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Az érdi önkormányzat nem 
feledkezett meg erről, és csak-
nem félszáz intézményét sze-
reltette fel még a múlt évben 
modern vízadagolókkal, jelen-
tős vízdíjspórolást remélve. 
Mi a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnáziumban értük 
tetten a mûveletet, ahol egy lel-
kes „zöldgondolkodású” fiatal-
ember ingyen szerelte be az 
összes csapba – mint kiderült: 
nemcsak ide, hanem az összes 
érdi óvodába és iskolába, vala-
mint az önkormányzatnál is – a 
különleges szerkezetet.

– Nagy munka volt, de meg-
érte, mert nagyon jók a vissza-
jelzések – mondta lapunknak 
szerelés közben Nagy Róbert, 
a Trend-Papír Kft. értékesítési 
és humán igazgatója. – Egy-egy 
intézmény éves szinten akár 
több százezer forintot is meg-
spórolhat a vízdíjakból!

S lelkesen magyarázza, miről 
is van szó. A Nuova Energia Kft. 
által behozott forradalmian új és 
okos szerkezeteket szereli fel a 
csapvégekre, amely ugyan jóval 
kisebb mennyiségû vizet enged 
át, ám anélkül, hogy a komfort-
érzetünk változna, azaz: a keve-
sebb, de a levegővel dúsított víz 
sugárzása erősebbé válik! 

– Az egyliteres edény átlago-
san hat-nyolc másodperc alatt 
telik meg, ha nem használjuk ezt 
a technológiát, az energiatakaré-

kos csapvégekkel húsz-huszon-
két másodperc alatt – tette szem-
léletesebbé mondandóját Nagy 
Róbert –, ezért inkább folyó-
víz-használatnál, kézmosásnál, 
mosogatásnál, tusolásnál érde-
mes a szerkezetet felszereltet-
ni, ami csaponként megúszható 
mindössze kilencszáz–ezerhét-
száz forintból. 

A Gárdonyiban így fogadta az 
igazgatónő, Marosánné dr. Gáti 
Gabriella a „takarékos” szerke-
zetet: 

– Iskolánkban nagy hagyo-
mánya van a környezettudatos 
nevelésnek, fontosnak tartjuk, 
hogy tanulóink a vízre is job-
ban odafigyeljenek, ne pazarol-
ják. Jók a tapasztalataink, nem 
folyatják fölöslegesen, gondo-
san elzárják a csapokat. Nálunk 
minden tanteremben van kéz-
mosásra, ívásra csapunk, de 
szerencsére sehol nem volt 
gondunk. Ezzel a szerkezettel 
reméljük, jelentős megtakarí-
tást érhetünk el a vízdíjon.

A Bolyai János Általános 
Iskolában már konkrét ada-
tokkal is tudnak szolgálni. 
A vízadagoló felszerelése előtt, 
tavaly májusban például még 
205 407, októberben azonban 
már 168 ezer forint volt a szám-
la összege, és azóta is e körül 
mozog, attól függően, hogy 
egy-egy hónapban hány tanítási 
nap van. 

– Több mint száz csapot lát-
tunk el adagolóval – tájékoz-
tatott Baranyi Teréz igazgató. 
– Nálunk igen nagy a vízhasz-
nálat, hiszen konyhánk is van, 
ahol a többszörös öblítés, 
mosogatás „eszi” a vizet, így 
havonta az előző időszakhoz 
képest akár negyven-ötvenezer 
forintot is megspórolhatunk, 
ami egy évben igen tetemes 
összegre rúg.

– Sok kicsi sokra megy – ezt 
már egy másik intézményve-
zető mondta, Maitz Ferenc, a 
Kőrösi Csoma Általános Iskola 
igazgatója. Szerinte az 59 csap-
nál „keletkezett” havi 60–100 
ezer forintos vízdíjból legalább 
tíz százalékot tudnak a jövőben 
lefaragni. 

Addig, míg nem apadnak ki 
forrásaink, kevésbé érezzük 
ennek a kérdésnek a fontos-
ságát. Különben is – tartja egy 
mondás –, hogy mit ér egy 
pohár víz, csak a hőségben és a 
sivatagban tudjuk meg…

A Kutyavári Óvodában – éven-
te több tízezer forintos spórolás 
mellett – és a Teleki Sámuel 
Általános Iskolában is igen jók 
a tapasztalatok. Erről örömmel 
számolt be lapunknak Varga 
Jánosné iskolaigazgató, aki 
már „mutatta” is az adatokat. 
A vízadagoló-mentes időszak-
ban egy hónapban 182 köbmé-
ter víz fogyott, ezután általában 

Világnap: víz, víz, víz! 

