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apa uzată  
salvează copacII oraŞelor

GyonGyke,o mărGeluŢă  
aprIGă ŞI ambIŢIoasă!

aquatIm se ImplIcă, dIn nou,  
în cauze umanItare!

Lumina unirii, de CentenaruL timiŞoarei
Trei seri consecutive, 27, 28 și 29 septembrie, 
urbea noastră a fost în mare sărbătoare, odată 
cu evenimentul major, numit Lumina Unirii, pus 
în scenă, simbolic, în Piața Unirii, cu scopul de a 
recrea istoria orașului, de la începuturile sale și 
până la momentul Unirii cu România, din  
3 august 1919.  

Proiectul a fost gândit și realizat de Asociația 
Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, 
cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al 
Consiliului Local, prin intermediul programului 
cultural prioritar „Timișoara. Capitală Europeană 
a Culturii 2021”, parte a Programului Cultural 
TM2021 din anul 2019.

Evenimentul s-a structurat pe acte, astfel că 
actul I, de vineri, a vizat stabilirea vetrei orașului, 
în mijlocul terenului mlăștinoș, până în epoca 
medievală. 

Concret, Timișoara s-a construit, epic, inedit, 
interesant, după istoria fidelă: orașul a fost atacat 
și cucerit de  trupele otomane, iar concertul 
formației Baba Zula din Istanbul i-a introdus 
pe spectatori în această atmosferă! Umbrelele 
teraselor din piață au luat forma unor derviși, iar 
la finalul scenei, toată cetatea a devenit pașalâc 
turcesc. Un alt moment marcant - ciuma din 1738 
- ilustrând amenințarea majoră a morții, din acele 
vremuri, a fost întregit de trio-ul bucureștean 
ARAC și de recitalul sensibil.

Actul II, de sâmbătă, 28 septembrie, a prins 
perioada austro-ungară. Multietnicitatea era 
caracteristica acelui moment, în care Franz List 
susține un concert în clădirea actualului Muzeu 
de Artă. 20 de muzicieni de la Festivalul Eufonia 
au cântat, așadar, la ferestrele clădirii trei piese 
ale lui Liszt. Tot în a doua seară, Timișoara a 
intrat sub asediu: Primul Război Mondial distruge 
orașul și clădirile! 

Duminică, 29 septembrie, actul III a fost dedicat 
momentului Unirii. Timișorenii s-au putut bucura, 
ca membri ai unei mari familii, în muzica unui 
concert extraordinar susținut de Tymes Orchestra 
alături de Lucian Nagy Quartet, sub bagheta 
dirijorului Radu Zaharia. 

Evenimentul s-a desfășurat, evident, sub semnul 
multiculturalității specifice regiunii Banat, lucrările 
fiind compuse de Lucian Nagy. Locuitorii cetății, 
oameni de toate etniile au dansat și s-au bucurat, 
sărbătorind lumina. Pentru un efect extraordinar, 
în toate cele trei seri, clădirile din Piața Unirii au 
fost îmbrăcate în lumină și sunet, prin tehnici 
video inedite, cu instalații de sunet și lumină 
specifice fiecărui moment istoric, un decor în 
care s-au exprimat peste 100 de actori, muzicieni 
și dansatori. Lumina Unirii i-a strâns împreună 
pe toți cei care au înțeles și înțeleg importanța 
momentului istoric din 3 august 1919.

Crenguța RADOSAV

Fundația Aquademica și societatea Aquatim, 
în parteneriat cu Asociația Română a Apei și 
Universitatea Politehnica Timișoara organizează 
Conferința Internațională Aquademica 2019, 
cu tema Economia circulară în sectorul apei. 
Evenimentul va avea loc în perioada 17-18 
octombrie 2019, iar lucrările conferinței se vor 
desfășura la rectoratul Universității Politehnica 
Timișoara. 

