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Ő tervezte a holtágak 
vízpótlási műveit is

Egy hölgy a Tolna 
Megyei Mérnöki 
Kamara élén
A ’70-es években 

nem tolongtak 
a lányok a Buda-
pesti Műszaki 

Egyetem mérnöki karaira. 
A Tolna Megyei Mérnöki 
Kamara jelenlegi elnöke, 
Palotásné Kővári Terézia 
azonban nem csak sikere-
sen felvételizett, de diplo-
mát is szerzett a BME-n, 
mi több, sikeres vízépítő 
mérnöki karriert tudhat 
magáénak.

Nem állítható, hogy már a gye-
rekkori rajzait is fejes vonal-
zóval, pauszpapírra készítette 
volna Palotásné Kővári Terézia. 
Legfeljebb annyi utalt a későb-
bi mérnöki életútra, hogy sze-
rette a reáltárgyakat, a szek-
szárdi Garay gimnáziumban 
is reál osztályba járt. Egy pá-
lyaválasztási előadáson aztán, 
úgymond beleszeretett a mű-
egyetem egyik hallgatójának 
műszaki rajzaiba. Ezután dön-
tötte el, hogy ő is erre az egye-
temre jelentkezik. Innen pedig 
lényegében egyenes út veze-
tett odáig, hogy ő lett a megye 
egyik ismert vízépítő mérnöke.

Bár nem feltétlenül ezt a 
szakterületet választotta vol-
na, de elsőre ebbe a csoportba 
sorolták az egyetemen, és ott 
is maradt, mert jó volt a társa-
ság. Annyira, hogy párt is in-
nen választott: férje szintén 
vízépítő mérnök, együtt vé-
geztek.

Terézia első munkahelye a 
Szekszárdi Vízitársulat volt. 
Huszonkét évig dolgozott ott. 
Erre az időre esik két gyer-
meke születése mellett az 

egyik legnagyobb és a közvé-
lemény által is ismert mér-
nöki munkája. Ő tervezte 
a Faddi- és a Tolnai-holt-
ág állandó vízpótlását 
biztosítani hivatott 
paksi tápcsatornát, 
a Gerjen térségé-
ben levő tározó-
szűrő mezőt és a 
két holtágat ösz-
szekötő csator-
nát is.

Kétszer váltott 
mu n k a he lye t , 
mindig a – tör-
vényi változások 
nyomán – más-
más szervezethez 
kerülő feladatai 
„után ment”. Előbb a 
Földművelésügyi Hivatal 
megyei irodájában dolgozott 
tíz évig, majd a vízügyi igaz-
gatóságon, kilenc évig. És bár-
mennyire is nem látszik rajta, 
idén nyáron nyugdíjas korba 
lépett.

A nyugdíj azonban nem je-
lent passzivitást. „Szellemi 
frissessége fenntartása” érde-
kében vállalkozóként folytatja 
a szakmát. Németül jól beszél, 
de angol tudását még tökélete-
sítené. Van négy unokája, akik 
szintén szép elfoglaltságot je-
lentenek számára. A túrázás-
ról, az úszásról és az utazások-
ról sem akar lemondani.

Mindemellett van egy ko-
moly társadalmi-szakmai 
tisztsége: Palotásné Kővári Te-
rézia a Tolna Megyei Mérnöki 
Kamara 1996-os megalakulá-
sa óta az elnökség tagja, 2015-
től pedig – azóta egyszer már 
újraválasztott – elnöke. A ka-

mara végzi az ebbe a körbe 
tartozó szakemberek – a mér-
nöktársadalom nagyjából két-
harmadának – nyilvántartá-
sát. Emellett szakmai fórumo-
kat, az évenkénti továbbképzé-
seket és az ötévente kötelező 
vizsgákat is ők bonyolítják le.

Bár a 70-es években még 
nem tolongtak a lányok a mér-
nöki karokra, a helyzet azóta 
némileg változott. Igaz, a mér-
nökök többsége, hetven száza-
léka ma is férfi . Terike elmon-

dása szerint, amikor ő pálya-
kezdő volt, sokan kényszerül-
tek elhagyni a szakmát, mert 
nem kaptak a végzettségük-
nek megfelelő munkát. Neki 
szerencséje volt első főnökével, 
Huth Józseffel, aki végig meg-
bízott benne, és komoly felada-
tokkal látta el. Terike szerint 
egyébként a nők éppúgy meg 
tudnak felelni a mérnöki kihí-
vásoknak, mint a férfi ak.

Az ő szakmai életútja leg-
alábbis ezt bizonyítja.
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