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A május 10-én megtartott közgyűlésen a 2016. évi beszámolók, a MaVíz 
alapszabályának módosítása és az elnökség hiányzó tagjának megválasz-
tása került napirendre. 

A MaVíz 2016. évi beszámolóját, illetve az eredménykimutatást 287 
191 ezer forint összes bevétellel, 287 162 ezer forint összes kiadással és 
29 ezer forint nyereséggel a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 
A Víz az Élet Alapítvány beszámolóját a közgyűlés szintén ellenszavazat 
nélkül fogadta el. Az egyik alapszabály-módosítás arra irányult, hogy a 
MaVíz tőkéjének változásából származó pénzből is lehessen támogat-
ni a tagszervezetek egyes igényeit. A módosító javaslat elfogadásához 
75%-os támogatásra lett volna szükség, de a javaslat a Fővárosi Vízművek 
támogatásának híján csak 62%-os támogatást kapott. A másik módosí-

A centenáriumát ünneplő Magyar Hidrológi-
ai Társaság kezdeményezésére az MHT legen-
dás elnökének, Vitális Sándor professzornak a 
tiszteletére június 8-án emléktáblát állítottak 
Pünkösdfürdőn, a fürdőt tápláló kút felépít-
ménye előtt. Amint Szlávik Lajos professzor, 
az MHT elnöke köszöntőjében megemlítette, 
kevesen tudják, hogy a strand szépen csengő 
nevét, a „Pünkösdfürdő”-t onnan kapta, hogy 
a fiatal geológus épp 1934 pünkösd napján 
fejezte be azt a fúrást, amelyből nyert arté-
zi víz mindmáig ellátja a strandot friss vízzel. Magának a fúrásnak ugyan 
nincs kerek évfordulója, de a 100 éves társaság mindenképpen meg akart 
emlékezni arról az szakemberről, aki az MHT elődszervezetének, a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának 1944-től elnöke 
volt, majd 1949-ben az önállóvá váló MHT első elnökeként is beírta nevét 
a társaság történetébe. A professzor pályafutása nem volt akadályok nél-
küli. Ezt már Fejér Lászlónak, a MHT Vízügyi Történeti Bizottsága elnöké-
nek rövid előadásából hallhatták az ünnepség résztvevői. Az időközben 
Kossuth-díjjal kitüntetett Vitális professzor akkor adta át Mosonyi Emilnek 
a képzeletbeli stafétabotot, amikor az anyaegyesület, a Magyarhoni Föld-
tani Társaság rábízta az elnöki feladatokat. Új megbízatását nem sokáig 
tudta teljesíteni, mert a Rákosi-korszakban azzal a váddal, hogy tudatos 
kártevőként, az imperialisták ügynökeként más vádlott-társaival együtt 
eltitkolta a jó szénlelőhelyeket, és szakvéleményében a gyengébb lelőhe-
lyek kitermelését javasolta – nos, ezzel a váddal 1952-1953-ban közel egy 
esztendeig vizsgálati fogságban tartották. A vádat nem sikerült bizonyí-
tani, így kénytelenek voltak kiengedni a börtönből, de a gyanú bélyege 
jó ideig rajta maradt. A szakemberek körében azonban mindig is elisme-
rés és tisztelet övezte Vitális Sándort, így nem csoda, hogy 1961-ben újra 

tó javaslat technikai jellegű volt, azt tartalmazta, hogy a Vízipari Tagozat 
közgyűlését határozatképtelenség esetén helyben, 30 perccel későbbi 
időpontra újra össze lehessen hívni. Ez a módosítás is, hasonlóan az elő-
zőhöz, megbukott. 

A MaVíz elnöksége hiányzó tagjának pótlására a jelölőbizottság há-
rom személyre tett javaslatot. Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. ve-
zérigazgatója azonban a közgyűlésen – mint mondta, a törékeny egység 
megőrzése érdekében – visszalépett. Sasvári Szilárd, a Heves Megyei Víz-
mű Zrt. vezérigazgatója és Volencsik Zsolt, a DRV Zrt. vezérigazgatója a 
jelölést elfogadta. A közgyűlés jelen lévő tagjai titkos szavazással Volen-
csik Zsoltot választották az elnökség tagjává, mely mandátum az egész 
elnökség megbízatásának lejártáig érvényes.

elnökévé választotta a Magyar  Hidrológiai 
Társaság, és ebben a beosztásában másfél 
évtizedig irányította a szervezet munkáját. 

Hogy a Pünkösdfürdő az 1930-as évek 
derekától hogyan fejlődött, és miként vál-
hatott mindmáig népszerű stranddá, azt 
Unka Erika, a strand vezetőnője ismertette 
hallgatóságával. Az építészeti tervezés an-
nak idején az első olimpiai bajnokunk, Hajós 
Alfréd feladatát képezte, de sokat köszönhet 
a strand a terület tulajdonosának, Ember Sán-
dor ügyvédnek, aki a megépítést és a bővítést 
szorgalmazta. A fürdő történetében a legna-

gyobb veszteséget az 1965. évi árvíz okozta, amelynek következtében szin-
te teljesen újjá kellett építeni az egészet. Unka Erika megemlékezett a Gye-
pes családról, amelynek több tagja is fáradozott a fürdő fejlesztésén, s akik 
mindmáig részt vesznek a helyi sportélet szervezésében. A kezdetekről 
szóló személyes emlékeit dr. Vitális György osztotta meg a szép számban 
megjelentekkel, hiszen ő mint Vitális Sándor fia, kisgyerekként gyakran jött 
ki szüleivel megnézni a fúrást. A hazai hidrogeológia kiváló szakembere, 
Vitális György szabatos leírását adta a kútfúrás földtani viszonyainak, és rö-
viden összefoglalta édesapja tudományos eredményeit. A megemlékezé-
sek elhangzása után Szlávik Lajos elnök és a család nevében Vitális György 
avatta fel az emléktáblát, amelyen a következő szöveg olvasható:

„A Magyar Hidrológiai Társaság egykori elnökének,
Vitális Sándor (1900–1976) professzornak emlékére,
aki munkatársaival 1934 pünkösd napján sikeres artézi
fúrást fejezett be, s a feltárt meleg vízzel megalapozta
Pünkösdfürdő jövőjét.
A 100 éves Magyar Hidrológiai Társaság
2017”
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