Economia circulară se bazează pe reducerea 
consumului de materii prime și de energie. 
Circuitul economic este conceput astfel încât 
deșeurile rezultate să fie reintegrate în proces, cu 
alte cuvinte, economia circulară tinde spre zero 
deșeuri. În vederea implementării unei economii 
circulare, Comisia Europeana a adoptat la finalul 
anului 2015, un set de acțiuni care au ca scop 
urmărirea întregului ciclu de viață a unui produs, 
măsuri preluate de toate statele membre. Demersul 
Aquademica este direcționat spre o gestiune 
mai eficientă a resurselor energetice și de apă 
și completează tabloul preocupărilor Comisiei 
Europene pentru economia circulară. Conferința 
se va axa pe catalizarea și implicarea părților 
interesate în implementarea măsurilor economiei 
circulare în sectorul apei. 

În ultimii ani, creșterea deficitului de apă ca 
urmare a urbanizării sau a schimbărilor climatice, 
a obligat uneori companiile de apă să ia măsuri de 
raționalizare a consumului sau de furnizare a apei 
după un program. Această practică influențează 
însă, standardele de viață, în special în orașele 
mari. Ideile noi și inovațiile sunt, așadar,  binevenite 
în arena sectorului de apă, lucru pe care mizează 
conferința Aquademica. Sloganul fundației româno-
germane De la practicieni, pentru practicieni, stă 
la baza tuturor întâlnirilor dintre profesioniști din 
sectoarele de apă și mediu și apropiate acestora. 

Conferința Aquademica 2019 este un astfel de prilej 
de întâlnire și schimb de idei între cei preocupați 
de găsirea unor soluții sustenabile la problemele 
de mediu, bazate pe modelul inovativ al economiei 
circulare.  

„Este important să subliniem faptul că nu există 
o singură soluție potrivită pentru toți în ceea 
ce privește rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă operatorii de apă sau pentru a face 
deficitului de apă din anumite zone geografice. 
De aceea trebuie să identificăm problemele din 
sectorul apei, dar și proiectele de succes din 
zonele de interes și să le aducem în fața publicului 
de specialitate drept exemple de bune practici și 
soluții deja testate.”, a declarat Ilie Vlaicu, director 
Aquatim.

Experți de renume în domeniul mediului, printre 
care László Borbély, Cristina Pop, Anton Anton, 
Peter Köstner, se numără printre lectorii ce vor 
susține expuneri în prima zi a conferinței. A 
doua zi este dedicată sesiunilor de prezentare 
ale operatorilor de apă. Mai multe detalii despre 
program se găsesc pe site-ul conferinței: www.
conferinta.aquademica.ro.

Loredana LEORDEAN

http://www.conferinta.aquademica.ro
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fântâni pubLiCe, La Londra 
În zilele călduroase, și nu numai, o sticlă cu apă, din 
PET sau refolosibilă, are mai toată lumea în rucsac 
sau în poșetă, când iese din casă. Dacă se poate și 
reumple pe traseu, cu atât mai bine. Londonezii au 
la dispoziție, din vara aceasta, noi fântâni publice, 
legate la rețeaua publică a orașului, pentru a-și 
potoli setea sau ca să-și refacă „rezervele” de apă 
de la purtător.

Inițiativa pro-hidratare țintește, cu bătaie lungă, 
înspre generarea unui volum (cât) mai mic de 
PET-uri, poluarea cu plastic fiind una din bătăliile 
importante ce trebuie câștigate dacă vrem să dăm 
o șansă planetei. 38,5 milioane de sticle din plastic 
se folosesc zilnic în Marea Britanie, din care doar 
jumătate sunt reciclate. Peste 16 milioane de PET-
uri ajung, așadar, la depozitele de deșeuri, sunt 
arse sau contribuie la poluarea apelor și solului, 

niciuna dintre opțiuni nefiind de dorit. În medie, 
londonezii cumpără mai mult de trei sticle din plastic 
în fiecare săptămână.

