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A MaVíz céljaival, értékrendjével megannyi éven 
keresztül egyetértettem, és így könnyű volt mind a 
vízműves, mind a vízipari  tagozatos kollégákkal együtt 
dolgozni. Ezek után érthető, hogy nagy megtisztelte-
tésnek éreztem, hogy az Elnökség és a Vízipari Tagozat 
Vezetősége is egyetértett a kitüntetésemmel.

V. P.: Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Andics Gábor: 1975 óta dolgozom, eleinte a szer-
számgépiparban, majd 1994 óta a WILo Magyaror-
szág Kft. vezetőjeként. Természetesen ilyen hosszú 
idő alatt mindig vannak csúcspontok, sikerek és 
csalódások. Én azonban nem hiszek a csúcspontok-
ban, a folyamatos tisztességes munkának szerintem 
nincs alternatívája. Hálás vagyok a munkaadóimnak, 
és talán szerencsésnek is mondhatom magam, mert 
egész pályafutásom során lehetőséget kaptam arra, 
hogy kezdeményező, alkotó és kreatív gondolatokat 
valósítsak meg.

nehézségeit. Új szakmai megoldásokat ismertetve adja 
át vitathatatlan tudását hallgatóinak.

Vízmű Panoráma: Mit jelent az Ön számára ez a ki-
tüntetés?
Garai György: Meglepetést, mert nem számítottam 
rá. örömöt, mert igen nagy megtiszteltetésnek tar-
tom. Szégyenkezést, mert sok kiváló kolléga nálam 
méltóbb rá. feladatot, hogy a következő években 
legalább közelítsek a díjátadáskor rólam elhangzott 
méltatáshoz.

Vízmű Panoráma: Mi volt élete legnagyobb szakmai 
sikere?
Garai György: Nem tudok, nem is szeretnék ilyen 
kiemelkedő eseményt megnevezni. Talán azt nevez-
hetjük sikernek, hogy a számtalan nehézség mellett 
sokszor találtam örömöt a munkában és a munkatár-
sakkal való együttműködésben.

A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kará-
nak gépgyártás-technológiai szakán végzett. Poszt-
graduális képzés keretében felsőfokú külkereske-
delmi szakvizsgát tett, majd a diploma megszerzése 
után pályáját a Csepel Művek Szerszámgépgyárában 
kezdte. Ezt követően különböző német érdekeltségű 
 cégeknél dolgozott. 1994 óta a WILo Magyarország 
Kft. ügyvezetője. Andics Gábor a MaVíz Vízipari Tago-
zat vezetőségi tagja volt 2003 és 2013 között, továb-
bá éveken át volt tagja a Műszaki Bizottságnak is. 

Vízmű Panoráma: Mit jelent Önnek ez a kitüntetés? 
Andics Gábor: A kitüntetés váratlanul ért, és mi taga-
dás, nagyon jól esett. 

Számomra a MaVíz szellemi otthont jelentett 
mindig is, ezért kezdeményeztem még a ’90-es évek-
ben a WILo Magyarország felvételét. Mi mindig ak-
tívan és néhányszor kezdeményezően vettünk részt 
minden szakmai megmozduláson.

1978-ban lépett be a fővárosi Csatornázási Művekhez. 
Pályafutását a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen kezd-
te mint mérnök. 1980-ban csatlakozott ahhoz a mér-
nökcsapathoz, melynek feladata az Észak-pesti Szeny-
nyvíztisztító Telep üzemeltetésre történő átvételének 
előkészítése, a kivitelezés figyelemmel kísérése, az üze-
meltetői érdekek érvényesítése volt. 1982-ben a telep 
üzemvezető-helyettese, majd üzemvezetője, később a 
Szennyvíztisztító Telepek főosztályának vezetője lett. 
2006 óta az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ve-
zető főmérnöke. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
mintegy 320 km gerincvezeték építése során végzett 
kamerás vizsgálatok ellenőrzésével és később a mun-
kálatok szervezésével is. Több cikluson keresztül volt a 
MaVíz Műszaki Bizottságának tagja. Szakértelme, gya-
korlati tudása, tökéletes angolnyelv-tudása alkalmassá 
tette, hogy a Szövetséget nemzetközi szervezetekben 
képviselje, illetve nemzetközi és hazai konferenciák 
elismert előadójaként bemutassa a szennyvíztisztítás 

