23. évfolyam 1. szám

2015. április

Első alkalommal rendeztük meg a Gátőrfutást!

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kezdeményezésére, a gátőrök munkája előtt tisztelegve az ország 12
vízügyi igazgatósága a saját működési területén rendezett futóversenyt 2015. március 22-én, a Víz
világnapján. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Tiszadob mellé, a Tisza szabályozásának emléket állító három emlékmű: a Vásárhelyi-, a Széchenyi- és az Andrássy-emlékmű környékére invitálta az érdeklődőket.
A futók délelőtt 10 órakor vágtak neki a 3 kilométeres távnak.
Folytatás az 5. oldalon.
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A legjelentősebb feladat 2014-ben az volt, hogy az állami tulajdonú vízilétesítmények a társulatok vagyonkezeléséből a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésébe
kerültek – hangsúlyozta évértékelőjében Bara Sándor igazgató. A TIVIZIG
életében ez azt jelentette, hogy míg 2014. január 1-e előtt 1350 km hosszú
belvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséről kellett gondoskodni, 2014 végére az
igazgatóság kezelésében már 3824 km hosszú belvíz-, valamint 392 km vízpótló,
vízellátó csatorna volt.
2014-ben, mintegy 9 hónapon keresztül a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságon belül
működött a Tiszántúli Vízügyi Hatóság, majd szeptember 10-étől a hatósági feladatok, a személyi állománnyal együtt a Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz kerültek. Ugyancsak szeptember 10-étől megszűnt a Nemzeti Környezetügyi Intézet debreceni kirendeltsége, feladataik részben a TIVIZIG-hez
kerültek át, három munkatárssal együtt.
Bara Sándor hangsúlyozta: bár a változások jelentős plusz terhet jelentettek, az
igazgatóság zavartalanul működött, és folyamatosan el tudta látni alapvető feladatait 2014-ben is.
Somlyódy Balázs főigazgató az állománygyűlésen az idei év egyik legfontosabb
feladatának nevezete, hogy időben befejeződjenek azok a vízügyi fejlesztések,
amelyek az Európai Unió 2007-2014-es pályázati ciklusa keretében valósulnak
meg. Az OVF vezetője megköszönte a vízügyi dolgozók munkáját, és további sok
sikert kívánt az előttük álló feladatokhoz.

Kiadja a
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
e-mail: titkarsag@tivizig.hu
Felelős kiadó: Bara Sándor
Szerkesztő: Szegi Attila
Grafikai előkészítés:
Bartha András

Kérem, óvja a természetet, ha
nem szükséges, ne nyomtassa
ki ezt a kiadványt!

A képen balról jobbra: Lipcsey Zoltán TIVIZIG gazdasági igazgatóhelyettes,
Törjék Károly TIVIZIG műszaki igazgatóhelyettes,
Somlyódy Balázs OVF főigazgató, Bara Sándor TIVIZIG igazgató
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Hidrometeorológiai jellemzés 201 4-ről
A 2014-es naptári évet a sokéves átlaghoz képest jóval
melegebb és csapadékosabb időjárás jellemezte működési
területünkön. Éves szinten a havi középhőmérsékletek átlaga
12,9 oC volt, ami 2,0 oC-kal melegebb volt az éves jellemző
értékhez (10,9 oC) képest. Az év során csak két hónap (május,
augusztus) volt kismértékben hűvösebb a sokéves átlaghoz
képest.

2014-ES NAPTÁRI ÉV HAVI CSAPADÉKÉRTÉKEI
(mm értékben, TIVIZIG 28 db hidrometeorológiai állomás)

