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


