldvár
Büki Gyógyfürdő Zrt. Bükfürdő
BWT & CHRIST Hungária Kft. Budaörs
Car-O-MEGA Kft. Szeged
Cattani Partner Kft. Budapest
Celerus Bt. Tahitótfalu
Certop Termék-és Rendszertanúsító Ház Budapest
CIB Bank Zrt.
Clearwater Kft. Dunakeszi
CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. Budapest
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Collin Center Plusz Kft. Tatabánya
Color Park Grafika Kft. Budapest
Corex Projektfejlesztési Kft. Budapest
Cróm-99 Kft. Ópusztaszer
Culligan Magyarország Kereskedelmi Kft. Budapest
Csavarker Plusz Kft. Szeged
Csengele Község Önkormányzata
Cserkeszőlő Község Önkormányzata
CSOBOTH Belsőépítészeti és Bútoripari Kft. Siklós
Csorba László e. v. Szeged
Csurgó Város Önkormányzata
Dalkia Energia Zrt. Budapest
Danone Kft. Budapest
Daruszentmiklós Község Önkormányzata
Dataqua Elektronikai Kft. Balatonalmádi
Decs Nagyközség Önkormányzata
Demjén Termál Fürdő Kft. Budapest
Derekegyház Község Önkormányzata
Deszk Község Önkormányzata
DILB Kft. Szekszárd
Dipa-Build 2008 Ingatlanhasznosító Kft. Somogyapáti
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DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Vác
Donauchem Kft. Budapest
Dorex Gold Kft. Fót
DoverDrill Mélyfúró Kft. Miskolc
Döbröce Község Önkormányzata
Dr. Árpási Miklós Budapest
Dr. Bíróné Dr. Farkas Klára ügyvédi Iroda Zalaegerszeg
Dr. Dániel Csaba közjegyző Zalaegerszeg
Dr. Halasi Szilveszter Ügyvédi Iroda
Dr. Kasza és Fia Egészségügyi Szolgáltató Kft. Szeged
Dr. Ronga Ügyvédi Iroda Zalaegerszeg
Dr. Szoboszlai Dalma ügyvéd Szeged
Dr. Varga Norbert e. v. Szeged
Dr. Zoric Ildikó ügyvéd Harkány
Dr. Zsák Viktória közjegyző Szeged
Dráva-Geo Kft. Barcs
DRB Bank Zrt. Siklós
Dream Web Bt. Szeged
DRV Zrt. Siófok
Dry-Team Kft. Budapest
Duna Armatúra Kft. Budapest
Duna Aszfalt Kft. Tiszakécske
Duna Sétány Székház Kft. Budapest
Dunatáj 2000 Bt. Szeged
Dutrade Zrt. Dunaújváros
Ecsedi & Ács Ügyvédi Iroda Budapest
EFEN Kft. Szeged
Egerszegi Sport és Turizmus Kft. Zalaegerszeg
Egri Korona Borház Kft. Budapest
EH-Szer Kft. Pápa
ELIOS INNOVATÍV Energetikai Zrt. Budapest
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Első Beton Kft. Szeged
Elster Méréstechnika Kft. Pécel
ÉMI-TÜV SÜD Kft. Szentendre
Eni Hungária Zrt. Budaörs
ENIAC Computing Kft. Budapest
E-Piac Elektronikus Kereskedelmi Kft. Szeged
Épinber Kft. Kecskemét
ÉPVIL 98 Kft. Szeged
Érd és Térsége Víziközmű Kft. Érd
Erdélyi Mihály Alapítvány Budapest
Erdőért 2006 Kft. Kővágószőlős
Ergokomp Kft. Szeged
Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet Tamási
Esztergályhorváti Község Önkormányzata
EURAQUA Kft. Kistelek
Euro-Clear Kft. Gönyű
Euroline Trans Kft. Szolnok
Euroll Szeged Kft. Szeged
Eurothermál ID Kft. Budapest
Fay Automatika Kft. Mohács
Fáy Csaba Sándor e. v. Mohács
Fehér János e. v. Szeged
Fejérvíz Zrt. Székesfehérvár
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Ferencszállás Község Önkormányzata
Ferrobeton Zrt. Dunaújváros
Feszültség Kft. Szeged
Financial & Business Kft. Pécs
Flexys Kft. Budapest
FMVas Kft. Zalaegerszeg
Fodor Sándor e. v. Sándorfalva
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest
Fővárosi Vízművek Zrt. Budapest
Frányó Bt. Szeged
Frissbeton Kft. Budapest
Fulfilter Kft. Budapest
Füleki és Társa Bt. Tamási
Fürdőpark Kft. Budapest
GANZAIR Kompresszortechnikai Kft. Kiskunhalas
Gelse Községi Önkormányzata
GeoCode.hu Bt. Szeged
GEOHÓD Kft. Hódmezővásárhely
GEO-ING Jihlava spol. s. r. o Csehország
Geo-Log Kft. Budapest
Gép és Szerszám Kft. Szeged
Gépipari Termelő és Szolgáltató Kft. Orosháza
Gewanóvum Kft. Sopron
Global Project Invest Lampertsas Kft. Ukrajna
Goldenman Petroleum Equipment Co. Ltd. Kína
Golder Associates Zrt. Budapest
Gombos Pál e. v. Balástya
Gombos Pál e. v. Kistelek
Gödöllői Geotermia Zrt. Gödöllő
Grand System Consulting Kft. Kecskemét
Grundfos Hungária Kft. Törökbálint
GWE Budafilter Kft. Mezőfalva
Győri Szeszgyár Zrt. Győr
Gyula Város Önkormányzata
Gyulai Várfürdő Kft. Gyula
Hantken Miksa Alapítvány Budapest
H-Arc Kft. Csongrád
Havancsák Kft. Szeged
HAWLE Kft. Szentendre
Heisz Kertészeti Kft. Magyaregres
HEMPEL Magyarországi Fióktelepe Budapest
Hexamont Kft. Szeged
HIDRO P. Kft. Szeged
Hidroglóbus Kft. Lajosmizse
Hidromobil Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Kaposvár
HM Currus Zrt. Gödöllő
Hód Lift Kft. Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.
Hódmezővásárhely
Horváth Csapágy és Műszaki Kereskedelmi Kft.
Zalaegerszeg
Host Olajipari Szolgáltató Kft. Budapest
Hovány Szeged Kft. Szeged
Hő-, Hangszigetelő és Lemezburkoló Bt. Szeged
Hörmann Hungária Kft.
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HŐSZIG Bt. Szeged
HŐSZIG Kft. Budapest
HPQ Plus Kft. Szeged
Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda Kft. Budapest
Huntraco Zrt. Budapest
Huntsman Corporation Hungary Pétfürdő
HYDRA Kft. Szentes
Hydroproof Kft. Budapest
Hydrosys Kft. Csobánka
Ind-App Kft. Budaörs
InnoGeo Kft. Szeged
Interplaninfo Bt. Szeged
INTERRA GOLD Kft. Csongrád
Interteher 2007 Fuvarozási Kft. Szeged
INVESTOR 2005 Kft. Sándorfalva
Investor Medicine Kft. Harkány
Inwatech Környezetvédelmi Kft. Budapest
ISH Integrált Szolgáltató Kereskedelmi Kft. Budapest
Isoplus Távhővezetékgyártó Kft. Budapest
Jafholz Ungarn Kft. Pécs
Jasar Kadima Kft. Eger
Jász Lakópark Kft. Pécs
Jászapáti Város Önkormányzata
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,
Jászapáti
K&F Software Kft. Szentes
K&K Mérnöki Iroda Kft. Csongrád
Kádár Németh Márk e.v. Szeged
Kaiser Építőipari Kft. Zalaegerszeg
Kallósd Község Önkormányzata
Kálmán László e. v. Sándorfalva
Kalor-Zala Energiaszolgáltató Kft. Sándorfalva
Kaposvár Megyei jogú Város Önkormányzata
Kaposvári Vízművek Kft. Kaposvár
Katilla Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Szeged
Kehidakustány Község Önkormányzata
Kelly Kútmunkálati Kft. Cegléd
Keram-Quality Kft. Zalaegerszeg
KEREX Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft. Budapest
Kisapostag Község Önkormányzata
Kisgörbő község Önkormányzata
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
Kisláng Község Önkormányzata
Kiss László e. v. Mórahalom
Kiss Sándor könyvvizsgáló
Kistelek Város Önkormányzata
Kisvásárhely Község Önkormányzata
Klárafalva Község Önkormányzata
Koltech Kft. Szeged
Kósa Műhely Kft. Sándorfalva
Kosztinné Vastag Andrea e. v. Kistelek
Kovács József e. v. Csongrád
Kovács József kútfúrás tervező Budapest
Kozma Kft. Zalaegerszeg
König Frank Stahl Acélkereskedelmi Kft. Budapest
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Környezettechnológia Kft. Pécs
KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Budapest
Közműépker Kft. Pellérd
Kvarchomok Kft. Sóskút
Kviksz Kft. Kaposvár
Kvíz-2000 Bt. Szentes
Lambda Systeme Kereskedelmi Kft. Budapest
Lantos 72 Kft. Kerepes
LEHEL Sportlétesítmények Kft. Jászberény
Lézer Plaszt Kft. Balatonkenese
Ligetfalva Község Önkormányzata
Ligetfürdő Kft. Szeged
Linde Gáz Zrt. Répcelak
Lindström Kft. Székesfehérvár
LIT Budapest Kft. Budapest
Litke Község Önkormányzata
Lochner Kft. Kistelek
Lőkösháza Község Önkormányzata
Lugex Vegyipari Kft. Pécs
M. Kovács Ügyvédi Iroda Szeged
MAGMAPLUS Kft. Sándorfalva
MAGNUS Kft. Budapest
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapest
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Budapest
Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Székesfehérvár
Major Sándor e. v. Szeged
Majsai Kert Növénytermesztő Kft. Orosháza
Makó Város Önkormányzata
Makói Gyógyfürdő Kft. Makó
Mart Építőipari Kereskedelmi Kft. Dunakeszi
Mátraderecske Község Önkormányzata
MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft. Szolnok
MB-Gépszolg Kft. Szeged
MCM 96 Kft. Budakeszi
Mechaplan 97 Kft. Pétfürdő
Menerga Hungária Kft. Budapest
Mentavill Kft. Székesfehérvár
Merkantil Building Kft. Budapest
Mészáros Antal e. v. Szeged