A naptári év során a csapadéktevékenységet is a többlet jellemezte. Az év során 612,1 mm csapadék hullott a Tiszántúli
Vízügyi Igazgatóság működési területén, amely 48,7 mm-rel
volt több a sokéves átlagnál (563,4 mm). A csapadék
eloszlása időben szélsőségesen jelentkezett, mert a sokéves
csapadékhoz képest jóval kevesebb hullott február, március,
június és november hónapokban. Az év tenyészidőszakában
(mezőgazdaság szempontjából fontos időszak) a melegebb
júniushoz nagyon kevés csapadék tartozott. 27,7 mm hullott a
júniusban szokásos 72,0 mm-hez képest. Számottevő
csapadék május 28. – június 20. között egyáltalán nem esett,
ami a pedig mezőgazdaság szempontjából fontos lett volna.
A sokéveshez képest jóval több csapadék január, május,
július, szeptember, október hónapokban hullott, amely folyamat eredményeként az őszi-téli hónapokban többször szükséges volt belvízvédelmi készültségek elrendelése a működési
területünkön.
Folyóinkon elsősorban kis- és középvízi időszakhoz tartozó
vízállások voltak megfigyelhetőek. Árvízvédelmi készültség
elrendelésére 2014-ben nem volt szükség.

Marosi Zoárd

Két védelmi szakaszon védekeztünk a belvíz ellen
A 09.07-es Hamvas-Sárréti és a 09.08-as Berettyó-alsó
belvízvédelmi szakaszokon január-február hónapban másodfokú készültség elrendelése mellett üzemeltek a szivattyútelepek.
A TIVIZIG működési területének déli részén található két
belvízvédelmi szakaszon már ősszel is több alkalommal
kellett készültséget elrendelni az elöntött területek nagysága
miatt. A talaj felső rétege így eleve telített volt vízzel, amire
január közepén (január 17-19.) három nap alatt jelentős
csapadék hullott (területi átlagban 13 mm). Ennek következ-

tében a Berettyó-alsó belvízvédelmi szakaszon január 20-án
rögtön másodfokú-, míg a Hamvas-Sárréti belvízvédelmi
szakaszon elsőfokú készültséget kellett elrendelni, de január
25-én már itt is másodfokúra kellett emelni a készültséget.
A március 2-ig tartó védelmi időszakban a két érintett
védelmi szakaszon a belvízzel elöntött terület nagysága 5 350
hektárig emelkedett. A védekezés csúcsán 17 szivattyútelepet
üzemeltetett igazgatóságunk egy időben, két műszakban.
Az átemelt víz mennyisége ezekben a napokban meghaladta
az 1 millió köbmétert 24 óra alatt.

Belvíz Sárrétudvari közelében
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Felavatták Dr. Papp Ferenc emléktábláját
Erdőspusztán
A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság néhai igazgatójának
tiszteletére Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
állíttatott emléktáblát a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt.
kezelésében lévő Erdőspusztai Arborétum területén, a
TIVIZIG közreműködésével. Dr. Papp Ferenc 1959-től 1975ig volt a TIVIZIG igazgatója. Az igazgatóság vezetőjeként
meghatározó szerepe volt a Debreceni Erdőspuszták
tórendszerének létrehozásában. Dr. Papp Ferenc 2015. április
14-én lett volna 90 éves.
„A természetet szeretni és a természettel együtt élni nem csak
elszántságot jelent, hanem megszállottságot és a természetes
környezet feltételnélküli elfogadását. De mindez kevés, ha
nincs mögötte az ember. Az ember, aki egész életét képes
feltenni, akár a szülőföld szeretetéért, akár a munkában való
elhivatottságáért. Dr. Papp Ferenc élete számtalanszor
visszaigazolta azt, hogy a falvak világából érkezett fiatalember, a szívével és az elszántságával tud tenni azért a
világért ahol született. A tiszaroffi természet, a tiszai vadvilág
olyan élményeket adott neki, melyeket egész életén át
hordozott belül. Ez a szeretet vezérelte, hogy a későbbiekben
mind a tanulmányai, mind pedig a munkája olyan lehessen,
amivel tenni tud gyerekkora világáért, a Tiszáért.” Ezekkel a
gondolatokkal köszöntötte az emléktábla avatáson megjelenteket Debrecen alpolgármestere. Dr. Barcsa Lajos hangsúlyozta: Dr. Papp Ferenc életének és munkásságának gazdagságát jelzi, hogy az emléktábla felállításához három
szervezet, a Debreceni Önkormányzat, a Nyírerdő Nyírségi
Erdészeti Zrt. és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság fogott
össze.