VÍZIKÖZMŰ ÁGAZATÉRT 
ÉRDEMÉREM KITüNTETÉSBEN 
RÉSZESüLTEK
ANDICS GÁBOR, A WILO MAGYARORSZÁG KFT. 
üGYVEZETŐ IGAZGATÓjA 

GARAI GYÖRGY, AZ ÉRD ÉS TÉRSÉGE 
CSATORNA-SZOLGÁLTATÓ KFT. VEZETŐ FŐMÉRNÖKE
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évi forgalmú vállalkozássá fejlődött. Popovics 
Sándor immár hat éve mint tanácsadó vesz 
részt a Duna- Armatúra Kft. munkájában. A cég 
1994 óta tagja a MaVíznek, és azóta rendszeres 
résztvevője és támogatója a szövetség esemé-
nyeinek, úgymint az évenként megrendezett 
főmérnöki értekezleteknek, igazgatói értekez-
leteknek, kiállításoknak, szerelőversenyeknek. 
Popovics Sándor a megalakult Vízipari Tagozat 
vezetőségi tagja, majd később elnöke volt 12 
évig. Éveken át tagja volt a Víz az Élet Alapítvány 
kuratóriumának is.

eredménye pedig mindannyiunk teljesítménye. 
Ezúton szeretném  megköszönni minden elköte-
lezett kolléga, munkatárs, szervezet erkölcsi és 
tevőleges támogatását, mellyel valamennyien 
cselekvően járultak hozzá, hogy a „Víziközmű 
Ágazatért Érdemérem” elismerésben részesül-
hessek. A víziközmű-szolgáltatás jövőjét bizto-
sító feladatok megvalósításához az ágazatért 
tevékenykedők számára gyümölcsöző partneri 
kapcsolatokat, szakmai összetartást és kiváló 
egészséget kívánok!

V. P.: Mi volt élete eddigi legnagyobb sikere?
S. I.: Hiszem Henry ford szavait, miszerint: 

„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”

A több évtizedes szakmai karrierem során mindig megtaláltam azt a tea-
met, amelynek tagjaival egy-egy stratégiai célért teljes erőbedobással 
küzdöttünk – küldetésként megfogalmazva a minőségi munkát, a terv-
szerű, lépésről lépésre haladó építkezést.

Az eddigi munkám során pontosan ezt az összetartást tekintem 
sikernek, akár a mindennapi teendőim közben az ÉrV Zrt. gazdasági 
igazgatójaként, akár más szakmai szervezetnél betöltött egyéb funk-
ciómban – gondolok itt elsősorban a MaVízre, ahol a 4 cikluson keresztül 
tartó felügyelő bizottsági tagság után jelenleg a bizottság elnöke va-
gyok, immár a 2. ciklusban. Szolgáljon e gondolat a következő nemze-
dék számára is útravalóul: „Ha összefogunk, az a siker”!

15 éven keresztül német mun-
katerületen, kifejezetten erő-
műszerelés területén tevé keny-
kedett. 1992-ben látta meg a 
lehetőséget a Duna-Armatúra 
Kft. felépítésében. Eleinte mint 
német–magyar vegyesvállalat 
tevékenykedtek, a későbbiek-
ben teljes mértékben magyar 
vállalkozássá alakult a cég. Az 
elmúlt 23 évben a Duna-Arma-
túra Kft. évi 1,5 milliárd forintos 

Pályáját a Kazincbarcikai Városgazdálkodási Vállalat-
nál forgalmi könyvelőként kezdte. Ezt az időszakot a 
város Építőipari Költségvetési Üzemében pénzügyi 
és számviteli csoportvezetőként eltöltött évtized 
követte, ezután került a társasághoz. Kezdetben 
főmunkatársként, később pénzügyi és számviteli 
osztályvezetőként, majd gazdasági igazgatóként 
látta el feladatait. 2002 novemberétől gazdasági és 
pénzügyi vezérigazgató-helyettesi, majd pénzügyi 
igazgatói posztot töltött be, később pedig az ÉrV 
Zrt. gazdasági igazgatója lett. 

Munkája mára már országosan elismert, nagy 
tekintélye van a szakmában. Sokrétű munkafela-
data mellett több szervezetnél vállalt, illetve vállal 
számos szakmai, társadalmi és közéleti tevékeny-
séget – felügyelő bizottsági tag, elnöki poszt, ka-
maratag, igazgatósági tag funkcióban –, többek 
között a MaVíznél is, ahol a 4 cikluson keresztül 
tartó felügyelő bizottsági tagság után jelenleg a bizottság elnöke, már 
a 2. ciklusban.

Vízmű Panoráma: Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Sipos Istvánné: Megtiszteltetésnek érzem, hogy az Északmagyarországi 
regionális Vízművek Zrt. támogatásával, a MaVíz szakmai szervezettel 
karöltve lehetőségem nyílik arra, hogy aktívan közreműködhetek a ma-
gyar víziközmű-ágazat új kihívások indukálta korszerű stratégiájának 
kidolgozásában, megvalósításában. Ez a munka természetesen csak 
nagyszerű szakemberekkel, mesteri csapatmunkában, határozott célo-
kat megfogalmazó tervek alapján vihető sikerre; a befektetett munka 

POPOVICS SÁNDOR, A DUNA-ARMATúRA KFT. 
TANÁCSADÓjA

SIPOS ISTVÁNNÉ, AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI 
REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. GAZDASÁGI IGAZGATÓjA
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mindent tudtam a fővárosi Vízművek hálózatáról, 
a csőfektetésekről, csőtörésjavításokról.