METALL Üzletház Kft. Szeged
MEWA Textil-Service Magyarország Kft. Budakeszi
Mezőberény Város Önkormányzata
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
MGNS Gyártó- és Kereskedelmi Kft. Sándorfalva
Mihályfa Község Önkormányzata
Mischke-Lakatos Kft. Győr
Miskolci Geotermia Zrt. Miskolc
MKB Bank Zrt. Szeged
Mohács Uszoda Szolgáltató Kft
Mohács Város Önkormányzata
Mohácsi Révhajózási Kft. Mohács
Mórahalom Város Önkormányzata
Multigrade Környezetvédelmi Kft. Szeged
Musitz László Várpalota
Műterem Bt. Várpalota
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Nafta-Geoterm Ltd. Szlovénia
Nagy Bt. Kaposvár
Nagygörbő Község Önkormányzata
Nagykarácsony Község Önkormányzata
Nagykarácsonyi Víziközmű Kft. Sándorfalva
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata
Nemesbük Község Önkormányzata
Németkér Község Önkormányzata
Népfőiskola Alapítvány Lakitelek
NEUMO-Budapest Kft. Budapest
Nobex-2000 Kft. Szeged
Nore Team Kft. Budapest
NOVUS 90 Ipari Szövetkezet Lajosmizse
ÓEKSZ Ózdi Energetikai Karbantartó és Szolgáltató
Kft. Ózd
Óhíd Község Önkormányzata
OKFT Kft. Algyő
OMV Hungária Kft. Budapest
OPÁL Mérnöki Iroda Lencsés Gábor Eszteregnye
Orosháza Város Önkormányzata
Orostherm Kft. Orosháza
OTP Bank Nyrt. Szeged
Ózd Város Önkormányzata
Palánkai Építész Stúdió Palánkai Tibor Szeged
PannErgy Nyrt. Budapest
Pannon Ventil Kft. Szeged
Pannon-Víz Zrt. Győr
Paparelli Alessandro & Figlio Olaszország
Paulik Tibor Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Szentes
Pick Szeged Zrt. Szeged
Pilisi PLÉH-BOY Kft. Piliscsaba
Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. Debrecen
Plus ABACUS Kft. Szeged
PMM Kereskedelmi Zrt. Budapest
P-Mont Kft. Szeged
POLAR-Stúdió Kft. Kecskemét
Polip Insurance Biztosítási Alkusz Kft. Budakeszi
Polyduct Zrt. Nádudvar
Pór István e. v. Szeged
Porsche-Inter Auto Kereskedelmi Kft. Szeged
PÓRUSVÍZ Mérnöki Iroda Kft. Gárdony
Prakla Bohrtechnik GmbH Németország
Praxis Pro Aqua Fábián-Lukács Judit Tatabánya
Primer-Color Kft. Szekszárd
Primer-Kemi Kft. Pécs
Pro Aqua Mérnöki Bt. Szeged
Profilaxis Kft. Diósd
Profirent Gépkölcsönző Kft. Budapest
PROLUX Világítástechnika Kft. Budapest
Purator Hungaria Kft. Budapest
QCM Consulting Kft. Budapest
Raiffeisen Bank Zrt. Szeged
RAUCH Hungária Kft. Budapest
Régiók Fejlesztéséért Egyesület Pusztavám
Reneval Kft. Szeged
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RFC Promotion Kft. Pécs
Riczu Tüzép Kft. Siklós
ROTAQUA Kft. Kővágószőlős
Rotary Fúrási Zrt. Nagykanizsa
Rothenberger Kft. Budapest
Ruzsicska Kft. Zalaegerszeg
Sagyöngy Kft. Siklós
Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt. Budapest
Samata Kft. Üröm
Sándorfalva Városi Önkormányzat
Sanosil Hungária Kft. Budapest
Sárpilis Község Önkormányzata
Sárvári Gyógyfürdő Kft. Sárvár
SB-Controls Kft. Budakeszi
SC Apemin Tusnad SA Románia
SC SOLAREX Srl. Románia
Schönox s.r.o. Magyarország Szigetszentmiklós
Seal-Ring Kft. Budapest
Secret Door Kft. Tamási
Sénye Község Önkormányzata
S-Food Gastronomy Kft. Sándorfalva
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető
Köhasznú Nonprofit Kft. Sándorfalva
SH-Bau Mérnöki Kft. Mohács
SHW Ingatlanfejlesztő Kft. Sándorfalva
Sibora Kft. Kecskemét
Siklós Város Önkormányzata
Siklósi Thermal Kft. Siklós
Sisák Kft. Kistelek
Softwinner Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. Budapest
Sokon Kft. Agárd
Sondex Hőcserélők Magyarország Kft. Budapest
Sonepar Kft. Dunaharaszti
Songin (Foshan) Sanitary ware co., Ltd. Kína
Soproni Vízmű Zrt. Sopron
Sövényházi Ilonka e. v. Kistelek
Spa és Wellness Kft. Szeged
Süli István e. v. Sándorfalva
Sümegcsehi Község Önkormányzata
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. Zalakaros
Szalapa Község Önkormányzata
Számít Kft. Budapest
Szarvas-Fish Kft. Szarvas
Szatymaz Község Önkormányzata
Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás
Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szeged
Szegedi Vízmű Zrt. Szeged
Szegvár Község Önkormányzata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. Szekszárd
Szelevény Község Önkormányzata
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata
Szentkirályi Ásványvíz Kft. Szentkirály
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Szentlőrini Geotermia Zrt. Szentlőrinc
Szivattyú Szerviz Kft. Szolnok
Szolnoki Ipari Park Kft. Szolnok
Szuper Color 69 Bt. Szeged
SZVG-Tools Kft. Kiskunfélegyháza
T&B 1995 Kereskedelmi és Szolgálgató Bt. Szeged
Tác Község Önkormányzata
Tamási Thermál Spa Kft. Sándorfalva
Tamási Város Önkormányzata
Tam-bau Kft. Tamási
Táska Község Önkormányzata
TBG Frissbeton Betongyártó Kft. Pécs
TBG Szeged Kft. Szeged
Termáltechnika Kft. Szeged
Terrakotta Kft. Szeged
Terra-Line Környezetvédelmi Kft. Kiskunmajsa
Tettye Forrásház Zrt. Pécs
Thermálgyűrű Kft. Mórahalom
Thermalplus Kft. Zalaegerszeg
Thermo Szerviz Kft. Szeged
Thermowatt Kft. Budapest
Thermowell Bt. Szeged
ThyssenKrupp Lift Kft. Budapest
Tianjin Ganquan Group International Trade Company
Kína
TiKEM Hungary Kft. Tát
Tilaj Község Önkormányzata
Tilona Sec Bt. Szeged
Tisza Joule Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Martfű
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok
Top-Thermal Kft. Szeged
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
TRIÁSZ Kft. Csongrád
Trio-Cord Mérnöki Iroda Kft. Győr
T-T Ablak Kft. Kaposvár
TT ÉPÍT-ÉSZ Kft. Dömsöd
TT Kanizsa Bau Kft. Nagykanizsa
TT-Zeg Elektronikai Kft. Bak
Türje Község Önkormányzata
Tűzoltó-felszereléseket Javító Kft. Szeged
TXL Electric Szolgáltatási és Kereskedelmi Kft. Szeged
TXM Olaj és Gázkutató Kft. Budapest
U+N hungária Kft. Békéscsaba
Unichem Kft. Kistelek
Uponor Épületgépészeti Kft. Budapest
Utplan 95 Kft. Zalaegerszeg
Valasek Szivattyútechnika Kft. Budapest
Várdomb Község Önkormányzata
Velence Plus Kft. Velence
Velence Város Önkormányzata
Vento 2000 Klíma- és Légtechnikai Kft. Szeged
Ventosus Mérnök Iroda Kft. Szeged
Vépterv Mérnöki, Műszaki Tanácsadó Kft. Budapest
Vertikál VKSZ Zrt. Polgárdi
VeszprémBer Zrt. Veszprém
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Viat-Földmunka Kft. Pereszteg
Viessmann Fűtéstechnika Kft. Törökbálint
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. Cegléd
Vikuv-Hydrokomplex Kft. Mátészalka
Villeroy & Boch Magyarország Kft. Hódmezővásárhely
Villmotek Bt. Zsombó
Vill-On Kft. Pécs
Villornet Szolgáltató Kft. Szeged
VILL-ZOL Kft. Szeged
Vindornyalak Község Önkormányzata
Vindornyaszőlős Község Önkormányzata
Vituki Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest
VIVAPALAZZO Kft. Siklós
VIVIEN Ásványvíz és Üdítőital Zrt. Bicske
Vízcoop Kft. Kaposvár
Vízépszolg-94 Kft. Kiskunhalas
Vízkutató Vízkémia Kft. Budapest
V-meter Kft. Csongrád
VMM Kft. Szeged
Vobis Expert Kft. Tamási
VS-Elektro Hungária Kft. Pécs
VTS Hungary Kft. Budapest
VWG Média Kft. Orosháza
Watt Szeged Villamossági Szaküzlet Szeged
Wavin Hungary Kft. Zsámbék
Wéber Villany Kft. Mohács
Welding Partner Kft. Szeged
Wessling Hungary Kft. Budapest
WF Építőipari és Szolgáltató Kft. Komárom
Wilo Magyarország Kft. Budapest
Würth Szereléstechnika Kft. Budaörs
XCD Hungary Kft. Tápiószecső
Xeless Kft. Budapest
Zacsok Csaba e. v. Szatymaz
ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszeg
Zákány Zoltán e. v. Felgyő
Zalaapáti Község Önkormányzata
Zalabér Község Önkormányzata
Zalacsány Község Önkormányzata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Zalaegerszeg
Zalalövő Város Önkormányzata
Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Zalavíz Zrt. Zalaegerszeg
Zégép Plusz Kereskedelmi és Gépkölcsönző Kft.
Zalaegerszeg
Zselicfarm Kft. Gálosfa
Zsemberi Ferencné e. v. Kistelek
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DOLGOZÓINK AZ ELMÚLT 25 ÉVBEN
1 év alatti munkaviszonyú dolgozóink, jelenleg alkalmazásban:
Név		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Születési idő