Jelenlegi és egykori vízügyesek közösen emlékeztek

Az emléktábla a Patkó-tó partján

Dr. Szlávik Lajos, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke
avatóbeszédében a magyar vízimérnöki társadalom kiemelkedő egyéniségének nevezte Dr. Papp Ferencet, aki tevékeny
részese volt a vízügyi szolgálat fejlődésének. Az MHT elnöke
szerint Dr. Papp Ferenc életének legtermékenyebb korszaka a
debreceni vízügyi igazgatóságához kötődik: „Elsők között
foglalkozott a vízgazdálkodáshoz kapcsolódóan a vízi környezet védelmével és fejlesztésével. Személyes kezdeményezője és irányítója volt a debreceni Erdőspuszták vízgazdálkodási megoldásainak, amelyek természetvédelmi és jóléti
célokat is szolgáltak. Úgy gondolom, jelképes is, hogy itt állít
Debrecen városa és a vízügyi igazgatóság emléktáblát Papp
Ferencnek, ezzel emlékezve munkásságára. Úttörő kezdeményezése a későbbiek során például szolgált a környezeti
szempontú vízgazdálkodás elterjesztéséhez. ” – emelte ki
beszédében Dr. Szlávik Lajos.
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Az emléktáblát Dr. Papp Ferenc családja, valamint egykori
kollégák, barátok és jelenlegi vízügyi, erdészeti dolgozók
jelenlétében leplezte le Dr. Barcsa Lajos Debrecen alpolgármestere, Dr. Szlávik Lajos a Magyar Hidrológiai Társaság
elnöke, Juhász Lajos a Nyírerdő Zrt. vezérigazgató-helyettes
és Bara Sándor a TIVIZIG igazgatója.

Dr. Papp Ferenc

okleveles mérnök, egyetemi doktor

1925. április 14-én született Tiszaroffon
A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságot
1959-től 1975-ig vezette
1975-1980 az Országos Vízügyi Hivatal Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Főosztályának vezetője
1980-1988. évi nyugdíjazásáig a Vízügyi Tervező
Vállalat vezérigazgatója
Társszerzőként két könyv fűződik a nevéhez:
A Közép-Tiszántúl vízi története (2003)
A Berettyó vízgazdálkodásának és jeges
árvízének története (2008).
2012. december 18-án hunyt el, Budapesten.

Az emléktábla leleplezésének pillanata

Első alkalommal rendeztük meg a Gátőrfutást!
folytatás a címoldalról

A futásban résztvevők teljesítményükkel a gátőrök előtt tisztelegtek, azok előtt, akik természetes vizeink és vízkincsünk
legjobb ismerői. Munkájuk ma is pótolhatatlan része a
vízügyi szolgálatnak, hiszen a legmodernebb technikai, kommunikációs eszközök csak az emberi tudással, a szakmai
tapasztalatokkal együtt lehetnek hatékonyak a vízkormányozási és védekezési feladatok ellátásában, különösen árvíz
idején.
Három kategóriában (gyerek, női, férfi) díjaztuk a helyezetteket, valamint a résztvevők egy az eseményre készült
pólót kaptak ajándékba a Coca-Cola Magyarországnak
köszönhetően. Érdekesség, hogy egy középkorú házaspár
Nagykállóból, 60 kilométerről jött el futni, mivel a férj 2006ban önkéntes tűzoltóként éppen Tiszadobnál védekezett az
árvíz ellen.
A futóverseny után az érdeklődők szakember vezetésével
megtekinthették a három emlékművet, felidézve azt, hogy
immár csaknem 170 esztendeje Tiszadob közelében kezdődött
meg a Tisza szabályozása. A jó hangulatú rendezvényt közös
ebéddel zártuk.

A résztvevők a Vásárhelyi emlékműnél
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A második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv előkészítéséről tárgyalt
soros ülésén a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
A második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) tervezésének felelőse az Országos Vízügyi Főigazgatóság, forrása
pedig a Környezet és Energia Operatív Program 1,3 milliárd
forintos kerete. Ebből a pénzből kell elvégezni az első
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatát, valamint el kell
készíteni a Kvassay Jenő tervet, melyek által teljesülnek a Víz
Keret-irányelv vizeink jó állapotának elérésére irányuló célkitűzései, valamint a Nemzeti Vízstratégiában rögzített fenntartható vízgazdálkodás, a vizek védelme, az aszálykezelés
kapcsán kitűzött célok.