Primul „val” dintr-o investiție de 5 milioane de lire

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a încheiat un acord 
cu Thames Water, furnizorul de apă potabilă, 
pentru construirea a peste 100 de fântâni publice 
din primăvara acestui an și până la sfârșitul anului 
2020. Acesta e doar primul „val” dintr-o investiție 
de 5 milioane de lire sterline, un parteneriat public-
privat la care municipalitatea și compania de utilități 
contribuie cu părți egale.

Primele fântâni au fost instalate în zone cu aflux 
mare de public, stații de tren și de metrou, centre 
comerciale, piețe, dar și în locurile de agrement 
sau recreere. Ele sunt ușor de reperat, datorită 
designului deosebit – au o uriașă picătură de 
apă albastră în partea superioară – și sunt astfel 
construite încât să reziste în aer liber, inclusiv la 
temperaturi scăzute.  

Pe valul eco de inițiative se înscrie și Borough 
Market, una din cele mai mari și vechi piețe 
londoneze, ce a anunțat că va avea în curând o 
a patra fântână în incintă, ca parte a unui proiect 
ambițios, de a deveni cea mai mare piață „100% 
fără plastic” din Marea Britanie.

L. L.

Apa uzată menajeră poate însemna viață 
pentru copacii din orașe, sunt de părere 
experții în arborcultură.

În loc să lăsați apa cu care ați spălat 
vasele să meargă la canal, folosiți-o 

pentru a uda copacii de pe strada voastră, este 
mesajul specialiștilor din Maria Britanie, ce afirmă 
că gradul de supraviețuire a arborilor urbani ar 
putea fi crește semnificativ în acest fel. 

Russell Miller, arboricultor din Londra, citat de 
publicația The Guardian, a declarat: „Dacă plantați 
copaci buni, la momentul potrivit și le dați suficientă 
apă, nu îi veți pierde niciodată înainte de vreme. 
Dacă nu faceți acest lucru așa cum trebuie, peste 
jumătate din copaci pot muri.” Problema stă, spune 
Miller, în udarea corespunzătoare, esențială în 
primii trei ani de viață ai unui copac. Udarea este 
mai puțin spectaculoasă decât plantarea și, deseori, 
pentru administrațiile orașelor este mai comod să 
îmlocuiască copacii decât să îi ude corespunzător, 
neavând alocate în buget fondurile necesare. 

Copacii tineri au nevoie de cel puțin 20 de litri de 
apă pe săptămână, din aprilie până în septembrie, 
mai ales în anotimpul cald. Apa uzată menajeră, dar 
nu de orice fel, ci doar „apa gri” sau cenușie, adică 
cea provenită de la spălarea vaselor, duș, spălarea 
mașinilor, și chiar a hainelor, este bună pentru 
udarea copacilor, atâta timp cât nu conține înălbitor.

Majoritatea speciilor de arbori plantate pe străzi 
sunt alese în special pentru rezistența și toleranța la 
stresul urban. Dar chiar și acestea au nevoie de ani 
de zile pentru a dezvolta rădăcini puternice, care 
să-și găsească sursele de umiditate printre  
rețelele de cabluri și conducte și solul compactat 
de sub trotuare și drumuri. Dacă nu reușesc să își 
asigure apa din sol, singura șansă de redresare 
sau chiar supraviețuire rămân precipitațiile.  
Introducerea apei menajere din gospodărie într-o 
astfel de buclă a reciclării urbane ar putea fi, 
așadar, de ajutor în susținerea arborilor, adevărați 
„plămâni” ai marilor orașe.