Ábrahám Józsefné
Bodnár Balázs
Borsi Barbara
Cseh-Révész Magdolna
Fencz Árpád
Jencski Viktória
Kajtár Ferenc
Kimpián Arnold László
Kocsispéter Dávid
Kósa Dávid
Lukács Nikolett
Nagy Sándor

Név			Születési idő

1959 		
1990 		
1992 		
1986 		
1962 		
1992 		
1957 		
1990 		
1990 		
1992 		
1987 		
1969 		

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Németh Lászlóné
Sári József
Sarudi Nikolett
Sebestyén Zoltán
Szabó-Bozsó Gábor
Szalóczy László
Tanai Sándor
Tulok László Géza
Varga Istvánné
Vass Balázs
Vígh Antal

1972 		
1954 		
1989 		
1994 		
1988 		
1967 		
1964 		
1993 		
1963 		
1989 		
1996

1–4 év közötti munkaviszonyú dolgozóink:
Név			
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Születési idő

Ácsné Széll Tímea
Ádám Zoltán
Andróczi Tamás
Antal János
Apró József István
Asperján György
Atesán József
Balaton Sándor
Balázs József
Bali Judit
Balla Gyula
Balogh Dezső
Bánhidi István
Baráth Lajos
Barta Zsolt
Bartucz Zoltán
Basics Ákos
Becsei András
Bede Balázs
Berki László
Bocs József
Bogdán-Garbacz Dóra
Boitor János
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1985
1982
1972
1981
1954
1947
1968
1949
1961
1967
1945
1961
1943
1943
1968
1962
1980
1947
1987
1973
1950
1983
1975

Év
4
2
2
1
1
1
1
1
3
2
2
1
2
1
2
2
4
2
1
2
1
2
3

Név			
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Születési idő

Boldizsár Zsolt László
1969
Borsos Zoltán
1961
Borsós József
1983
Boruzs László
1954
Both János
1966
Bozó János
1965
Bózó Tibor
1986
Bögre László
1957
Burányi József
1955
Busa-Fekete János
1977
Bertalan 		
57 Buti Ferenc
1952
58 Czeller Dávid Lajos
1992
59 Czibor Ferenc
1950
60 Csavajda István
1963
61 Cseley Alpár
1946
62 Cserép Péter
1981
63 Csikós Lajos
1941
64 Csóka János
1959
65 Csongrádi Gyula
1965
66 Csonka Zoltán Csaba
1975
67 Csontos Béla
1961
68 Csordás Lajos
1972