A kép baloldalán Kovács Péter
a Belügyminisztérium főosztályvezetője

Kovács Péter a Belügyminisztérium főosztályvezetője a
Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács tagjainak tartott
beszámolójában azt hangsúlyozta, hogy a VGT2-ben kell
megfogalmazni azokat az elmaradt intézkedéseket, amelyek
az első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervből kimaradtak. A szakember külön kiemelte a monitoring rendszer megerősítését,
mint az egyik legjelentősebb feladatot.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben különböző szakmai szempontok alapján a tervezésben közreműködő szakemberek
egyebek mellett számba veszik a magyarországi víztestek
állapotát (állóvíz, vízfolyás, felszín alatti vizek), felmérik az
emberi tevékenység jelentős terheléseit és annak hatásait,
elkészítik a monitoring hálózat térképét, valamint gazdasági
és társadalmi elemzéseket végeznek.
A VGT2 tervezése során már elkészült a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdéseink című vitaanyag, amely a www.vizeink.hu
honlapon bárki számára elérhető és véleményezhető.
Kovács Péter arról is beszélt, hogy a VGT2 tervezésével párhuzamosan zajlik az árvízkockázati kezelésről szóló irányelv
megvalósítása. Kockázat-kezelési, -térképezési, tervezési
feladatok vannak folyamatban a Vízügyi Igazgatóságok
bevonásával. A szakember kiemelte, hogy a két irányelv végrehajtását szolgáló tervnek egymással harmonizálva, szoros
összefüggésben kell elkészülnie. Ideális lenne, ha a két terv
társadalmi egyeztetése párhuzamosan zajlana le.

Megalakult a szociális bizottság
A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságon 2015 januárjától a
szociális és kegyeleti feladatok végrehajtásának elősegítésére,
véleményező és javaslattevő jogkörrel az igazgató mellett
szociális bizottság működik. A testület hat főből áll, közülük
négy személyt a szakszervezet jelölése alapján, míg további
két tagot az igazgató saját hatáskörében nevez ki. Az igazgató

szociális és kegyeleti intézkedést csak a szociális bizottság
véleményének kikérése után hozhat. Az igazgatóság
közalkalmazottai részére jelenleg a következő pénzbeli támogatások nyújthatóak a szociális keret terhére: eseti szociális
segély, szülési segély, beiskolázási segély, tanulmányi támogatás, temetési segély.

Elhunyt Gábos László okleveles építőmérnök, a
TIVIZIG nyugalmazott osztályvezetője 87 éves
korában, 2015. március 26-án. 2015. április 9-én
helyezték örök nyugalomra a Debreceni Köztemetőben.
„A Vízellátási és Csatornázási Osztály vezetőjeként
ismertem 1970-től. Ő az üzemeltetés, építés tapasztalatait felhasználva végezte és irányította ezt a
szakigazgatási és hatósági munkát. Abban az
időben a vízellátási és csatornázási munkák állami finanszírozásból készültek. A Megyei Tanácsok a fejlesztések szakmai
döntéseit az igazgatóságra hagyták.

Mindehhez Laci bácsi meghatározó munkát végzett.
Akkor a hatósági engedélyezésen túl, irányította a
tervezési munkát, fáradhatatlanul szervezte a társulatokat.
Esőkabátban, motorral járta a településeket, szakmai
tanácsaival segítette ezt a nagy fejlesztési programot. A csatornázás, szennyvíztisztítás szakterületen
is jelentős fejlesztések szervezője és irányítója volt.
1987-ben a kiváló hangulatú nyugdíjas búcsúztatóján a kollégáktól, barátoktól egy hordót kapott ajándékba,
mivel tudtuk, hogy saját termésű szőlőjéből kiváló borokat
készít.”
Búti Gergely
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„Ez egy életforma…”

