
 
 

Beszélgetés Bende Flórával, akinek az Év Szakszervezeti Vezetője kitűntetést 
adományozták 

    
 
 A  VKDSZ (Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) elnöksége minden évben 
a víz világnap alkalmából kitünteti az előző év  legaktívabb szakszervezeti vezetőjét.   Idén Bende 
Flóra részesült a magas elismerésben. 
 
A Vízizform.hu  Bende Flórát kérdezte.  
 
    - Gratulálunk a kitüntetéséhez!  Mit gondol, miért Önt választották? 
 
Számomra ez nagy megtiszteltetés, hiszen  fiatalon kaphattam meg a díjat.  Sok feladat volt az 
idevezető rögös úton, amit a körülményekhez képest igyekeztem végigkísérni, minél kisebb 
veszteségek felé elmozdulva. Korábbi cégem a Makó-Térségi Víziközmű Kft.  − ahol  szakszervezeti 
titkár voltam − igyekeztem  az integráció hatásait tompítani. A fúzió bekövetkezte után még egy 
évig megőriztük  szakszervezetünk függetlenségét, hogy legalább egy biztos pont legyen a 
munkatársaim életében, a nagy változások közepette. Miután eltelt egy év már nem tartottunk új 
választásokat. Úgy döntöttünk, átléptünk az ALFÖLDVÍZ Zrt. Munkahelyi Szakszervezetébe.  
 
      - Milyen volt a beilleszkedés az új helyen?  
 
Az átlépés leírva nagyon könnyűnek tűnhet, de közben érzelmi viharok dúltak mindannyiunk 
szívében. Az ALFÖLDVÍZ-nél  egyenrangú partnerként kezeltek bennünket,  segítették a 
beilleszkedésünket. 2015. februárjában új munkáltatónknál  szakszervezeti választásokat tartottak,  
ahol  − nagy megtiszteltetésként −  eddigi munkámat ismerve bizalmat kaptam, és engem 
választottak a munkahelyi szakszervezet elnökének. 
 
       - Mitől lehet sikeres korunkban egy érdekképviseleti vezető? 
 
Főként attól hogy mennyire bíznak benne és attól, hogy miként segítik a munkáját. 
A díj átvételekor köszönetet mondtam a „makóvizes” munkatársaimnak  akik bíztak bennem, 
utánam jöttek abban a reményben, hogy ezáltal könnyebben vészeljük majd át a változásokat.  
Köszönetet mondtam az alföldvizes szakszervezeti tagoknak is, külön Miskéri László titkárnak, aki 
megosztott velem minden információt és kikérte véleményemet a döntések előtt.  
Köszönetet mondtam a VKDSZ választmányának, akiktől az együtt töltött évek alatt sokat 
tanultam, sok bölcsességet hallottam.  
Továbbá, megköszöntem a VKDSZ vezetőségének, hogy elismerték a munkámat, amit szinte észre 
sem vettem, hiszen szívből csináltam. Jól esett az elismerés, a köszönet. Jól esett, hogy felfigyeltek 
egy kis vízmű szakszervezeti titkárának a próbálkozásaira, hogy átmentsük az értékeinket, a 
vízműveseket egy bonyolult folyamatban.  
 
Ezúton is köszönöm a segítséget, a sok szeretetet amit kaptam. Most pedig újult erővel állok az új 
feladatok előtt a makóinál jóval nagyobb szolgáltató, az ALFÖLDVÍZ Zrt. szakszervezeti elnökeként. 
 


