
36 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 3 / 3

víz világnapi emlékérem
Biczó László PANNONVíz zrt., 
 üzemeltetési vezető
Bozóki László Fővárosi Vízművek zrt., 
 üzemmérnökségvezető
Cziráki József Dunántúli regionális Vízmű zrt., 

környezetvédelmi főmunkatárs
Csala Lajos Dunántúli regionális Vízmű zrt., 

művezető
Dr. Szilágyi Mihály Fővárosi Csatornázási 
 Művek zrt., környezetgazdálkodási igazgató
Glavanovics Ferenc VAsIVíz zrt., 
 villamosrészlegvezető
Henzel Péter tettye Forrásház zrt., 
 üzemviteli és víztermelési csoportvezető
Horváth Gáborné Duna Menti regionális 

Vízmű zrt.,
 ügyfélszolgálati irodavezető
Horváth Károly BAKONyKArszt zrt., engedé

lyezési és nyilvántartási csoportvezető
Horváth Tiborné Délzalai Víz és 
 Csatornamű zrt., gazdasági igazgató
Juhászné Csirke Magdolna északdunántúli 

regionális Vízmű zrt., 
 társasági, biztosítási ügyintéző
Marosvári Ferenc FEJérVíz zrt., gazdasági 

vezérigazgatóhelyettes
Pálmai Gábor Duna Menti regionális Vízmű zrt., 

vízépítő mérnök
Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű zrt., 
 üzemvezető főmérnök
Repka András NyírségVíz zrt., 
 üzemviteli gépész
Schmalz Béláné PANNONVíz zrt., 
 főtechnológus

Seben Pál ALFÖLDVíz zrt., 
      mérnökség vezető
Szigeti Tibor BÁCsVíz zrt., szolgálta
      tási vezérigazgatóhelyettes
Varga Istvánné soproni Vízmű zrt., 
      gazdasági elemző
Zicsi-Liess Tamás Harald Dunán
      túli regio nális Vízmű zrt., műszaki 
      csoportvezető

víziközmű-ágazatért érdemérem
Az újonnan alapított érdeméremre a Magyar 
Víziközmű szövetség elnöksége terjeszti fel 
azon kollégákat, akik a MaVízben végzett ön
zetlen munkájuk által kimagasló, előremutató 
kezdeményezéseket tettek, és így az ágazat 
egészére ható fejlesztések előkészítésében, 
ered mények megszületésében vettek részt.

Bognár Péter Fővárosi Vízművek zrt., 
 ügyfélszolgálati igazgató
Fodorné dr. Nagy Ágnes Dunántúli regio

nális Vízmű zrt., vezető jogtanácsos
Gyarmati László soproni Vízmű zrt., 
 gazdasági igazgató
Kugler Gyula BAKONyKArszt zrt., 
 vezérigazgató
Móricz István NyírségVíz zrt., vezérigazgató

A hagyományoknak megfelelően március 
22én a Magyar Víziközmű szövetség megren
dezte az ágazat prominens eseményét, a Víz 
Világnapi gálaestet, amelynek ez alkalommal 
a Magyar természettudományi Múzeum adott 
otthont. A rendezvényen a tagszervezetek kép
viselői, az ágazat elismert szakemberei, az ok
tatás kiemelkedő professzorai és magas rangú 
minisztériumi képviselők közösen ünnepelték 
a vízkincset. Az ünnepségen Kurdi Viktor elnök 
úr és Nagy Edit főtitkár asszony az eredményes 
és sikeres szakmai életutak elismeréseként Víz 
Világnapi díjakat adott át.

reitter Ferenc-díj 
A Magyar Víziközmű szövetség legmagasabb 
kitüntetését, a reitter Ferencdíjat a „Víz az élet” 
Alapítvány Kuratóriuma Vörös Ferenc úrnak, a 
Fővárosi Csatornázási Művek nyugalmazott ve
zérigazgatójának ítélte oda. 

Vörös Ferenc Fővárosi Csatornázási Művek zrt., 
nyugalmazott vezérigazgató

h í r e k ,  e s e m é n y e k

víz viláGnapi elismerések

A 2013. évi reitter Ferenc-díjas vörös Ferenc

víziközmű-ágazatért érdemérmet vehetett át: Móricz István (balra)
Bognár Péter, gyarmati László, Fodorné dr. Nagy Ágnes, Kugler gyula ( jobb képen, balról jobbra)

minisztériumi kitüntetések 

Vásárhelyi Pál-díj
Mészáros József NyírségVíz zrt., 
 csatornázás ágazatvezető

Sajó Elemér emlékplakett
Karász Tibor soproni Vízmű zrt., 
 vízellátási üzemmérnökség vezető 
Kugler Gyula BAKONyKArszt zrt., 
 vezérigazgató  

Miniszteri elismerő oklevél
Szigligeti Ede Duna Menti regionális 
 Vízmű zrt., művezető


