
Kienitz Vilmos 
igazgatóhelyettes főmérnök 

 
 Család: 1889. október 14.-én született  Kisbresztován (Pozsony megye). Édesapja uradalmi 

ügyintéző volt. Nős, felesége tanárnő. Házasságukból két fiúgyermek született, Vilmos és 
Gábor. Mindketten kiváló vízépítő mérnökök lettek. 1959. május 19.-én Gyulán hunyt el. 
Iskolák: Budapesten, majd Szegeden járt gimnáziumba és a temesvári piarista gimnáziumban 
érettségizett 1907-ben. 1912-ben a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán 
államvizsgázott. 
Munkahelyek: Két hónapig Pestszentlőrincen a Lipták féle gépgyárban dolgozott 
szerkesztőmérnökként, 1912. áprilisától két évig a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő Társulat 
mérnöke volt, majd a Temesvári Vízműveknél volt napi díjas mérnök. Háromévi katonaság és 
frontszolgálat után 1919. február 1.-től 1932-ig az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő Társulatnál 
szakaszmérnök, 1948-ig igazgató főmérnök. A vízügyek államosítása után a hivatalt többször 
átszervezték. 1948-tól a Gyulai Vízgazdálkodási Körzet az Ár- és Belvízvédelmi 
kirendeltségének vezetője, 1950-től a Békéscsabai Vízgazdálkodási Körzetnél kultúrmérnöki 
csoportvezető. 1953. október 1-től az újonnan megalakult Gyulai Vízügyi Igazgatóság 
főmérnöke 1955. július 1.-ig, majd ugyanitt 1956. végéig- nyugdíjazásáig- műszaki szakértő. 
Szakmai tevékenysége: Az öntözés elterjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Nevéhez fűződik a körös-völgyi öntözések fejlesztése, a belvízproblémák megoldása. A 
Kienitz féle szivattyúk és szivattyúállások saját találmányai, melyeket az 1930-as években 
tervezett és 1935-ben publikált. Fáradhatatlanul harcolt a hitelek megszerzéséért, a 
pénzeszközök takarékos felhasználásáért. 
Külön fejezetet jelentett munkájában az 1925, 1932, 1939 és az 1940. évi rendkívüli 
árvízvédekezések, és ugyanezen években, valamint az 1941. és 1942. években folytatott 
rendkívüli belvízvédekezések irányítása, majd az 1956. és 1957. évi kora nyári rendkívüli 
belvízvédekezések szakmai segítése. Szerette a fiatalokat, segítette, nevelte őket, munkatársai 
szakmai véleményét gyakran kikérte, igényelte. A működési terület minden zugát ismerte. 
Nem csak gépészmérnöknek, de vízépítőnek is kiváló volt, az alkalmazott kutatást is 
igényelte, gyakorolta. 
Elismerései, társadalmi tevékenysége: Hivatalos elismerést nem kapott. Az 1948-ban 
felajánlott minisztériumi vezető állást nem fogadta el. Gyulán maradt, távol a látványos 
szereplésektől, osztályidegennek minősítve, „csak” jó munkával, szaktudása kamatoztatásával 
politizált, a vízügy iránt mindenkori segítőkészséggel és elkötelezettséggel. 1942-ben a Békés 
vármegyei Repülő Egyesület igazgatójává, 1956. októberében a Munkástanács elnökévé 
választották. Születésének centenáriumán a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Gyulán ünnepi 
előadóüléssel emlékezett meg munkásságáról, emléktáblát helyezett el egykori lakóházán, s 
megkoszorúzták a Szentháromság temetőben lévő sírját. 
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