L. L.

Ingeniozitate, inovație tehnică, 
frumusețe, pentru toate aceste 
calități, din plin dovedite, sistemul 
de management al apei din orașul 
german Augsburg a fost inclus anul 

acesta pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

Povestea își are începuturile în secolul al XIV-lea, 
sistemul hidrotehnic din Augsburg fiind dezvoltat 
apoi treptat, în etape care au pus bazele evoluției 
orașului într-un centru industrial și comercial 
prosper. O rețea de canale, turnuri de apă, 
fântâni monumentale, echipamente de pompare 
și centrale hidroelectrice au furnizat orașului 
bavarez apă potabilă și energie timp de secole, 
iar inovațiile tehnologice generate de acest sistem 
au făcut din Augsburg un adevărat pionier în 
ingineria hidraulică. Potrivit experților, orașul a 
demostrat o utilizare exemplară a resurselor de 
apă în context urban, de-a lungul a mai mult de 
șapte secole.

Sistemul se remarcă prin diversitate, unitate 
funcțională și integralitate, încorporând un grup de 
22 de elemente dependente reciproc, clasificate 
în șase tipuri de structuri. Acesta include sursele 
de apă potabilă și industrială, subterane și de 
suprafață, o rețea complexă de canale și cursuri 

de apă care au menținut cele două tipuri de apă 
strict separate în întregul sistem, un ansamblu 
de trei fântâni de o excepțională calitate artistică, 
stații de tratare a apei și hidrocentrale. 

Furnizarea apei potabile a avut, cum este și 
firesc, un important rol în dezvoltarea orașului. 
De menționat este faptul că separarea între apa 
potabilă și apa de altă folosință (industrială, de 
proces) a fost introdusă încă din anul 1545, cu 
mult timp înainte ca normele de igienă legate 
de siguranța apei și a sănătății să fie cunoscute 
și acceptate pe scară largă. Arhitectul șef Elias 
Holl a stabilit practic noi standarde de igienă în 
anul 1609, odată cu construirea clădirii ghildei 
măcelarilor Stadtmetzg, ce adăpostea hale de 
procesare și depozitare a cărnii. Apa unui canal 
din râul Lech trecea prin subsolul Stadtmetzg și 
era folosită pentru răcirea spațiului și evacuarea 
deșeurilor.

Rețeaua veche de distribuție a apei potabile 
era formată din conducte din lemn de pin, așa 
numitele Deicheln, conectate între ele prin 
elemente metalice. Sistemul complex de conducte 
alimenta partea centrală a orașului cu apă curată, 
bună de băut. Apa celor trei splendide fântâni 
monumentale de pe strada Maximilian, dintre 
care fântânile lui Mercur și Hercule se remarcă 
prin importanță, era de asemenea, potabilă și 
destinată consumului public. 

Dacă adăugăm la toate canalele, turnurile și 
uzinele de apă, fântânile, hidrocentralele și restul 
pieselor inginerești de „rezistență” ale sistemului 
de management al apei, și cele… peste 500 
de poduri din Augsburg, putem vorbi, fără nicio 
reținere, de un oraș a cărui legătură cu apa este 
una extraordinară. Acesta este încă unul din 
aspectele care face din Augsburg o destinație 
mai mult decât interesantă. Oraș cu o istorie 
îndelungată, Augsburg beneficiază de un bogat 
patrimoniu arhitectural, fiind un punct de atracție 
al Bavariei și unul dintre locurile emblematice de 
pe „traseul romantic”.

Loredana LEORDEAN
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Compania noastră participă, de ani 
buni, la acțiuni civice, în Timișoara și 
nu numai, fie că este solicitată, fie din 
proprie inițiativă, pe principiul firesc și 

permanent, de într-ajutorare și empatie.

La sfârșitul lunii septembrie Aquatim a fost parte a 
crosului umanitar organizat de Asociația OncoHelp 
și Asociația Atletic Club Maraton, prin oferirea de 
apă și pahare pentru cei peste 400 de participanți 
temerari! Inițiativa a fost, ca întotdeauna, foarte bine 
primită, la fel și felicitările pentru care mulțumim din 
suflet!