Pocsai Lajos, a TIVIZIG csatornaőre lett az év vízügyi dolgozója

A víz világnapja – március 22-e – alkalmából Dr. Pintér
Sándor miniszter március 19-én, a Belügyminisztériumban
kitüntetéseket adott át vízügyi dolgozóknak a vízügyi igazgatás területén huzamosabb időn keresztül végzett példamutató munkájukért. Idén először adták át „AZ ÉV VÍZÜGYI
DOLGOZÓJA” miniszteri díjat, amelyet Mészáros János, az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szivattyútelep kezelője mellett Pocsai Lajos, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
hajdúszoboszlói szakaszmérnökség csatornaőre vehetett át.
A Hortobágy-Berettyó partján (Hajdú-Bihar és JászNagykun-Szolnok megye határán) található Apavári gátőrházban fogad Pocsai Lajos és felesége Andrea. Ez az otthonuk
immár 22 éve. A közeli Püspökladányban született Pocsai
Lajos – mint nagyon sokan a kisvárosban – először a vasútnál
helyezkedett el, de a rendszerváltás környéki átszervezések
során bizonytalan lett a munkahelye. Így került 1992. március
15-én a TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökségéhez.
Füredi Sanyi bácsi akkori főépítés-vezető javaslatára egy
évvel később felajánlották számára a megüresedett apavári
gátőrjárás gátőri állását. Feleségével közösen tekintették meg
a településtől mintegy öt kilométerre fekvő gátőrházat. Mint
Pocsai Lajos fogalmaz: „Gyermekkora óta vonzotta a tanyasi
élet, az állattartás lehetősége.” Így aztán – miután élete párja
is támogatta - egyszerű volt a döntéshozás. A szakmába
hamar beletanult, a területet gyorsan megismerte, a gátőrházat
pedig folyamatosan egyre otthonosabbá tették az időközben
alaposan kibővült családjuk számára. ’93-ban akkor egyéves
Judit lányukkal közösen költöztek ki a HortobágyBerettyóhoz, majd megszületett Anna és Petra is. Habár az
idősebb lányok ma már külön élnek a szülői háztól, a vasárnapokat még mindig közösen töltik a gátőrházban. Ilyenkor
pedig sohasem maradhat el a közös séta a HortobágyBerettyó partján.
Andrea időközben feleségből munkatárssá is avanzsált Pocsai
Lajos mellett, hiszen 2007-ben Lajost csatornaőrré nevezték
ki a 09.07-es Hamvas-Sárréti felügyelőségen, Szabó Sándor

szakaszmérnök javaslatára pedig a megüresedett gátőri állást
a feleség kapta meg. Kellett ehhez természetesen az is, hogy
ekkora Andrea jól ismerte már a területet, férje mellett ő is
mindent elsajátított a gátőri szakmáról.
A címben szereplő idézetet „Ez egy életforma…” Pocsai
Lajos annak kapcsán említi meg, amikor arról érdeklődöm,
hogy miként élték meg három kisgyermekkel a településtől
való távolságot. Azt mondja, szereti a természet és a víz közelségét, szabadidejében is inkább az állatokkal fogalakozik.
Mikor arról érdeklődöm, hogy ilyen helyről szabadság alatt
hova szeretnek utazni, Andrea válaszol. Ő olyankor is a
természet közeli kirándulásokat kedveli, míg Lajos inkább
valamilyen gyógyfürdőben szeret pihenni. „Csak ne menjünk
el 2-3 napnál hosszabb időre!” - vág közbe a férj. Andrea
mosolyogva magyarázza, hogy Lajos nem szívesen hagyja itt
a területet, olyankor is naponta tízszer telefonál haza, hogy
minden rendben van-e?
Gátőrként és immár csatornaőrként jó kapcsolatot ápol a
környékbeli földtulajdonosokkal, a horgászok is ismerik.
Ürgét ma már nem kell önteni a töltésen, de a területet nap,
mint nap be kell járni, a műtárgyakat ellenőrizni, karbantartani folyamatosan kell.
A most 45 éves Pocsai Lajos nagy megtiszteltetésnek tekinti a
miniszteri elismerést, amely véleménye szerint nem csak a
mindennapos munkának, de számos árvízi védekezésnek is
szól. Utoljára például 2013-ban, Győrújfalunál védekezett a
dunai árhullám ellen. Jövőjét továbbra is vízügyi szolgálatnál
képzeli el, hiszen immár a Hortobágy-Berettyó és az apavári
gátőrház az otthona.
A Belügyminisztériumban március 19-én megtartott ünnepségen a TIVIZIG még egy munkatársa kapott elismerést:
Györgyfi Gyula Lajos, a Berettyóújfalui Szakaszmérnökség
szivattyútelepi gépésze miniszteri elismerő oklevelet vehetett
át Kontrát Károlytól, a BM parlamenti államtitkárától.
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Miniszteri elismerés a kerek évfordulón
Több évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül, 60. születésnapja alkalmából két munkatársunk is
emléktárgyat vehetett át a közelmúltban. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Kiváló szakmérnökök
A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság három munkatársa: Bordás Csaba, Fábián
László és Radácsi Gábor 2015. március
25-27. között sikeres záróvizsgát tettek
a bajai Eötvös József Főiskolán, az
Árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzésen.
Mindhárman kiváló minősítésű Árvízés belvízvédelmi szakmérnök oklevelet
szereztek.
A sikeres vizsgához gratulálunk munkatársainknak!