Év
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
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Név
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Születési idő

Csóti Tibor Pál
Csörgő Attila
Csötönyi József
Csötönyi Pál
Csűrös Krisztián
Daróczi Lászó
Dobay Péter
Dudás Csaba
Duka Sándor
Egyed Sándor
Fabó Linda
Farkas János
Farkas Szabolcs
Farkas Tibor
Farle Ferenc†
Fekete Ferenc
Fekete István
Fekete József
Fényszarusi László
Fodor Magdolna
Fónai Gyula
Frank László
Fürdős József
Gaál József
Gabnai József
Galambos József
Gémes Krisztián†
Gémes Richárd†
Gera Tibor
Gergály Hajnalka
Gogyán Albert
Gulyás Zsolt
György Kornél
Hajnal Gyula
Hajnal József
Halász Petra
Handa Pál
Hegedüs Bite László
Hegedűs Tibor Antal
Hegyi László
Hegyi Tibor
Hollóssy József
Horváth Tibor
Horváth András Kázmér
Horváth Gyula
Horváth Jánosné
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1970
1968
1969
1948
1974
1978
1940
1989
1965
1966
1988
1959
1979
1972
1970
1978
1984
1953
1953
1970
1956
1976
1987
1950
1939
1964
1981
1982
1976
1984
1969
1981		
1976		
1971 		
1950
1984
1949
1982
1957
1979
1976
1964
1965
1953
1966
1967

Év
4
3
4
4
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
2
4
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
3
1
1
2
1
1
2
3
1
3
4
1
2
1
2

Név		
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Horváth József
Horváth Károly
Horváth Lajos
Horváth László
Horváth Pál
Husz Péter László
Huszár Edit
Illés Ferenc
Illés Tamás
Illés Tóth Ferenc
Illyés Gyula
Ivacs Zoltán
Jámbor Tamás
Józsa Tibor
Kámán István
Karácsonyi Gábor
Kasza Ferenc
Kasza Ferenc
Kavalecz László
Kecskés Sándor
Kerekes Roland
Kerti József
Keszler Imre
Kiss Ferencné
Kiss Lajos
Kiss Péter
Kiss Sándorné
Kiss Tibor
Kocsis Ágnes
Kocsis Antal
Kocsis József
Kollár Attila
Komocsin Józsefné
Komócsin József
Koncseg Lajos
Kondics Ferenc
Konrád Károly
Kónya Józsefné
Kormos Kálmánné
Korom Zsolt Csaba
Kotsy József
Kovács Alfréd
Kovács Attila
Kovács István
Kovács Krisztián
Kovács László

Születési idő
1972
1969
1952
1954
1967
1964
1976
1958
1979
1959
1975
1969
1977
1952
1958
1975
1952
1954
1957
1947
1988
1953
1947
1950
1955
1949
1943
1964
1984
1940
1968
1971 		
1944
1965
1955
1967
1952
1969
1955
1982
1947
1961
1970
1987
1983
1953

Év
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
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Név		
161
162
163
164
165
166

Születési idő

Kovács László
Körmöczi Kálmán
Körtvély Béla
Krumesz Emil
Kuklis Gábor
Kustánné
Trautenberger Hajnalka
167 Kürthy Róbert Lajos
168 Landler Zoltán
169 László Zoltán
170 Lécser Katalin
171 Lendvai Csaba
172 Lengyel István
173 Lévai Kálmán
174 Lippai László
175 Lovas László
176 Lovász Szabolcs
177 Makra Zsolt
178 Marenics János
179 Márkus János
180 Mátyás Szibilla
181 Meleg Sándor
182 Mesteri Ferenc
183 Mesteri György
184 Mesteri Györgyné
185 Mesteri István
186 Mészáros Norbert József
187 Mészáros Péter
188 Miklós Mihály
189 Miklovicz Lajos László
190 Mikolovics Tibor
191 Molnár Tibor
192 Molnár Zsolt
193 Mosonyi Gábor
194 Muhari János
195 Nagy Lajos
196 Nagy Andrea
197 Nagy Imre
198 Nagy István
199 Nagy Tibor
200 Nagy-Berta Gábor
201 Nemes Béla
202 Németh László
203 Németh Jenő
204 Nyiresi János
205 Nyist Ottó
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Év

1980
1979
1963
1983
1984
1966

2
1
1
1
1
2

1983
1991
1982
1989
1966
1990
1979
1964
1977
1973
1979
1984
1958
1989
1956
1956
1956
1962
1952
1980
1985
1986
1959
1963
1972
1972
1961
1953
1948
1988
1961
1972
1954
1972
1954
1950
1947
1957
1965

1
3
4
2
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
1
1
1
1
3
2
1
1
1
3
2
1
3
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1

Név

Születési idő

206 Nyúl Katalin
207 Ódor Róbert
208 Olasz József
209 Pádi István
210 Paksa László
211 Paksi Imre
212 Papp Anikó
213 Papp János
214 Pintér László
215 Pintér Imre Sándor
216 Pintér Sándor
217 Polasek Attila
218 Puskás János
219 Rekedt-Nagy Szandra
220 Renger Imre
221 Réti Péter
222 Rostás József
223 Róth Zoltán
224 Rovó Mihály
225 Rúzsa Attila
226 Salamon József
227 Sándor Péter
228 Schvartz László Tibor
229 Selmeczi Béla Lajos
230 Simon Tibor
231 Simon Zoltán
232 Simon László
233 Simonits Ildikó
234 Sólya József
235 Somogyi Szilvia
236 Soóky Barna
237 Süli Zsolt
238 Szabó Imre
239 Szabó Attila
240 Szabó Bálint
241 Szabó Csaba László
242 Szabó Gyula
243 Szabó István
244 Szabó József
245 Szabó Kitti
246 Szabó Mária
247 Szabó Péter
248 Szatmári János
249 Szél Ernő
250 Szép Józsefné
251 Szilágyi Csaba

1976
1963
1963
1980
1955
1932
1990
1977
1961
1976
1941
1974
1945
1987
1959
1960
1947
1969
1952
1987
1959
1952
1970
1958
1964
1961
1981
1972
1976
1973
1941
1978
1953
1985
1975
1987
1948
1964
1941
1992
1959
1972
1946
1954
1963
1968

Év
1
1
4
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
3
1
1
3
2
2
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
2
1
1
4
3
1
3
1
1
1
2
1
3
3
1
3
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Név
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

Születési idő

Szilágyi Renáta
Szindekovics Ferenc
Szitkó Zsolt
Szőke József
Sztahó Győző
Szűcs Károly
Takács Imre
Takács Jenő
Takács János
Takács Zoltán
Tamasi Tibor
Tapa Ádám
Tarsoly Attila
Tarsoly Károly
Tatai-Ézsiás Miklós
Tatai-Ézsiás Miklós
Tauerné Reiter Erika
Terhes György
Tihanyi Pál
Tóth József
Tóth József
Tóth László
Tóth László
Tóth Szilveszter
Tóthi Judit
Török Gergely
Török Tamás

1988
1965
1985
1952
1962
1948
1942
1956
1967
1973
1974
1987
1966
1963
1975
1975
1960
1989
1957
1962
1956
1987
1960
1968
1989
1983
1975

Év
1
1
1
4
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
3
2
1
2
1
4
3
2
1
1