Scopul evenimentului girat de cele două asociații 
vizează strângerea de fonduri pentru finalizarea 
dotării cu aparatură medicală a saloanelor din 

cadrul spitalului de zi al Centrului de Oncologie 
OncoHelp, în speță achiziționarea de injectomate 
automate, înlocuind astfel perfuzoarele 
gravitaționale folosite în prezent.

Traseul Crosului OncoHelp, ediția 2019, a fost unul 
ambițios și s-a întins pe o distanță de 4,2 km, pe 
ambele maluri ale Begăiu, cu startul și finișul la 
Terasa Flora.

Cei care nu au putut participa la crosul caritabil de 
duminică, dar vor să ajute, printr-o donație în lupta 
împotriva cancerului, o pot face prin donații către 
Asociația Oncohelp. 

Din comunicatul de presă al Asociației reiese 
că suma strânsă, duminică, este de 22.990 lei, 

ceea ce va permite 
achiziționarea 
unui număr de 5 
infuzomate pentru 
dotarea spitalului de zi a 
Centrului de Oncologie 
OncoHelp.

„Sponsorii si partenerii 
evenimentului au fost: 
Societatea de Drumuri 
Municipale Timișoara, 
Continental România, 
Raiffeisen Bank, Leman 
Industrie, Cottontex, 
Aquatim, DAF Junior, 
Cosmopolitan Art, 
Yellow Fresh. Ne 

bucurăm că acest eveniment tânăr a reușit să 
mobilizeze si in 2019 un număr mare de participanți. 
Prin mișcare, 390 de oameni sufletiști au decis să 
sprijine pacienții oncologici care au atâta nevoie de 
ajutorul nostru, al tuturor. Le suntem recunoscători 
celor care au participat astăzi la Cros, precum și 
partenerilor, sponsorilor și voluntarilor care au ajutat 
la reușita evenimentului. Implicarea tuturor acestor 
prieteni ai Asociației Oncohelp ne-a demonstrat 
încă o dată că există o soluție pentru fiecare 
problemă, și că împreună putem contribui la o 
lume mai bună pentru pacienți. Vom continua să 
căutăm noi oportunități și noi proiecte de dezvoltare 
în beneficiul pacienților care ni se adresează” 
precizează dr. Valeriu Borugă, manager al Asociației 
OncoHelp.

Crenguța RADOSAV

An de an, pe 13 septembrie, România marchează 
Ziua pompierilor, în amintirea actului eroic al 
pompierilor militari, conduşi de locotenentul Pavel 
Zăgănescu, în lupta din Dealul Spirii, împotriva 
trupelor otomane, pentru apărarea revoluţiei de la 
1848.

Ziua de 13 septembrie 1848 a rămas, astfel, unul 
dintre cele mai semnificative momente din istoria 
armei pompierilor, fiind dedicată eroismului de care 
a dat dovadă subunitatea de pompieri în acea luptă 
din timpul Revoluției Române. Legal, oficializarea ei 
s-a produs începând cu anul 1953.

AQUATIM păstrează, cu dedicație și onoare, o 
frumoasă tradiție, prin găzduirea și participarea 
la Simpozionul dedicat Zilei Pompierilor din 
România, în compania partenerilor de la ISU Banat. 
Colaborarea solidă între cele două instituții își scrie, 
la rându-i, o frumoasă istorie contemporană.  Cel 
mai dedicat reprezentant al AQUATIM, colegul 
nostru, Dorel Mariș, inspector de protecție civilă, 
este cel care a reușit, și anul acesta, să gireze un 
eveniment serios, profesionist și important, întru 
Ziua pompierilor.