Az egyetem után csőhálózati problémákkal, 
helyi vízhiányok „oknyomozásával” foglalkoztam, 
ami egyenesen vezetett a veszteségek témakö-
réhez. Nagy harc volt, számtalan esetben érez-
tem reménytelennek a vízveszteség-csökkentés 
fontosságának elfogadtatását. Évtizedekig mon-
dogattam, hogy ezzel a gumimacskával rosszkor 
vagyok rossz helyen, mégsem hagytam abba, erő-
sebb volt a hitem.

Ez a kitüntetés megerősített, talán mégis ér-
demes volt minden csepp ért harcolni.

V. P.: Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
S. É.: A hazai víziközmű-szakma ma már tudja, mi 
az a vízveszteségmérés, értékén kezeli a vízvesz-
teség-csökkentés témakörét, és esetleg ismeri az 
AquAcust nevet is. Hogy ez így lett, abban talán 
benne van a munkatársaim és az én munkám is.

Az igazi szakmai sikernek azonban azt érzem, hogy a családomat is 
sikerült megfertőzni, a vőm vette át tőlem a stafétabotot, és nagy ambíci-
óval próbál új utakat törni.

Ami a folytonosságot illeti, a legidősebb fiúunokám már most ér-
deklődik a munkánk iránt, és kisfiú létére elszántan készül a mérnöki 
pályára.

És azért 5 generáció nem semmi!

Miklósfalvi Gusztáv 
 környezet- és vízminőség-védelmi 
 osztályvezető, Duna Menti 
 regionális Vízmű Zrt.
Kakuk András 
 vízellátási ágazatvezető főmérnök, 
 Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
Pampuch józsefné 
 értékesítési osztályvezető, Nyíregyháza 
 és Térsége Víz és Csatornamű Zrt. 
Kurdi Viktor 
 elnök-vezérigazgató, a MaVíz elnöke, 
 BÁCSVÍZ Zrt.

A kitüntetetteket következő lapszámunkban 
igyekszünk bemutatni.

frissen végzett mérnökként a fővárosi Vízművek há-
lózatüzemeltetési osztályán kezdett dolgozni.

Egyike volt azoknak a szakembereknek, akik 
kezdeményezték a MaVíz elődje, az egykori Víz- és 
Csatornaművek országos Szakmai Szövetsége mega-
lapítását, és abban tevékenyen részt vettek. Később, a 
Vízipari Tagozat megalakulása után annak vezetőségi 
tagjaként több cikluson keresztül aktív szerepet vál-
lalt a Tagozat munkájában.

Somos Éva rendszeres publikációkkal, többek kö-
zött a Vízmű Panorámában hívta fel a szakma figyelmét 
a vízveszteség-elemzés fontosságára, és vált a téma és 
módszereinek legfontosabb hazai szakértőjévé.

Somos Éva vezetésével 1996. január 1-jén kezdte 
meg működését az AquAcust Vízveszteség-elemző 
Kft., amely idén ünnepli 20 éves fennállását.

Szakmai munkája messze túlmutatott azon, amit 
egy csőhálózati mérnöktől abban az időben elvártak.

Vízmű Panoráma: Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Somos Éva: A díj késztetett arra, hogy végiggondoljam, mi vezetett erre 
a pályára, mit tettem, és miért, volt-e értelme egyetlen témakörnek szen-
telni a szakmai életemet.

Apám nagybátyja munka közben vesztette életét Budapest ostromá-
nál: bombatalálat érte a Budai Csőhálózati Telepet, ahol dolgozott, és aho-
vá a felesége éppen ebédet vitt neki. Mindketten meghaltak.

Apámnak szenvedélye volt a munkája, ezért gyerekkoromban már 

A víz világnapja alkalmából a Belügyminisztéri-
umban 2016. március 22-én megtartott ünne-
pi rendezvényen 

VÁSÁRHELYI PÁL-DÍjBAN 
RÉSZESüLT  
Lengyel jános irányításiközpont-vezető, 
fővárosi Vízművek Zrt.

KVASSAY jENŐ-EMLÉKÉREM
ELISMERÉSBEN RÉSZESüLT
Fodor jenő 
 ivóvízágazati főmérnök, 
 Debreceni Vízmű Zrt. 

SOMOS ÉVA, AZ AqUACUST VÍZVESZTESÉG-ELEMZŐ KFT. 
KORÁBBI üGYVEZETŐjE

A VÍZ VILÁGNAPjA 
DÍjAZOTTjAI

A kancsó mint jelkép átadása. Kurdi Viktor 
a MaVíz elnöke és Joó István miniszteri biztos. 
(Lásd a következő oldalt.)