Név		

Születési idő

279 Tumó Krisztina
280 Turák Dezső
281 Turós Géza András
282 Ugrin Péter József
283 Vajdics László
284 Varga József
285 Varga János
286 Varga János
287 Varga Krisztián
288 Varga Ottó
289 Varga Roland
290 Varga Tibor
291 Várhelyi Ferenc
292 Vári Gergő
293 Varjas Csaba
294 Vass János
295 Vér Antal Attila
296 Vidumánszki Tamás
297 Víg Csaba
298 Vincze József
299 Vincze Szabolcs
300 Virág Gábor
301 Viszkok János
302 Volencsik Zsolt
303 Vörös Ferenc
304 Vörös Sándor
305 Zsolnai Richárd Zoltán

1981
1960
1942
1975
1956
1946
1952
1960
1978
1961
1973
1965
1961
1991
1988
1952
1993
1982
1973
1960
1981
1978
1962
1965
1965
1976
1976

Év
1
2
1
3
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
3
4
1
2
2
2

5–9 év közötti munkaviszonyú dolgozóink:
Név		

Születési idő

306 Ácsánné Árpás Andrea
307 Ambach Zoltán
308 Apró Norbert
309 Balázs József
310 Baranyi Anikó
311 Berki József
312 Berki László
313 Borók Sándor
314 Czékus Gabriella
315 Csányi József
316 Csillag Jenő
317 Csonka Tamás
318 Csorba László
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1976
1946
1981
1945
1975
1971 		
1976
1968
1979
1963
1965
1955
1967

Év
5
9
9
8
8
6
5
7
5
6
5
5
6

Név		
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Születési idő

Darabos Attila
Dobóné Szabó Edit
Dr. Mateisz Renáta
Engi László Gábor
Farkas Gábor
Farkas Gabriella
Farkas Tamás Etele
Fülöp László
Fülöp Roland
Fürdős József
Fürj Kálmán
Gáspár Emese Szilárda
Gombos András

1986
1973
1979
1977
1975
1980
1980
1978
1977
1956
1971 		
1980
1988

Év
7
7
8
8
8
5
9
8
8
8
9
5
5
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Név

Születési idő

332 György Petra
333 Hegyi Antal
334 Heirich Péter
335 Horváth Attila
336 Kereső Erika
337 Király István
338 Kiss Ferenc
339 Kiss Gyula
340 Kiss Péter
341 Kiss Sándor József
342 Kiss Tamás
343 Kissné Arany Gabriella
344 Koncz József
345 Korcsik Tamás
346 Kosztka Pál
347 Kovács Sándor
348 Kurunczi Mihály
349 Lajkó Csaba
350 Lippai Mihály
351 Makra Csaba
352 Mátyási Natasa
353 Nagy Gábor
354 Nagy László József

1980
1951 		
1974
1966
1975
1973
1974
1969
1974
1984
1958
1976
1963
1971 		
1945
1943
1957
1977
1944
1982
1969
1980
1983

Év
5
5
6
7
7
7
6
5
9
6
9
7
5
8
7
8
5
7
6
8
8
5
5

Név		

Születési idő

355 Németh Ambrus
356 Németh István
357 Németh László
358 Pap István Tibor
359 Pataki Martin
360 Pucsli Attila
361 Rádóczy László
362 Rozs János
363 Sági István
364 Sándor Zsolt
365 Sonkoly Ferenc
366 Szabó Attila
367 Szabó Lóránd
368 Szántó József
369 Szárszó Roland
370 Széll Gábor
371 Tari János
372 Tatár Attila
373 Varga Imre
374 Varga Viktória
375 Veres Lajos
376 Veres Viktória
377 Zubor József

1979
1961
1965
1975
1981
1970
1976
1975
1945
1974
1949
1981
1981
1942
1978
1978
1960
1941
1962
1980
1968
1984
1964

Év
7
5
5
5
5
5
5
6
5
9
9
6
5
5
8
6
7
6
8
8
5
5
6

10–14 év közötti munkaviszonyú dolgozóink:
Név		
378 Ambach Zoltán
379 Bartha József
380 Borók István
381 Boros Imre
382 Butty Antal
383 Farkas József
384 Fehér János
385 Fodor László
386 Fuvó Mihály
387 Gál Joó Boglárka
388 Gera Mihály
389 Harangozó Béla
390 Hegedűs Bite István
391 Juhász László
392 Kengyel László
393 Kocsis János
394 Körmendi Anikó
395 Kugler Péter
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Születési idő

Év

1971 		
1958
1963
1944
1947
1965
1946
1946
1948
1978
1952
1951 		
1981
1952
1953		
1957
1982
1971 		

10
10
14
11
10
14
10
11
13
14
13
10
12
10
10
10
10
13

Név		

Születési idő

396 Lakatos Sándor
397 Lévai András
398 Miskolczi István
399 Molnár István
400 Németh József
401 Németh József
402 Paczuk Mihály
403 Punak Csaba
404 Rekettyés Jánosné
405 Savanya Ferenc
406 Szabó Vince
407 Szilágyi Lajos
408 Szűcs Szabolcs
409 Temesvári Antal Lajos
410 Varga István
411 Vassné Molnár Gabriella
412 Visi István

1972
1967
1962
1957
1947
1970
1967
1962
1937
1964
1981
1959
1969
1955
1969
1968
1966

Év
10
11
12
14
11
13
12
10
11
12
11
11
11
10
10
11
11
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15–19 év közötti munkaviszonyú dolgozóink:
Név			
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

Születési idő

André László
Apró Attila
Banka Pál
Borbély Pál
Bugyi Imre
Csögör János
Dunavári István
Ferenczi Lajos
Gál Sándor
Gyevi Szabó Imre
György Tamás
Kanász-Nagy Gáborné

1967
1978
1957
1959
1959
1954
1955
1953
1958
1949
1949
1950

Év
18
16
15
19
15
15
16
17
17
17
15
16

Név			
425 Magony István
426 Magyar Károly
427 Molnár Ernő
428 Nádas János
429 Nagy Mária
430 Nagy Sándor
431 Priváczki-J. Zsolt
432 Rácz János
433 Szilágyi Pál
434 Tápai Dezső
435 Vér Tibor
436 Zakar Róbert

Születési idő
1963
1975
1960
1962
1971
1950
1970
1961
1959
1942
1976
1975

Év
17
18
19
16
18
18
19
15
17
16
18
19

20 év feletti jogviszonyú munkatársaink:
Név
437 Bálint Erika
438 György Zoltán
439 Jójárt Zsolt
440 Joó Mátyás
441 Német Péter
442 Varga Andor

Születési idő
1967
1956
1965
1951 		
1962
1962

Év
21
25
22
21
22
20

A vastagon szedett dolgozóink jelenleg is az AQUAPLUS alkalmazásában vannak.

Sajnos minden partnerünk és dolgozónk nincs már köztünk, mindig
emlékezni fogunk rájuk!
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GYÖRGY ZOLTÁN VISSZAEMLÉKEZÉSEI A MUNKATÁRSAKRÓL
Csak sejtéseim lehetnek arról, hogy miket mondtak, gondoltak rólam a kollégák, de
mindezek ismerete nélkül is úgy érzem, hogy helye van annak, ha pár mondatot én is papírra vetek munkatársaimról – még ha ez a XXI. században furának is tűnik. Mármint, hogy
papírra vetem.
Fontos ez, mert nélkülük én sem tarthatnék ott, ahol, és végül is tevékenységünk alapvetően és minden szegmensében csapatmunka. Sorrendet, fontossági sorrendet éppen ezért
nem állítok fel közöttük, maradok a jól bevált alfabetikus rendnél.
Apró Attila unokanagybátyám gyermeke, aki kútfúró dinasztiából származik, nagyapjától, Apró Istvántól, én is sokat tanultam. Ma már minden műszaki fejlesztést közösen,
véleményét kikérve végzünk. Szerintem nemcsak az AQUAPLUS Kft.-nél, hanem európai
szinten is az egyik legkiválóbb kútfúró mester. Ezt sokoldalúsága, kitartása, nehéz helyzetekben történő helytállása, munkatársaival való kapcsolattartása és az igényessége is
bizonyítja. Véleményére annyira adok, hogy 2012-ben, egy kútfúró berendezés vásárlása
kapcsán is együtt mentünk az USA-ba. S ha már családi szálak. Rögtön itt van Attila nagybátyja, Apró László, aki hosszú évek óta kiváló minőségű fémmegmunkálásokat végez az
AP részére. Többek között kútfúráshoz használt szűrőket, átmeneteket, könnyenoldókat,
tömszelencéket, szivattyúalkatrészeket.

