
36 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 1h í r e k ,  e s e m é n y e k

vízellátási szakosztály
(558 egyéni tag)
Elnök: Várszegi Csaba
(MaVíz)
Alelnök: Csörnyei Géza 
(Fővárosi Vízművek Zrt.)
Titkár: Bukovszky András 
(nyugdíjas)

vezetőségi tagok 
Csongrádi Zoltán
(Pannon-Víz Zrt.)
Dr. Darabos Péter (BME)
Fenyvesi Nóra (MEKH)
Karászi Gáspár (Fejérvíz Zrt.)
Szigeti Tibor (BÁCSVÍZ Zrt.)
Tolnai Béla (BioModel Bt.)
Tóth Mária (ÉDV Zrt.)
Varga Ákos (Soproni Vízmű Zrt.)
Vojtilla László (MEKH)

Csatornázási és szenny-
víztisztítási szakosztály 
(439 egyéni tag)
Elnök: Román Pál (FCSM Zrt.)
Titkár: Kassai Zsófia (FCSM Zrt.)

vezetőségi tagok
Dr. Juhász Endre (BME)
Dr. Oláh József (nyugdíjas)
Boda János 
(Mélyépterv Komplex Zrt.)

Márialigeti Bence 
(Fővárosi Vízművek Zrt.)
Németh Ádám 
(Fővárosi Vízművek Zrt.)

vízminőségi és 
víztechnológiai 
szakosztály 
(218 egyéni tag)
Elnök: Dr. Borsányi Mátyás 

vezetőségi tagok
Dr. Barkács Katalin
Basics Ferenc
Bódás Sándor
Dr. Csanády Mihály
Degré András
Dorkó Jekatyerina
Kis Péter
Kiss András
Kováts Béla
Dr. Laky Dóra
Dr. Licskó István
Palicska János †
Pintér Csaba
Dr. Plutzer Judit
Dr. Radnai Ferenc
Dr. Salacz Tamásné
Szakács Imre
Szebényi Tiborné Vincze Borbála
Ullrich Edéné
Zerkowitz Tamás

a maGyar 
hidrolóGiai társasáG 
tisztséGviselőinek 
meGválasztása

Az MHT ügyrendje szerint a választott 
tisztségviselőknek négyévenként jár 
le a megbízatásuk. Ennek értelmében 
került sor a 17 szakosztály és a 22 megyei 
szervezet vezetőinek négy évre szóló 
megválasztására 2014. év végén, 2015 
elején. A víziközművek tevékenységével 
legszorosabban összefüggő három 
szakosztály élére az alábbi szakemberek 
kerültek. Néhányan közülük megyei 
szervezetek vezetőségének is tagjai.

Szomorúan tudatjuk, hogy Palicska János 
kollégánk, a Víz- és Csatornaművek Kon-
cessziós Zrt. Szolnok kutatás-fejlesztési 
főmérnöke életének 80. évében, 2014. de-
cember 23-án elhunyt.

A Veszprémi Vegyipari Egyetemen 
szerzett vegyészmérnöki diplomát, ahol 
egy évig tanársegédként oktatott. 1959-
től a Szolnok megyei KÖJÁL laboratóriu-
mát irányította csoportvezető főmérnök-

ként. E munkakörben sokat fáradozott a települési ivóvízellátás aktuális 
és távlati feladatainak megoldásán. Munkája mellett 1972-ben műszeres 
analitikus, 1976-ban környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett a 
Budapesti Műszaki Egyetemen. 

1988. februárban került a Szolnok megyei Víz- és Csatornamű Vál-
lalathoz a Felszíni Vízmű üzemi főmérnöki munkakörébe. Széles körű 
elméleti és gyakorlati ismereteire támaszkodva jelentős szerepet vállalt 
a Szolnokon és a városkörnyéki településeken alkalmazott vízminő-
ség-javító technológia elvi koncepciójának kidolgozásában, különösen 
az Ózonozás és aktívszén-adszorberek alkalmazása című félüzemi kísér-
letek előkészítésében és lebonyolításában.

Szakmai tevékenységének kiemelkedő monumentuma volt a 2000. 
évi tiszai cianid- és nehézfémszennyezés mentesítésével kapcsolatos ope-
ratív irányítás, amelynek köszönhetően biztosítható volt a folyamatos ví-
zellátás és a kifogástalan vízminőség.

Palicska János nyugdíjasként tovább dolgozott és elkötelezetten 
segítette a VCSM Zrt. Szolnok tevékenységét. Az utóbbi időszakban a 
GAC-adszorberek működési mechanizmusának kérdéseivel és az aktív 
szén kiválasztását megalapozó modellvizsgálatokkal foglalkozott.

A Magyar Hidrológiai Társaságnak 1988 óta volt tagja a Szolnok 
Területi Szervezetnél. A központi Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosz-
tály vezetőségi munkájában is részt vett. Számos rendezvényen volt 
előadó és felkért hozzászóló. Több szakcikket jelentetett meg önálló 
vagy társszerzőként. A társaságban végzett munkájának elismeréséül 
Pro Aqua-emlékérem kitüntetésben részesült 1999-ben, majd a Szolno-
ki Felszíni Vízmű százéves jubileumi évfordulója alkalmából 2010-ben a 
Dr. Schafarzik Ferenc-emlékérem kitüntetést kapta kiemelkedő szakmai 
tevékenységért. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

meGemlékezés
paliCska János (1935–2014)
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Golyós visszacsapószelep  

2” belső menetes kivitelben

SYNO2000 csőkötés
Tömlőszelepek 

Csapózárak és visszacsapószelepek

Combiflex 

Sokoldalúan variálható 

csomópont

Monoblock altalaji 

tűzcsap

folytatjuk...
Hirdetéssel kapcsolatos további
információkat talál a MaVíz honlapján:
http://www.maviz.org/vizmupanorama

PANORÁMA

VÍZ
A víziközmű-ágazat

szakmai lapja

belív  borító

1/1 oldal   1/1 oldal – első borító belső oldala
100.000 Ft 150.000 Ft

1/2 oldal               1/1 oldal – hátsó borító belső oldala
60.000 Ft  150.000 Ft

1/4 oldal  1/1 oldal – hátsó borító külső oldala
35.000 Ft  200.000 Ft 
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Szót adunk 
a szakmának!



 

 
 

 

KEZELÉSMENTES SZENNYVÍZKEZELÉS 

HIDRO HA  
Csökkentett kezelés igényű szennyvízátemelő termék család 

(Iparjogi védelem alatt áll) 

EREDETI INNOVÁCIÓ 

- kizárja a legtöbb meghibásodást okozó csatorna idegen anyagokat 
- a kommunális szennyvízben lévő darabos szerves anyagokat aprítja és elszállítja 

- az átemelőben levő szennyvizet rendszeresen levegőzteti, frissen tartja 
- egyedüli módon használja fel a természetes-, fizikai-, kémiai-, biológiai-  

aprítózódási folyamatokat 
 

 
ELŐNYÖK 

- az üzemeltetésnél jelentős élőmunkát takarít meg a nagyfokú üzembiztonság miatt 
- a kivitelezésnél egyszerű szerelhetőséget, cserélhetőséget nyújt 

- energia hatékony a megvalósított technológiával és a programozható vezérléssel 
- rugalmas kialakítású, illeszthető a különböző igényekhez 
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