Bordás Csaba, Dr. Szlávik Lajos rektor,
Radácsi Gábor, Bara Sándor igazgató,
Fábián László

Soós László, a Műszaki Biztonsági
Szolgálat művezetője számára Göcsey
József: Velence című festményét, míg
Szabó Imre, a Berettyóújfalui Szakaszmérnökség területi felügyelője számára
Zsolnay porcelán készletet adományozott. A miniszteri emléktárgyakat
Bara Sándor igazgató adta át a
TIVIZIG két munkatársának.

Igazgatói elismerés
Nyugdíjba vonulása alkalmából, a vízgazdálkodás területén végzett eredményes munkája elismeréseként a
Tiszántúl Vízgazdálkodásáért kitüntető
oklevelet vehette át Jékel István László
a Berettyóújfalui Szakaszmérnökség
helyettes-vezetője.

A vízpartról az iskolapadba
Orosz Sándor a Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség felügyelőségi technikusa idén februárban vehette át a bajai
Eötvös József Főiskolán építőmérnök
diplomáját. E nem mindennapi esemény azért is érdemel külön említést e
lap hasábjain, mert kollégánk 48 évesen
vehette kézbe élete egyik nagy álmát.
Orosz Sándor (szakmunkás bizonyítvánnyal a zsebében) gátőrként állt
munkába a Polgári Szakaszmérnökségen 1992. április 1-én. Az, hogy nemcsak árpilisi tréfaként tekint a vízügyi
szolgálatra hamar kiderült, ezért főnökei folyamatosan javasolták számára,
hogy képezze magát. Végül, miután házasságkötése miatt a Hajdúszoboszlói
Szakaszmérnökség állományába került,
Sándor Attila bíztatására 2000-ben, 34
évesen belevágott az érettségi megszerzésébe. Ahogy fogalmazott, a gyakorlati tapasztalata számos területen megvolt, ehhez szerette volna bővíteni az
elméleti tudását. A balmazújvárosi
Veres Péter Gimnázium esti tagozatán
három évvel később sikeres vizsgát tett,
majd 2003 és 2005 között a nyíregyházi
Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola levelező tagozatán környezet- és vízgazdálkodási technikus oklevelet szerzett.

2010-ben végül belevágott a felsőfokú
képzésbe is, vízügyesként a bajai
Eötvös József Főiskolára jelentkezett,
ahol idén februárban vehette át építőmérnök diplomáját. Kisebb-nagyobb
megszakításokkal 14 évig tanult tehát a
munkája mellett. Elmondása szerint sok
lemondással járt ez az időszak, de a
család és a kollégák támogatásával végül sikerrel járt, a diploma átvétele
pedig kárpótolta mindenért.
Orosz Sándor építőmérnökként is a
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnál képzeli a jövőjét, kollégái számára pedig
csak ajánlani tudja a munka melletti
tanulás lehetőségét. A diploma megszerzéséhez gratulálunk!