Apró Attila-brigád
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Új bekezdést érdemel az a Bálint Erika, akiről így utólag kijelenthetem, hogy nélküle az
AQUAPLUS Kft. soha nem jutott volna arra a szintre, ahol most tartunk. Hatalmas munkabírása, bölcs, óvatosságra való intése, precízsége mindig társaságunk érdekeit szolgálta. A társaság adminisztrációjának megteremtése volt az alapvető feladata, és a kockás
füzettől eljutottunk a digitalizált nyilvántartásokig, gyorskezelőkig. Az alkalmazott kereső programnak köszönhetően megszűnt a nagy vegyes dosszié. Hűségének, kitartásának
eredményeként, lehetőség nyílt arra, hogy Erika is bekerülhessen a tulajdonosi körbe. Nem
mondhatnám, hogy ezt követően munkájára több időt fordított, mert beleértve a szombat,
vasárnapot is Erika a legszorgalmasabb munkatársunk. Méltán kiérdemelte az AQUAPLUS
ERIKA nevet.
S ha visszatekintünk a kezdetekre, akkor megkerülhetetlen Bánhidi István, akit
a szolnoki bányahatóság munkatársaként 1984-ben ismertem meg. Az ő feladata volt a
mélyfúrási tevékenység munkabiztonsági felügyelete. Az első ellenőrzését egy domaszéki
fúrásunkon tette meg, amikor is sok száz hiba feltárása mellett látott bennem olyan potenciális jövőképet – „ez az ember képes fejlődésre, képes a bányabiztonsági szabályok betartására, megtartatására”. Akkori főnökével, Nagy Sándorral együtt a szolnoki Tiszamenti
Vegyiművek fúrása közben sok és jó tanáccsal láttak el bennünket, melynek eredményeként lett egy VRA500-as berendezésünk. Fúrómérnök és matematikus, nagyon tisztelem,
vele közösen találtuk ki az anionos-makromolekulájú polimeriszapot és jelenleg is van
fejlesztési elképzelésünk, ez pedig a meddő szénhidrogénkútból való villamosáram-termelés. 1989-ben szintén alapító tagja az AQUAPLUS Kft.-nek. Végül kiemelném, hogy a
cigarettasodrás és a szivarozás művészetét is tőle tanultam. Meglepett az a kijelentés,

Irodai dolgozók
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hogy a jó szivar olyan, mit ez érett lótrágya. Közös kedvencünk a Rómeó és Júlia szivarban. De a szivar előtt dukál a finom étel is, ebben Butty Antal, az egyik legrégebbi kútfúró
munkatársunk – egy személyben a legjobb szakács a cégnél – jár az élen. Tőle származik
az a mondás, hogy „Nézzétek, hogy kitisztult a körmöm, miután meggyúrtam a fasírtot!”.
Néhányan ezután nem kértek, de a többiek általában jóízűen megették a főztjét. Saját receptje volt a pampuska, amely tejbegríz volt kirántva fahéjas cukorral és kétféle szósszal
(csoki, vanília).
Röviden Czira-nak becézték Czirok József kútfúrót, aki kétszer is tévesen szállt le
a vonatról. Az egyik eset Hatvan állomáson történt, amikor bemondták, hogy „Hatvan, 6
perc múlva indul tovább a vonat”, ő pedig úgy értette, hogy 66 perc múlva és beült nyugodtan a Restibe italozni. A másik eset Beregháton történt. Szentesnek tartott és megkérdezte a kalauzt, hogy hol, melyik állomáson is vannak éppen akkor, de a választ elértette,
hogy „Eredj hát!”, pedig csak Beregháton voltak.
Ennél jóval pontosabban emlékszik minden apróságra dr. Mateisz Renáta, a feleségem, aki egyben az AP legfiatalabb tulajdonosa. Renátának köszönhető a kínai kapcsolatunk megteremtése, vele voltam először Kínában, és az ő személyes varázsa is segített
a Ganquan-gyár igazgatójával, Mr. Ma Enchenggel történő összebarátkozásban. A kínai
együttműködés Renáta koordinálásával alakult ki és megvalósítottunk két sikeres programot, vásároltunk egy ZJ30-as kútfúró berendezést és hozzá tartozó fúrószerszámot.
Ezzel a géppel fúrtuk az AP legmélyebb kútját 2667 m mélységben. Renáta közreműködésének eredményeként nagyon sok béléscsövet, kristályüveg mozaikot és egyéb kínai
terméket vásároltunk, az esztergomi szálloda belső berendezéseit is Kínában választottuk
ki közösen. Neki köszönhető az AP turisztikai ipar elnevezésű új üzletága, melyből merész
álmokat kicsit csökkentve egy igazán szép siklósi szállodát építettünk, és jövő tavaszra
befejezzük az esztergomi 100 szobás szállodát is. Két projekt megvalósításáért és üzemeltetésért Renáta a felelős a gyerekeim nevelése mellett. Az AQUAPLUS Kft.-ben való
tevékeny részvételéért ajándékoztam neki üzletrészt 2010-ben.
Immáron 9 éve az AQUAPLUS Kft. dolgozója Farkas Tamás. Ő az a fiatalember,
aki mindig precízen elvégezte a munkáját, ugyanakkor elvárta a felügyeletet, irányítást.
Volt területi víziközmű-vezető, ISO minőségirányítási menedzser, fürdővezető, leányvállalatoknál ügyvezető. Szakmai kapcsolatunk egy éve fonódott szorosabbra, amikor a fürdő üzemeltetési ágazat vezetésével bíztam meg. Azóta kiemelkedő munkát végez, jelentősen javította az eredményességet, az általa kidolgozott stratégiai elképzelések igazán
alkalmasak megvalósításra. Tamás az az ember, aki a társaság szabályaiból, szokásaiból
nagyon sokat tanult és azokat tovább fejlesztette. Kicsit régebbi az ismeretségem Fodor
Lászlóval – 30 éves. Akkor a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű munkatársa volt. Közös
érdeklődésünk volt a kútjavítás minél hatékonyabb módszereinek kidolgozása, e tárgykörben számos szabadalmunk volt, de ahhoz, hogy nagyon szép eredményeket érjünk el,
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kellettek azok a nüánsznyi, finom meggondolások, amelyek az ő precízségét jellemezték.
Neki köszönhető az AP kiemelkedő hatékonyságú kútfúró berendezése, az AQUA1000-es,
ezzel lettünk piacvezetők a minőségű kútjavítás területén. Alapító tagja az AQUAPLUS
Kft.-nek.
Keresd a nőt! Fülöp Lászlót feleségem javaslatára 8 évvel ezelőtt kerestük meg állásajánlattal, mert szükségünk volt kreatív gépészmérnök kollégára. Laci előtte olyan budapesti cégnél volt műszaki felelős, ahol az alvállalkozókat nagyon nehéz feltételek mellett
szerződtették. Laci sikeres választás volt, mert a vele közösen végrehajtott fürdőépítkezéseknél (Siklós, Tamási, Kaposvár, Mohács) olyan elegáns épületgépészeti megoldásokat alkalmaztunk, amelyek eredményeként kijelenthetem, hogy energetikailag az ország
leghatékonyabban üzemelői fürdői lettek. Jól kezeli az alvállalkozókat, az EU-s pénzek
lehívásáért felelős irányító hatóságokat. Precízsége, pontossága példaértékű. Különösen
örülök annak, hogy számára nem csak az létezik, ami a laptopjában éppen akkor található.
Pontosan emlékszik műszaki megoldásokra, megállapodásokra, stratégiailag fontos szempontokból kezeli az ügyeket. Határozott, tud önállóan dönteni, de szereti velem megerősíteni döntéseit. Mindig adok a véleményére. Úgy látom, hogy Fülöp Laci az az ember, aki
nyugdíjba vonulásom után az AQUAPLUS Kft.-t tovább tudja vinni, tovább tudja fejleszteni.
Györgyök nélkül nem élet az élet. György Csaba öcsém, alapító tag, az R400-as
kútfúró berendezés fő kútfúró mestere volt, majd vízműépítő lett, és Kaposvárra költözött. A bátyám, György Tamás, szintén alapító tagja az AQUAPLUS Kft.-nek. Már kisiparos
korom óta együtt dolgoztunk. A cég fejlődésében nagy szerepet játszott az a lehetőség,
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hogy Tamás kiváló minőségben fúrta a kutakat a legnagyobb gépünkkel, 100 százalékos
megbízhatóság mellett, mindig teljes erőbedobással. Több munkatársa tanúsítja, hogy ő
általában nagy hangerővel magyarázott. Volt egy eset, amikor sorolta a szerszámokat, átmeneteket, típusokat hosszasan, amikor egyszer rákérdezett a kollégájától, hogy az érti-e.
Erre bizonytalanul azt a választ kapta, hogy igen, érti. Erre hangosan kifakadt és azóta
szállóigévé vált: „Érted te az Apád f…át, mikor én sem értem!” Az első kutat, amit Kiszomboron tapétaragasztóval (CMC-t arra is használták) akartunk fúrni, a kútfúrók – köztük Tamás is – nagyon csodálkoztak és azt mondták, hogy ekkora marhaságot még nem láttak.
Unszolásomra elkészítettük azt a fúróiszapot, amit elterveztem. Ekkor a kútból kétszer
annyi víz jött, mint amit vártunk. Ekkor jöttünk rá közösen, hogy a hagyományos technikákat újra kell gondolnunk és így hosszú távon piacvezetők lehetünk. Tamás munkáját nagyban segítette felesége, lánykori nevén Czibolya Mária, türelmével, tanácsaival és a családi
háttér biztosításával. Tamás 2007 óta nyugdíjas.
Nem tegnap ismertem meg Joó Mátyást sem: a bánkúti csemetekert 1,5 km-es öntözővezetékének kiásását és lerakását vállaltuk el, amit egy hétvége alatt el is végeztünk. A
megrendelő a DEFAG (Dél-alföldi Erdő- és Fafeldolgozó) képviselője volt Mátyás, aki jött
ellenőrizni az elvégzett munkát. Először nem hitte, de végül a saját szemével is meggyőződött a kész munkáról. A számlán szerepelt a részleges dúcolás is, de ő azt mondta, hogy
dúcolásra már nem lehetett idő, 2-3 hét kell ekkora munkához. Mivel azt tapasztaltam,