Ediția din 2019 a simpozionului științific AQUATIM-
ISU BANAT a vizat următoarele teme: 

Echipa multidisciplinară din medicina de dezastru: 
solidaritate vs concurență, dr. Anda Maria 
NEAGOE, Spitalul Municipal Lugoj;

Evaluarea vulnerabilității inerente pentru 
amplasamentele clasificate din punct de vedere al 
protecției civile. Studiu de caz: Stația de Tratare 
Apă BEGA și Stația de Epurare STAN VIDRIGHIN, 
AQUATIM S.A., ing. Ioan-Dorel MARIȘ;

Evidența hidranților în baza de date GIS a 
AQUATIM - AQUATIM S.A., de ing. Marius MARCU;

Răcirea evaporativă și fenomenele meteo asociate 
ei - Centrul Meteorologic Regional BANAT-
CRIȘANA, met. ing. Robert BALASZ; 

Comunicații alternative în situațiile de urgență – 
U.P.T., Facultatea de Mecatronică, prof. dr. ing. 
Marius MATEAȘ;

Promovarea și prevenția sănătății mintale la locul 
de muncă – o prioritate în domeniul serviciilor de 
urgență profesioniste – I.S.U. BANAT al jud. Timiș,  
cpt. Irina VAȘTAG;

Criterii de performanță privind constituirea, 
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a 
serviciilor private pentru situații de urgență – I.S.U. 
BANAT al jud. Timiș, lt. col. Codruț Gheorghe 
BRÎNDUȘOIU.

În numele acestui parteneriat extraordinar, 
AQUATIM-ISU BANAT, transmitem un mesaj cald și 
frumos celor care ne apără întotdeauna de pericole 
majore și ne dau siguranța unei vieți liniștite: La 
mulți ani! 

C. R.

modeL hidrauLiC pentru reduCerea 
pIerderIlor de apă în medIul rural 
Lucrarea unui colectiv de autori, format din 
Cristina Capotescu, Ilie Vlaicu, Cristina Borca și 
Alin Anchidin, prezentată recent la București, în 
cadrul conferinței internaționale specializate The 
Southeast Europe Regional Conference Water 
Loss 2019,  propune  un model hidraulic pentru 
reducerea pierderilor de apă în mediul rural.

Autorii prezintă un studiu de caz privind 
managementul apei într-o comună din județul Timiș, 
cu evaluarea pierderilor din rețeaua de distribuție și 
stabilirea unei strategii pentru reducerea acestora. 

Localitatea al cărui sistem este analizat are 986 
de locuitori. Rețeaua de alimentare cu apă are 
o lungime de circa 11 km, conductele sunt din 
polietilenă de densitate ridicată, cu diametrul 
cuprins între 110 și 140 mm. Satul este alimentat 
cu apă din două foraje, consumurile acestora sunt 
contorizate și citite lunar, în timp ce branșamentele 
consumatorilor sunt citite trimestrial. 

Măsurarea și analizarea datelor culese de pe 
teren cu instrumente specializate au arătat că 
volumul apei care nu aduce venituri a scăzut la 
jumătate, în primul trimestru al anului 2019 față 
de trimestrul precedent. În acest timp, ca urmare 
a monitorizării bilanțului apei, operatorul de apă a 
luat măsuri de identificare a pierderilor din rețelele 
publice și de remediere a defectelor. Au fost, de 
asemenea  identificate consumurile necontorizate. 
Autorii concluzionează, așadar, că exploatarea și 
întreținerea sunt esențiale pentru gestionarea cu 
succes a rețelelor de alimentare cu apă, indiferent 
de nivelul tehnic sau de dezvoltarea infrastructurii. 

Cristina BORCA
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Indiferent de starea de spirit – că doar 
n-or fi toate roz cu buline – îi râd ochii 
ăia albaștri ca două exemplare de nu mă 
uita, de zici că, într-o altă viață, a fost 
un câmp de flori ca marea cea mare! 

Ambiția îi e înscrisă pe față, fața îi e demnă, statura 
pe măsură, iar halatul alb întregește un portret de 
om drept, care a dat, din plin, piept cu greutățile, 
pe care le-a depășit, ca suta de metri garduri, 
pe principiul: unguroaicele n-au cuvântul NU în 
vocabular!

