VÍZ VILÁGNAPI ÜZENET
A Víz Világnapja alkalmából több megemlékezést szoktunk tartani, ennek egyik
legkiemelkedőbb és talán legérdekesebbje a székházunk előtt - elsősorban gyermekek
számára - tartandó rendezvény. Az idén – mivel a Víz Világnapja vasárnapra esett – március
20-án pénteken szerettünk volna együtt ünnepelni, melynek előkészületei már néhány héttel
ezelőtt megkezdődtek. A korábbi években a nap közeledtével izgatottan figyeltük az időjáráselőrejelzéseket, hogy meg tudjuk-e tartani az összes programot. Volt már rá példa, hogy csak
korlátozottan tudtuk megmutatni mindazt, amit szerettünk volna, a szó szoros értelmében a
nagyterembe szorultunk a rendezvénnyel.
Ez az év azonban új kihívás elé állított bennünket, és március elején tanácstalanul
kérdezgettük egymást, hogy meg tudjuk-e tartani a rendezvényeinket. Sajnos hamar kiderült,
hogy csak a korábban meghirdetett víz világnapi pályázatok tudnak sorra kerülni, azok is a
megszokott ünnepélyes eredményhirdetés nélkül. A Tájvízházba tervezett kiállítás – melynek
megnyitója a víz világnapi események első része lett volna – elmaradt, és hiába készültek
óvodások, iskolások és az erre önként vállalkozó kollégáink, a pénteki rendezvényt (pedig
milyen szép idő volt!) le kellett mondanunk.
Most a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések betartása a
feladatunk, elég, ha az OVF Facebook oldalán közzétett rövidfilmre gondolunk.
Ezúton is megköszönöm kollégáimnak a rendezvények megszervezésébe fektetett munkáját,
valamint azon intézmények (óvodák, iskolák) felkészülését, akik részvételükkel, műsorukkal
együtt ünnepeltek volna velünk.
Az ünnepi igazgatói értekezletünk is elmarad, ahol hagyományosan megnézhettük volna azt a
filmet, amely az elmúlt évről szól. Ez a film mindig sok érdekességet tartogat és most is
láthatjuk benne, hogy az elmúlt évben mennyi feladatot oldottunk meg, és mely alkalmakkor
volt lehetőségünk az ünneplésre. A film most is elkészült, mindenkinek jó szívvel ajánlom
figyelmébe.
A film az alábbi youtube linken érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=YKKOXmnkMhw

Az ünnepi értekezleten hagyományosan elismerések átadására is sor került volna. A
megérdemelt kitüntetések természetesen nem maradnak el, azok átadására azonban a
közvetlen vezető által szűk körben kerül sor.
A későbbiekben, majd egy más rendezvény kapcsán pótoljuk, hogy kollégáink méltó módon
vehessék át elismerésüket.
Díjazottak:
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr március 22-e, a Víz Világnapja alkalmából:
Kisházi Péter Konrád úrnak az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály vezetőjének
Vásárhelyi Pál Díjat,
Rétes Pál úrnak a Szarvasi Szakaszmérnökség szakaszmérnök-helyettesének Miniszteri
Elismerő Oklevelet adományozott
a vízügyi igazgatás területén huzamosabb időn keresztül végzett példamutató munkájuk
elismeréseként.
A Víz Világnapja alkalmából adott igazgatósági kitüntetések:
IGAZGATÓSÁGI DÍJ
Botos Gábor
Faulháber Márton
Gáspár Etelka
Megyeri Mihály
Rácz Jenő
Szarka Mihály

gát-és csatornaőr 1
informatikai és hírközlési referens
igazgatási ügyintéző
szakaszmérnök
kiemelt gépkezelő 1
gát-és csatornaőr 1

ELISMERŐ OKLEVÉL
Csukás Szilvia
Domonkos Szabolcs
Klembucz Beáta
Kliszek József
Szilágyi Annamária

titkárnő
szakágazati vezető
üzemfenntartási referens
vízrajzi üzemeltető 2
számviteli ügyintéző

A kitüntetetteknek ezúton szívből gratulálok!
Gyula, 2020. március 23.
Üdvözlettel
Szabó János
igazgató