György Tamás-brigád, , elől középen Butty Antal
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Német Péter-brigád

hogy hozzáértő és nagyon védi a cége érdekeit, átcsábítottam az AQUAPLUS-hoz. Személyemmel kapcsolatban egyetlen ellenérzése volt, hogy a DEFAG-hoz egy nyári napon
világoskék Adidas rövidnadrágban mentem tárgyalni, és megjegyezte, hogy ez egy munkahely, más öltözetben illene megjelenni. A cégnél tulajdonos és ügyvezető is lett hosszú
évekig, majd tőlünk ment nyugdíjba. Jójárt Zsolt a nővérem vejeként került a családba
is, meg a céghez is. Mozdonyvezetőként lerombolt egy óvasúti műtárgyat, ekkor belátta,
hogy az ő pályája inkább a kútfúrás. 1988-ban kezdte a munkát egy salgótarjáni kohászati
üzemben kútjavítással, innen fokozatosan fejlődve lett kútfúró mester. Ma a zalaegerszegi
létesítmények (fedett termálfürdő, termálfalu, geotermia) felelős műszaki vezetője. Zsolt
mindig a kiszámíthatóság, a több lábon állás példaképe volt. A legrégebbi munkatársunk.
Magyar Károly szintén a rokonság révén került az AQUAPLUS Kft.-hez. Vele több alkalommal a vállalat szociálpolitikai nézetkülönbségét vitattuk meg, ő a bővített újratermelés
kérdéskörét lassabban javasolta, mint ahogyan én ezt megvalósítottam. Karcsi valósította
meg a vállalatirányítási rendszert, üzleti tervezést, kontrollingot, és sok olyan könyvelési
technikát, amelyek a kft. fegyelmezett működéséhez vezettek.
Molnár Ernő Kerti József segédjeként került a céghez, első időszakban György Csaba kútfúró segédjeként dolgozott, majd az R400-as kútfúró berendezés vezére lett. Ernő
sorra kiváló kutakat fúrt, Magyarország egyik legjobb kútfúrójává vált. Apró Attila az ő
tanítványa. Németh Ambrus egy jó barátom ajánlásával került a céghez mérnök-tanárként. Kicsit tartottam tőle, hogy ezzel a végzettséggel az ügyeinken keveset tud lendíteni,
de szerencsém volt, mert Ambrust apja úgy nevelte, hogy a neki kiadott munkát mindig
becsülettel el kell végezni és ezt Ambrus meg is tette. Folyamatos fejlődéssel a kútfú-
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rás összes jogi, engedélyezési, hatósági ügyeit megismerte, ezeket jól kezeli, partnereinknek ajánlatot ad, velük szerződik, de kijelenthetjük, hogy a kútfúrás műszaki kérdéseiben
még vannak hiányosságai. Szereti az új kihívásokat és úgy érzem, büszke arra, hogy olyan
cégnél dolgozik, amelynél Magyarország legkorszerűbb ivóvízfúró berendezése működik.
Német Péter az AQUAPLUS Kft. egyik legrégebbi munkatársa, polihisztor, aki, ha kell kutat
fúr, lakatos munkát végez, ivóvízhálózatot rekonstruál, csápos kutat épít. A MÁV-tól jött
át hozzánk bár dupla fizetésért, de hatszor annyi munkáért. Első időszakban ezt nehezményezte, de utána hamar felvette a tempót. Sándor Zsolt kezdőként került a céghez, az
ügyeket figyelemmel kísérte, mindent felírt és elemzett. Feladatai ellátásában széles körű
kutatómunkát végzett, a ránk vonatkozó szabályokat jól ismerte. Ügyvezetőként a legbonyolultabb ügyeinket intézte, elszámolásokat a ZJ30 beszerzéssel kapcsolatos ügyekben,
amikor is én azt mondtam, hogy a pénz nem számít, csak legyen vége. Zsolt mindig kihozta a korrekt eredményt. Előrelátó, de tűzoltásban is kiemelkedő, ha valamilyen hatóság
látókörébe kerültünk, mindig megtalálta az irattár mélyén a szükséges dokumentumokat.
Amit mi adtunk Zsoltnak: egyfajta látásmód a valós életről, az önkormányzatokkal történő
kapcsolattartásról, a vízszolgáltatás kapcsán azt az előrelátást, hogy itt csak a hosszú távú
stratégia számít. Én úgy érzem, hogy az AQUAPLUS Kft. az egyik legkiválóbb víziközműszolgáltató szakembert nevelte ki személyében, bizonyíték erre jelenlegi munkahelye, ahol
a stratégia, a hatékonyság és a gazdálkodás példaként követendő.
Süli István és Komócsin József azok az emberek, akik a cég fontos logisztikai feladatkörét ellátták. Kezdetben IFA típusú járművel, később korszerű, kényelmes és energiatakarékos teherautóval végezték a szállításokat. Szabó Vince Molnár Ernő tanítványaként
viszi az R400-as berendezésünket kútfúró mesterként. Önállóan, kiváló minőségű kutakat