Intro-ul acesta este, așadar, numai și numai 
pentru Gyongyke Wanko Tieregan, inginer chimist, 
responsabil cu regimul de metale și cu prelevarea, 
la Laboratorul de control al calității apei (LCCA) 
Aquatim SA!

Prenumele ei înseamnă mărgeluță, zice că nu-i 
mare fan brizbrizuri, noi zicem că i se potrivește de 
minune și nu acceptăm comentarii. O fi ea rockeriță 
de carieră, și, cică, liniile muzicale dure nu merg 
cu chestii suave și romantice, eu știu, însă, destule 
ținute rock asezonate intenționat cu mărgeluțe. Am 
și dovezi în acest sens!

Mi-a plăcut de ea, din prima, pentru că e directă, 
fără ascunzișuri sau ocolișuri, cu un bagaj 
profesional extraordinar, cu explicații clare 
pentru toți... nechimiștii, cu nerv și convingere. 
Știe „materie” de te bagă-n buzunar imediat, are 
pedagogia în sânge, deschiderea să-ți ofere tot, 
când îi soliciți orice. Așa cum ne-a cucerit pe noi, 
adulții, tot așa i-a fascinat pe copiii care ne-au 
vizitat, cu sutele, Centrul educațional Aquapic, unde 
le-a oferit experimente inedite cu și despre apă, 
plus compușii ăia imposibili (de pronunțat în primul 
rând).

Povestea ei este una senzațională și, în ecuația 
Aquatim, începe, undeva în 1995, când, acasă 
fiind, cu fiul ei, atunci în vârstă de un an și jumătate, 
a deschis ușa unui domn cititor de ceasuri de 
apă. A aflat, pe loc, atunci, că regia de apă avea 
nevoie de cititori și și-a spus că sună „taaaareeeee 
interesant!”, vorba ei.

Gyongy terminase Liceul de Chimie, avea la 
activ o mențiune pe țară la olimpiada cu pricina și 
privilegiul major de a-și alege repartiție! – „alesul” a 
fost Ambalajul Metalic, unde se angajase la 18 ani 

și unde a lucrat 3 ani, până la venirea pe lume a lui 
Cristian - era îndrăgostită lulea de chimie și visa, 
evident, la un serviciu în breaslă.

I-a fost de ajuns să audă dinspre cititorul Aquatim 
că e nevoie de forțe proaspete în firmă, astfel 
că, a doua zi, împreună cu prietena ei, a purces 
la sediu, să pună întrebări. Nu anticipase cât de 
grea e munca, nici că trebuie ridicate capacele de 
canal, nimic din toate astea, tot ce știa era că vrea 
musai să lucreze la regia de apă. Norocul lor a stat 
într-un domn de la birou, care le-a privit, a zâmbit 
puțin și le-a trimis la Uzina 2-4 (stația de tratare 
Bega), sugerându-le că nu-s de ele capacele (sic!), 
uzină pe care au găsit-o după o bâjbâială de film 
franțuzesc – tot farmecul, în fapt - loc din care n-au 
mai plecat... de atunci.

Gyongy s-a angajat, la douăzeci și un pic de ani, ca 
operator chimist, și-a uluit șefii cu noțiunile pe care 
le știa și-n somn, demonstrând că iubirea pentru o 
materie naște performanță. „După un interviu, mi 
s-a spus, e de-a noastră, însemnând că i-am cucerit 
cu ceea ce știu! Am preparat soluția de adjuvant de 
reacție, un an de zile, procedeu foarte important pe 
perioada iernii, în procesul de tratare a apei! Iarna 
aia, am fost de bază! M-am simțit foarte bine!“, 
povestește, mândră, Gyongy.