Jelentõs vízdíj-megtakarítás  
az önkormányzati intézményeknél
Évszázadokkal ezelõtt a nagy felfedezõk a hajókról a part közelében így kiáltottak 
fel: Föld! Föld! Föld! Pesszimista jóslatok szerint lehet, hogy néhány évtized múlva 
a vizet kell „felfedezni”, és akkor majd azt kiálthatjuk örömmel: Víz! Víz! Víz! Ma 
még kevésbé érzékeljük környezetünkben, milyen kincs van a birtokunkban. A víz 
világnapján, március 22-én mindig sok szó esik a folyékony életrõl –  de nem lenne 
szabad megfeledkeznünk máskor sem az élet forrásának fontosságáról...

130, de februárban például csak 
114 köbméter! 

– Olyan jelentős a havi meg-
takarításunk, hogy azóta már 
odahaza is felszereltettem a 
kis szerkezetet – újságolta –, és 
ezt ajánlom másoknak is, mert 
szinte egy hónap alatt megtérül 
a beruházásuk. 

– Egy-egy háztartásban a szer-
kezet révén évente akár ötven-
hetven ezer forintot is megtaka-
ríthatnak a családok, ami nem 
kis összeg – ezt már Szlimák 
Hajnalkától, a NouveEnergia 
Kft. munkatársától hallottuk, 
aki maga is megfordult Érden 
egy-egy intézménynél. A cég 
vezetője, Ferenczi Csaba pedig 
azt hangsúlyozta, ennél olcsóbb 
beruházással ilyen tetemes spó-
rolás nem sok területen érhető 
el, de a legnagyobb haszon a víz 
pazarlásának csökkentésén túl 
az, hogy megtanít bennünket a 
környezettudatos viselkedésre.

Ezt felismerve T. Mészáros 
András polgármester újabb 
megtakarításon töri a fejét, és a 
múlt héten megállapodott Nagy 
Róberttel, hogy a víz világnap-
ján (amikor érdi iskolai osz-
tályok meglátogatják a helyi 
vízmûvet) a Szepes Mûvelődési 
Központ férfi mosdóját – amely 
igen pazarlóan mûködik – egy 
Magyarországon még újdonság-
nak számító, a Trend-Papír által 
egyedüliként forgalmazott, víz-
mentes pisszoárral szerelje fel. 
Ezzel éves szinten akár kétszáz-
ezer forint vízdíjat is meg lehet 
majd takarítani! 

 Temesi László

Nagy Róbert takarékos adagolót szerel a Gárdonyiban
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Rákérdeztünk
Nagy Istvánné 
tanár: 
– A víz tisztelete a családunkban régre nyú-
lik vissza. Odahaza mindig azt tanultuk, 
hogy ne pazaroljuk, vigyázzunk erre a nagy 
kincsünkre. Ennek megfelelően igyekszem 
ésszerűen használni, csak annyit, ameny-
nyire egy-egy műveletnél elengedhetetle-
nül szükséges. Erre tanítottam gyermekei-
met és tanítom az unokákat is.

Herling János 
vállalkozó: 
– Tudom, hogy fogyóban van bolygónk 
édesvízkészlete, bár ez itt Európában 
kevésbé érzékelhető, mert bőven vannak 
bővízű forrásaink. Ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy mértéktelenül, fölöslegesen 
folyassuk csapunkat. Például a fogmosást 
pohár vízzel végzem, a zuhanyozással 
pedig leállok addig, míg szappanozok…

Fazekas Mercédesz 
tanuló: 
– Szüleim odahaza, környezettudatosan 
nevelnek, szinte mindent felhasználnak 
a gazdaságunkban, amit más kidobna. 
Ugyanígy a vízzel is kíméletesen bánnak, 
bár öntözni kell, a lovakat is rendszere-
sen mossuk. Én is nagyon odafigyelek 
ilyenkor, mert tudom, milyen értékes a 
víz. A vízdíjról nem is beszélve…

Tamási Lászlóné 
nyugdíjas: 
– Egyre drágább a víz, ezért a kis nyug-
díjamból nem mindegy, mennyi vízdí-
jat fizetek ki. A régi, csöpögő csapot is 
inkább kijavíttatom, mint hagyom, hogy 
fölöslegesen „elcsöpögjön” a víz,  A kis 
veteményest is inkább esővízzel öntö-
zöm, amelyet nagy esőzéskor edények-
ben összegyűjtök. 

Hogyan gazdálkodik a vízzel?