Engi László-brigád
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épít. Úgy gondolom, hogy hatékonysága tovább növelhető, jó csapattag, a kútfúróinkkal
jó kapcsolatot ápol. Varga Andor a legkitartóbb kútfúró mester munkatársunk, könnyen,
félszavakból is szót tud érteni. Végzettségét tekintve vegyésztechnikus, és koktéloknak is
nagy szakértője. Pálinkát csak akkor iszik, ha éppen nincs más. Végezetül Zakar Róbert
és Vér Tibor, akik fiatalon kerültek hozzánk nagy szakmai tudással, nálunk ismerték meg
az önállóságot, a csapatban való működést, a felelősséget a döntéseikért. Egyenletes fejlődés mellett rájuk lehet bízni nagy projektek teljes megvalósítását, akár egy települési
geotermikus rendszer vagy vízkezelő berendezés építését. A lakatos brigád vezetői és
húzóerői.

Varga Andor-brigád
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Zakar Róbert és Vér Tibor-brigád, a szupercsapat

ZÁRSZÓ ÉS JÖVŐKÉP
Életemben nagyon sok célkitűzést tettem. Az első az volt, hogy tudjak egy olyan kutat
fúrni, amelynek az árából tudjak venni egy Mercedest és ez néhány év alatt sikerült, még a
kisipari korszakban. Ahogy bővült a tevékenységünk, és már tudtunk vízműveket építeni,
üzemeltetni, akkor szerettem volna bebizonyítani, hogy egy magyar vállalkozás – nemcsak a multinacionális cégek – is tud olyan hatékony víziközmű-szolgáltatást végezni, van
olyan stratégiája és ismerete, melynek eredményeként egy veszteséges működésű vízművállalatot nyereségessé tehet. Ez is sikerült: 2004-ben az Aquazala Kft.-vel végrehajtott
műszaki, gazdasági és stratégiai intézkedések bevezetésével.
További célom az volt, hogy a magánvállalkozások közül mi építsük meg Magyarországon a
legmélyebb termálkutat: ezzel a 2667 méteres fúrással a mai napig csúcstartóak vagyunk.
Társaságunkban nagyon sok ismeret halmozódott fel. Ugyan magasépítéssel soha nem
foglalkoztunk, de mégis olyan turisztikai beruházások megvalósítását tűztük ki célul, amelyek példaértékűek. Így építettük a kisteleki és zalaegerszegi termálfürdőt, amelyek hőenergia-ellátását 100 százalékig geotermikus energiából valósítottuk meg.
Kiemelt beruházásunk a siklósi termálfürdő és négycsillagos szálloda (Thermal Spa Siklós
és Hotel Castello), amely esztétikai értékein felül jelentős műszaki újításokat tartalmaz. A
nagy hatékonyságú vízkezelő, vízforgató berendezések, beépített hőszivattyúk alkalmazásával, amelyek működésével a szálloda hűtése egybeesik a fürdővizek temperálásával és
ezzel közgazdaságilag igen kiváló eredményt érhetünk el az objektum üzemeltetésében.
A beépített irányítástechnika, a beléptető rendszer, az épületfelügyeleti rendszer lehetőséget ad a ház energetikai és humán költségeinek optimalizálására.
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Az építkezések során nagyon sok buktató volt (időjárás, árvíz), de a munkatársaim és az
alvállalkozóink kitartásának eredményeként olyan művet hoztunk létre, amelyre büszke
vagyok és elmondhatom, hogy megismertem az alkotás örömeként elhíresült katarzis érzését.
Ilyen gondolatok és műszaki elgondolások mellett fejezzük be 2015 tavaszán az esztergomi szállodánkat, amelybe minden olyat beépítettünk, amit eddigi működésünk során
tapasztaltunk.
De mindezek eléréséhez a kitűnő munkatársak mellett szükség van igaz barátokra is. Számomra ő Nagy Sándor, alias Sandro, az az ember, aki követ engem. Asszonyok, gyerekek
száma azonos, én 4 évvel előrébb vagyok. De mondhatnám a kabinetvezető, Fecskeház
történetét is. Életem legjobb cseréjét vele valósítottam meg – gyönyörű fiatal feleségemet kaptam Kistelekről egy termálkút fejében. Sok bölcsességet tanultam tőle, mondja is
magáról, hogy ő egy öreg lélek. Szeretek vele együtt zarándokolni, az élet nagy dolgairól
beszélgetni. Ő számon tartja az évfordulókat, a fogadalmakat, követeli rajtam ezeket, úgy
érzem, barátságunkért ő többet tesz, mint én. Ezúton is köszönöm neki!
A szakmai kihívások mellett a világgazdasági válság egy olyan célkitűzésre sarkallott,
amely tervezhetően az idén meg fog valósulni. Ez pedig, hogy megalakul az AQUAPLUS
Yacht Club, a hajózni szerető munkatársaink baráti köre részére tudjunk vásárolni egy
tengeri vitorlás hajót. A hajó megvásárlásának feltétele, hogy az AP-nek ne legyen lejárt
számlatartozása.
Hogyan tovább?
Természetesen a vizet, mint a munkánk tárgyát, nem hagyjuk el. Kiemelten fejlesztjük a
geotermikus tevékenységünket. Pályázunk egy 100 tonna kapacitású, nagy hatékonyságú
kútfúró gépre. Kiemelt szerepet tervezünk a K+F tevékenységnek, itt gondolunk a meddő
CH-kutakból villanyáram-termelésre, új anyagok bevezetésére (nanotechnológiás hőszigetelők), geotermikus rendszerek általános élettartam-költségfüggvényének kidolgozására, mellyel különféle optimumokat tudunk meghatározni, pl. a legkisebb környezethasználat, legnagyobb profit, a beruházásra jutó építési, üzemeltetési költség minimalizálása, stb.
Elkezdtük és folytatni kívánjuk a vízkezelési technológia ipar fejlesztését, hatékonyabbá
és még inkább környezetbaráttá tételét. Kiemelt célunk az alkalmazott vegyszerek csökkentése és teljes körben történő elhagyása. Szeretnénk a társaság vállalatirányítását,
kontrollingrendszerét továbbfejleszteni, a folyamatokat még gyorsabban követni, azokba
a legrövidebb időn belül beavatkozni.
Egy olyan AQUAPLUS Kft.-t szeretnék 5 éven belül megvalósítani, ahol a tulajdonosok
kizárólag a stratégiai döntésekben vesznek részt és nyugdíjas éveimet a családommal és
gyerekeimmel tölthetem el.
Sándorfalva, 2014. szeptember 15.
György Zoltán
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György Zoltán – Róma, Trevi-kút, 2006
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Az AQUAPLUS Kft. megbízásából készítette az
N3 PR-, Kommunikációs, Reklám és Médiaügynökség Kft.
Borító, infografikonok: www.sxoon.com
Szöveg: Csúri Ákos
Közreműködött: Kertész Éva, Hanczár János és Barcs Gyöngyvér
Grafikai tervezés: Lisztóczky Attila
Nyomda: PHARMA PRESS Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Dr. Dávid Ferenc
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