În anul 1996, s-a format Departamentul de 
Cercetare și tehnogii noi, s-au scos la concurs 
cinci posturi de laborant, iar fata noastră s-a înscris 
imediat, căci nu dorea o secundă să se plafoneze. 
A obținut funcția de laborant cercetare, ceea ce, 
din nou, i-a oferit motive să se simtă mândră. S-a 
dezvoltat, ulterior, profesional, prin gestionarea 
diverselor procese tehnologice de tratare a apei, 
a fost și la Uzina 1, și la Uzina 5, pe domenii ca 
stabilirea timpului optim de funcționare a filtrelor de 
reducere a manganului, iar, din 2008, este angajata 
LCCA.

Pentru că sângele… unguresc apă nu se face, 
iar numele de cod al prietenei noastre este, cert, 
„Ambiție”, Gyongy și-a spus că poate începe o 
facultate și la 38 de ani, doar cine ar îndrăzni să 
o oprească?! Zis și făcut, astfel că, în 2009, s-a 
înscris la Facultatea de Chimie din cadrul UPT, a 
dovedit-o cu brio, împăcând și serviciu, și familie, și 
cursuri, de la șase dimineața, la nouă seara, de luni 
până vineri!!!

„Sâmbăta și duminica, umpleam frigiderul, pentru 
ai mei, apoi din nou, de la capăt! A fost foarte bine, 
puțin greu (hahahaha), dar am reușit! Sunt Leu, 
în zodiac...plus unguroaică, noh!”, mai spune, 
zâmbind, specialista noastră în metale.

Dac-o întrebi cum e apa noastră, cea de toate 
zilele, îți răspunde instantaneu, albăstrindu-și și mai 
și ochii: foarte bună! E tratată, sigură, ținută sub 
control strict, analizată zilnic. Gyongy o bea, gătește 
cu ea și recomandă tuturor aceeași rețetă de viață.

În familia Laboratorului, se simte ca acasă, în 
familia Aquatim, idem, n-ar renunța la acest prezent, 
nu l-ar schimba. E un om fericit și mulțumit cu ce a 
realizat, căci a realizat enorm! Când se enervează... 
onomatopeele ies musai în maghiară (că-s mai 
cu foc!), când e pașnică, fredonează în română 
sau engleză. E specialistă în... oj joj joj, langoșul 
minune unguresc și-n ciorba de varză! A promis o 
demonstrație (ține, cred, de cum scriu materialul 
ăsta!), cei care au avut norocul să se bucure de 
talentul ei de master chef spun, înghițind în sec și 
cu lumină-n priviri, că gătește dumnezeiește... și-n 
română, și-n maghiară!

Gyongyke Wanko Tieregan și-a demonstrat că 
poate și că totul se poate, atunci când nu renunți 
la ambiție. Ea o are în sânge, deci a curs și curge 
firesc în vene. O recomandă și altora, căci face 
viața interesantă, palpitantă, completă. Așa cum 
este a ei. „Dacă nu poți zbura, fugi. Dacă nu poți 
fugi, mergi. Dacă nu poți merge, târăște-te. Orice ai 
face, trebuie să mergi înainte!”, așa-i, Gyongy?

Mulțumesc, a fost o plăcere să stăm de vorbă și tu 
știi asta!

Crenguța RADOSAV
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gyongyke egaL... LeCŢia de viaŢă dată de o mărGeluŢă aprIGă ŞI ambIŢIoasă!

„Trash”
Foto: Sebnem Coskun, preluată din The Guardian

Lucrarea alăturată surprinde operațiunile de curățare a apelor 
Bosforului, din cadrul proiectului Zero Waste Blue. Autorul se 
numără printre artiștii recompensați anul acesta cu premiul Ciwem 
petru fotografii de mediu. 

Câștigătorii 
premiilor 
Ciwem au 
fost anunțați 
în luna 
septembrie, 
la summitul 
ONU legat de 
schimbările 
climatice, de 
la New York.
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https://www.theguardian.com/environment/gallery/2019/sep/25/environmental-photographer-of-the-year-2019-winners-in-pictures
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